Claus Hansen
Fra:
Sendt:
Til:

Annette Madsen
19. september 2014 13:52
Claus Hansen

Bevægelseshavens høringssvar
På budgetoplæg 2015-2018 for Odsherred kommune.
Vi har som borgere og ansatte i denne kommune, stor forståelse for hvor vanskeligt det er at få så stort et
kommunalt budget til at gå op. Når man vil det bedste for alle sine borgere, unge som ældre.
Øget læring på dagtilbudsområdet (Driftudvidelser).
Det er dog med stor undren at vi ser at beløbet indstillet på mødet 10-06-14 på 1.650.000 er halveret til
800.000 på forslaget til budgetoplæg.
Vi er rigtigt glade for at kunne hæve grundnormeringen en lille smule, men mener ikke at det er godt nok.
For at bevare Odsherred som en attraktiv kommune, er det vigtigt at der er gode normeringer i
dagtilbuddene. Så vi kan øge omfanget af tæt relationel kontakt mellem det enkelte barn og de voksne.
Alle nutidige undersøgelser viser at det på sigt vil være penge der er givet godt ud, da det vil styrke det
enkelte barns sunde udvikling.
Vi har brug for timer til vejleder og specialistfunktioner, således at vores uddannede sprogvejledere og
vores uddannede science pædagoger kan få tid til at gøre nytte med deres nye viden. Herunder
sprogscreening af alle 3 årige og af alle 5 årige som Odsherred kommune har valgt at prioriterer højt,
hvilket er yderst fornuftigt.
Vi har brug for timer til indførelsen af aktionslærings projektet, som allerede er indført i andre kommuner
og som også er en del af den nye pædagog uddannelse.
Vi har i Bevægelseshaven en ekstra udfordring, som også kræver ressourcer. Idet vi p.t. har 18
to- sprogs børn. Det giver meget ekstra arbejde med at teste sprog, træne sprog, ekstra forældremøder
med tolkebistand. Ekstra møder med to-sprogs konsulenten samt ekstra arbejde med at inkludere børn,
uden eller med meget lidt dansk sprog, i børnegruppen.
Danske børn får tilbudt taleundervisning 1 gang om ugen + evt. talebørnehave, hvis sproget er rigtigt
dårligt.
Hvorimod to sprogs børnenes tid til trænining/læring af sprog skal findes i den nuværende normering,
hvilket går ud over tiden til resten af børnene.
Vi ønsker at alle børn i Odsherred trives og udvikles bedst muligt for den enkelte, så de ikke bliver ofre for
at der kun er tid til pasning og ingen pædagogisk understøttet udvikling.
Digitalisering på dagtilbudsområdet (Anlæg):
Det er dejligt at se at IT er blevet prioriteret på budgettet. Vi mener faktisk at en sådan modernisering ville
være til gavn både for kommunen og for børnene. Det er vigtigt at stimulere børnenes nygerrighed til at
undersøge og udforske den verden de er i. Men det bør suppleres med nærværende voksne, som har tid til
at understøtte læringsprocessen i de digitale medier.
Anlægspulje til legepladser og til mindre akutte bygningsrenovering på dagtilbudsområdet (Anlæg).
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Det er bekymrende at der ikke er bevilliget penge til en anlægspulje til legepladser og til mindre akutte
bygningsrenoveringer. Det er vigtige at vedligeholde legepladserne, så børnene trygt kan lege på dem. Det
bekymrer os hvor pengene så skal tages fra…
Havehuset.
Vi er meget glade for at vi har fået lov til at beholde havehuset 1 år mere. Den pædagogiske indsats vi har
mulighed for i Havehuset er en utrolig stor gevinst for de ældste børn i bevægelseshaven.
Men hvorfor skal det genforhandles hvert år? Så længe vi har børn nok til begge huse kunne det være rart
hvis der kunne falde ro på. Det er en psykisk arbejdsmiljø belastning, som måske kan gå ud over trivslen.
Men det er også et usikkert signal at sende til brugerne i lokalbefolkningen.
Venlig Hilsen Medarbejder udvalget i Bevægelseshaven.
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