Distrikt Skovvejen 0 – 5 års området

Ballerup d. 6/9 2018

På distriktsbestyrelsesmødet d. 6/9 2018 blev følgende høringssvar besluttet.
Allerførst vil distriktsbestyrelsen påpege det urimelige i at skulle svare på et så omfattende materiale med
så kort varsel.
Distriktsbestyrelsen har respekt for den udfordring, der ligger i forhold til budget 2019 – 2022, men har
nogle generelle kommentarer. Det er i budgettet svært at få øje på den tidlige investering i 0 – 5
årsområdet med bedre normering, som forskning viser gør en forskel for børnene. Gerne
minimumsnormeringer.
Antallet af personaler i ydertimerne er begrænset. Bestyrelsen vil pege på, at der i nogle børnehuse er
forholdsvis mange børn i ydertimerne, hvor det er svært at få en dialog med pædagogerne, selvom de gør
deres bedste. I Skovvejens distrikt er det forældrebestyrelsens oplevelse at mange har en del transporttid
til arbejdet, og derfor anvender hele åbningstiden. Skovvejen har en mindre normering på grund af
socioøkonomi og fordelingen af kvalitetsmidler, så det anbefales at se på denne fordeling.
I budgettet mangler der en forholden sig til det stigende børnetal. Det er svært at have flere børn indenfor
de eksisterende rammer. Endvidere skal der være en yderligere opmærksomhed på dette, hvis dagplejen
nedlægges, så skal der i Skovvejen være plads til 12 dagpleje børn.
Det undrer distriktsbestyrelsen, at der gives økonomi til projekter eksempelvis til 1000 dage og samtidig
udarbejdes forslag om besparelser på driften.
Forslag til besparelser vedrørende reduktion af bevillinger indenfor børne- og skoleområdet på
dagtilbuddets centrale pulje.
Distriktsbestyrelsen kan ikke forstå, at der peges på besparelsen på den centrale udviklingspulje. Der er
besluttet en ny pædagogisk læreplan., som må forventes at påkalde kompetenceudvikling og udvikling af
området.
Forslag til besparelser vedrørende drift reduktion på dagtilbud vedrørende serviceniveau.
Rammebeløbet i Børnehusene er meget lille. Den skal også dække etablering og renovering af legeplads.
Endvidere er der løbende udgifter vedrørende etablering af skygge via solsejl, træer o.a. for at indfri
solpolitikken. Inventaret er meget slidt i flere børnehuse, og trænger til udskiftning. I forhold til forslaget
om at spare på ekskursioner er det svært, da der er i forvejen er meget få. Kulturelle oplevelser koster.
I begrundelsen ligges der vægt på at der ikke reduceres i personaleudgifterne. Alligevel fremgår det af
begge forslag. At der er tale om henholdsvis 0,75 og 1 procent besparelse af personaleudgifter og øvrige
drift. Dvs. børnenormeringen rammes, når der sker en besparelse på personalebudgettet.
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