Den 04.09.2019
Til Kommunalbestyrelsen
Høringssvar vedrørende budget 2020 - 2023
Bestyrelsen i vuggestuen har besluttet følgende høringssvar
R-Skema nr. 8 – Tre ugers sommerferielukket på dagtilbudsområdet
Bestyrelsen udtrykker bekymring, hvis der indføres 3 ugers sommerferielukning på
dagtilbudsområdet, med udgangspunkt i at der er mange forældre der arbejder i lufthavnen og på
andre arbejdspladser, hvor de ikke nødvendigvis kan afholdes ferie i juli måned. Bestyrelsen
efterlyser en undersøgelse af det reelle pasningsbehov i juli. Den forventede digitale platform Aula
kan eventuelt bruges til denne undersøgelse. Hvis denne undersøgelse skulle vise at der er så lille et
pasningsbehov, så børnene kan rummes i færre institutioner og det giver en økonomisk gevinst, har
vi en forventning om at vores børn bliver passet af kendte voksne.
R-Skema nr. 9 – Børnehavealderen sættes ned med en måned
Vi har som forældre i bestyrelsen svært ved at gennemskue konsekvenserne for børnene ved
eventuel tidligere børnehavestart. Men såfremt børnehavealderen nedsættes med en måned, er det af
stor betydning at der fortsat er administrativ mulighed for at børnehaveudsætte de børn, der har
gavn af senere børnehavestart. Vi har umiddelbart en forventning om, at der vil være større behov
for udsættelse end i dag hvor børnehavealderen er 2,11 år.
Vi er enige i, at det kan have konsekvenser for børnene, idet der vil være flere børn med høj grad af
behov for fysisk voksenkontakt i forhold til måltider, toiletbesøg, søvn, omsorg, bleskift mm. Det
kan dermed gå ud over læringsfokus på bl.a. børnenes selvhjulpenhed.
R-Skema nr. 11 – Reduktion af åbningstiden på dagtilbudsområdet.
Da en stor del af forældregruppen arbejder uden for Dragør kommune og har en længere
transporttid til og fra arbejde hver dag, ser vi det som meget problematisk for os som forældre at få
arbejdsliv og hjemmeliv til at hænge sammen, hvis åbningstiden i institutionerne reduceres. Vi
oplever allerede, at det for mange familier er svært at få hentet børn inden kl. 16.00 om fredagen.
R-skema nr.12 Ressourcekorpsets lønbudget reduceres.
For at bevare den høje grad af sparring i forhold til at sikre inklusion på dagtilbudsområdet, ønsker
vi at ressourcekorpsets lønbudget opretholdes.

