Skovlunde den 7. september 2018
Høringssvar vedrørende budgetforslag 2019,
Side 45:
1. Der foreslås besparelse på tilskud til Naturhytten i Skovlunde og
Egebjerg. Det er et forsvindende lille beløb der er tale om, i det store
kommunale budget. Men for os der benytter hytten, er det for stort et beløb til,
at vi kan holde driften af hytten for eget budget. En besparelse her, vil altså
betyde en nedlæggelse af hytten.
Når man tænker på, at Friluftsrådet for nylig er lavet en undersøgelse af hvor
mange børn i Danmark der aldrig har hoppet i en vandpyt, fået mudder i
ansigtet, blevet brændt af en brændenælde. Den viser at 59 % af børn mellem
12-15 år aldrig har været alene i naturen alene med deres venner.
Vi har en kæmpeopgave i dagtilbud for, at tage børn med udenfor lågen i
naturen.
Hytten er også en vigtig del af samarbejdet på tværs mellem dagtilbud og skole
med særlige arrangementer bundet op i projektet ”Fælles om god Skolestart”.
Det vil være et stort tab for dette gode og vigtig arbejde, hvis vi mister
Naturhytten.
2. Der foreslås besparelse på diplom uddannelse til lederne. I tider med ny
dagtilbudslov, ny læreplan og høje politiske ambitioner på Børne- og
Ungeområdet i Ballerup Kommune i form af Børn- og Ungestrategien, er det
katastrofalt, at man skærer på kvalificering af netop de ledere der skal lede Tæt
på Kærneopgaven. I takt med, at personalegrupperne bliver større og større,
der reduceres i ledelseslaget af pædagogiske ledere så stiller dette samlet set
krav om velkvalificeret og løbende lederudvikling for, at mestre alle opgaverne.
Side 58:
1. Der foreslås besparelse på rammen for beskæftigelse, ture og inventar. I
forvejen er der sparet meget på denne budgetpost i tidligere år. Der er ingen
børnehuse der længere tager på bondegårdstur eller fællesture med chartret
bus. Børn og pædagoger transporterer sig rundt med fælles
institutionsrejsekort, på ladcykler eller de går.
Ny dagtilbudslov, ny læreplan og Ballerups egen Børne- og Ungestrategi stiller
krav til kvalitet med fokus på børns trivsel, læring og udvikling hvor børns leg
har en værdi og er et middel i sig selv. Der skal skabes mentale og fysiske
rammer for børns trivsel, læring og udvikling. Dette skal gøres gennem fokus
på indretning, materialevalg, udvalg af legetøj og beskæftigelsesmateriale ude
og inde. Der skal også fokus på æstetik, og så nytter det ikke, at legetøjet er i
stykker, slidt og gammelt hvilket er lig med dårlige rammer for den
fantasifulde, gode og udviklende leg.
Vi må igen henvise til kommunens egne høje ambitioner på området, og
appellere til, at besparelsen fjernes.
Side 60:
1. Der foreslås reducering i personalebudgettet. Der stilles øgede krav til
kvaliteten af det pædagogiske personales opgaveløsning i den ny dagtilbudslov

og læreplan. Der er også øgede krav om mere tid afsat til forberedelse,
evaluering og forældresamarbejde. I forvejen er området presset på tid i
forhold til at flere og flere børn med behov for særligt fokus, skal inkluderes i
almindeligt dagtilbud. Uanset hvor meget vi arbejder med læringsmiljøet
omkring enkelte og alle børn, er der børn i dagtilbud 0-5 som fordrer 1-1, hvis
vi skal leve op til nationale, kommunale og forældres krav om kvalitet i
opgaveløsning.
Man risikerer en udhulning af almenområdet, og dermed ringere vilkår for
opfyldelse af den ny dagtilbudslov og læreplan intentioner og mål. Det samme
gælder Ballerups Børne- og Ungestrategi og ambitioner og mål.
Reducering i personalebudgettet vil være en katastrofe og reducere
mulighederne for vikar ved sygdom, ferie og medarbejderes deltagelse i
opgaver på tværs i huset. Man risikerer mere pasning end udvikling. Og vi må
på det kraftigste bede om, at denne besparelse fjernes.
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