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Høringssvar vedr. budgetforslag for 2019 -2022.
Vedr. forslag om driftsreduktion på dagtilbudsområdet:
Igennem de sidste 10 år er mængde af de udgifter daginstitutioner selv skal afholde inden for
rammen løbende steget, f.eks. er der en betydelig udgift til it o. lign. Dette har været med til
at udhule driftsrammen og minimere de midler, der er til aktiviteter, inventar, vedligehold af
legepladser mv. En yderligere besparelse på henholdsvis 0,75 eller 1,00 % vil betyde en
væsentlig forringelse af dagtilbuddets muligheder for, ikke bare ekskursioner, nye spil og
legetøj, men i langt højere grad vores muligheder for at efterleve de ambitiøse mål i
kommunens Børne- og Unge strategi. At udvikle fællesskaber, der er fleksible og understøtte
alle børns muligheder for deltagelse samt sikre læring, trivsel og udvikling for alle, fordrer
foruden dygtigt personale, en økonomi der kan understøtte differentiering, løbende
forandringer og justeringer.
Med vedtagelsen af at implementere BAL har Ballerup kommune vist, at der er en politisk
viden og opmærksomhed på, hvor vigtigt det er med læringsmiljøer af høj kvalitet for at flere
børn og unge kan trives og udvikle sig. Dette også med baggrund i den netop vedtagne
Dagtilbudslov. Der er sat fokus på, hvor vigtigt det er med ledere og fagprofessionelle, der kan
forebygge børn og unges mistrivsel og forebygge de problemstillinger, der løbende opstår i det
daglige arbejde. Kommunen har investeret i at give ledere og fagprofessionelle et fælles videns
grundlag samt fælles systematiske refleksions og analyse metoder, der kan styrke effektive
tiltag i læringsmiljøerne. Set i den sammenhæng er forslaget om at reducere
personalebudgetterne med henholdsvis 0,75 og 1,00 % i vores optik en katastrofe. Hvis
målene i Børne- og ungestrategien skal tages alvorligt, hvis investeringen i BAL skal have en
reel mulighed for at skabe den ønskede effekt, skal der ikke reduceres i personalebudgettet.
Gennemførsel af dette forslag vil, som ovenfor beskrevet, have konsekvenser for mulighederne
for, at leve op til ambitionerne i Børne- og ungestrategien og at opnå den ønskede effekt af
implementeringen af BAL. Herudover frygter vi, at forringelsen vil have store konsekvenser for
personalets psykiske og fysiske arbejdsmiljø, idet forslaget vil medføre flere daglige situationer
hvor det pædagogiske personale vil være alene med store børnegrupper. Flere undersøgelser
har vist, at alene-arbejde inden for dagtilbudsområdet er forbundet med et stort psykisk pres
og kan føre til nedslidning, stress og lang tids sygdom.
Øvrige kommentarer:
Vi foreslår, at man reducerer udgifterne i forbindelse med målingen af social kapital ved at
ændre målingen fra hvert år til en gang hvert andet år. Det ville i øvrigt give god mening, at
man havde længere tid mellem målingerne til at arbejde med de processer der sættes i gang
for i højere grad at sikre vedvarende forandringer.
Vi foreslår desuden, at man fjerner frugt, bleer til børnehavebørn og udvidet åbningstid i
institutionerne.
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