Den 04.09.2019
Til Kommunalbestyrelsen
Høringssvar vedrørende budget 2020 - 2023
Nordstrandensvuggestue og dagplejens personale har besluttet følgende høringssvar.
R-Skema nr. 8 – Tre ugers sommerferielukket på dagtilbudsområdet
Hvis Dragør kommune tilføjer yderlige 15 lukkedage, i form af 3 tvungne lukkeuger i
sommerferien, ud over de i forvejen 10 lukkedage, oplever vi det som en forringelse i forhold til
vores arbejdsmiljø og råderum over hovedparten af vores ferie. Resultatet kan være en risiko for at
vi ikke kan afholde ferie sammen med vores familie. F.eks. hvis man er skilt og skal dele
sommerferien. Vi har et ønske om, at der laves en undersøgelse på det konkrete fremmøde i de
forslåede 3 ugers sommerferielukning, for at få et overblik over det konkrete pasningsbehov. Denne
undersøgelse foreslår vi, laves via det nye system AVLA (der har en fremmødefunktion) som er ved
at blive implementeret på skoleområdet og som forventes implementeret på dagtilbudsområdet forår
2020.
Dagplejen: Ifølge dagplejernes overenskomst har de ikke mulighed for at, byde ind i forhold til, at
være med i alternativ pasning og dermed holde ferie på andet tidspunkt ifølge aftale med ledelsen.
R-Skema nr. 9 – Børnehavealderen sættes ned med en måned
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.
For personale øges belastningsgraden – Den sidste halve time skal institutionen lukkes ned, som
kræver at der går personale fra til denne opgave. Det betyder, at der er færre personaler til at skabe
et godt pædagogisk miljø, for de børn der er der i tidsrummet mellem 16.00 og 16.30. Derudover
må man forvente en forringelse i den daglige forældrekontakt ved afhentning, da der er en øget
andel af forældre, der skal hente deres børn i dette tidsrum.
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.

