Høringssvar fra Medudvalget i Distrikt Skovvejen 0 – 5 år.

Vedrørende direktionens forslag til besparelser ved reduktion af
bevillinger indenfor børne- og skoleområdet på dagtilbuddets centrale
pulje.
I forhold til, at de centrale puljer ikke er brugt, betyder ikke et manglende
behov indenfor nedenstående områder. Puljerne kan sandsynligvis decentrales,
hvis de ikke bruges centralt
a)Uddannelse af ledere på diplom.
Denne pulje anser medudvalget, at der stadig er brug for. Den nye struktur
har betydet at lederne har været optaget af dette, og først nu har overskud til
uddannelse. I Skovvejens distrikt er det kun en leder, der har en hel diplom i
ledelse.
b) Udviklingspulje
Implementeringen af BAL er lykkedes blandt andet fordi, der har været tid til
at analyse læringsmiljøet i teamene, hvor der er givet vikar dækning.
Medudvalget vil fremhæve den nye styrket pædagogiske læreplan, som skal
omsættes i Børnehusene. Dette er en stor udviklingsopgave, så det er ikke det
rette tidspunkt at spare på en sådan pulje. Tværtimod vil medudvalget pege på
behovet for at afsætte økonomi til kompetenceudvikling af pædagogerne
specielt med fokus på systematisk evaluering. Endvidere vil det kræve
ekstraordinær tid at etablere en systematisk evaluering, så økonomi til vikarer
i den tid pædagogerne skal bruge, kan blive en forudsætning for at lykkedes, i
henhold til de gode erfaringer med BAL.

Vedrørende direktionens forslag til besparelser vedrørende drift
reduktion på dagtilbud vedrørende serviceniveau.
I forslaget peges på reduktion af rammebeløbet, hvor det fremhæves, at der
ikke reduceres i personaleudgifterne.
I de 2 konkrete forslag er opstillet beregninger på henholdsvis 0,75 % og 1 %
besparelse på personaleudgifter og øvrige drift. Dvs. at der vil forekomme en
besparelse på personaleudgifter.

Det kan undre, når der ellers politisk er fokus på tidlig indsats – blandt andet
med afsæt i Heckmann kurven. Det betaler sig at investere i pædagoger.
I forhold til rammebeløbet er det meget udfordrende i dag, at få den til at
dække de mange områder den skal dække. IT- udgifter, renovering og
etablering af legeplads, hårde hvide varer, som er udover det, der står
beskrevet, som er legetøj, inventar og ekskursioner.
Ekskursioner er der meget få af og med de nye læringsmål i den styrket
pædagogiske læreplan fremgår det at læringsmålet for kultur, æstetik og
fællesskab at
” børn får mangfoldige oplevelse kulturelle oplevelser både som tilskuer og
aktive deltagere så deres engagement fantasi, kreativitet og nysgerrighed
stimuleres.”
Derfor er det en rigtig dårlig idé at spare netop nu på dette område, hvis
læringsmålene skal efterleves.
Inventaret i flere Børnehuse har brug for at blive udskiftet, så det modsvarer
de forventninger, der er til et moderne læringsmiljø. Økonomien i dag på
rammen gør, at det er små skridt, der kan tages med indkøb af inventar.
Legepladserne er en kæmpe udgift, når de skal renoveres og etableres, så
rammen dækker langt fra. Ofte er det overførsels midler, der anvendes her.
Til sidst vil medudvalget gøre opmærksom på det stigende børnetal, der er i
Skovvejens distrikt. Det er ikke muligt at have flere børn i de eksisterende
rammer. Der må overvejes, hvordan vi fremtiden løser dette ved ombygninger
og andet, dvs. afsætte økonomi til løsning at dette.
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