HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2018-2021

Høringssvar
Institution / afdeling / råd
Skema nr.
Klik her for at angive tekst.

1. Hvem afgiver du svar som:
Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg eller
lign.
Bestyrelse og personale i Skovinstitutionen.

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
14-09-17

3. På hvilke områder er du høringsberettiget:
Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområdet,
ældreområdet mv.
Dagtilbud

4. Resumé
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angivelse af
navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er)
Klik her for at angive tekst.

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2018-2021
Nærværende høringssvar afgivet af Bestyrelsen i Skovinstitutionen i forbindelse med fremsendt
budgetforslag.
Med udgangspunkt i det fremsendte bemærkes det at:
•
•
•

•

Det er generelt positivt, at der ikke forekommer besparelser på dagtilbudsområdet (0-6 år).
Den økonomiske ramme til fordeling forekommer begrænset i lyset af kommunens ambition
om at tiltrække børnefamilier.
Den dagligdag, der møder børn, forældre og medarbejdere på området indikerer
ressourceknaphed. Denne kommer særligt til udtryk ved videreuddannelse, børn med særlige
behov eller udfordringer i øvrigt.
Det forekommer, at høringssvaret afgives sent i budgetprocessen.

Bestyrelsen har som et høringssvar følgende spørgsmål, som ønskes besvaret:
Hvordan sikres en tidlig dialog mellem beslutningstagere, medarbejdere og forældre for at sikre et
reelt input til budgetoplæg for 2019?
Det foreslås, at relevante medarbejdere og forældre inddrages på området for input til:
- Den anvendte model for tildeling af personale til de enkelte enheder (matrikler).
- De generelle beløbsmæssige rammer i lyset af ønsket (og behovet) for en tidlig indsats.
- Bestyrelsen i Skovinstitutionen deltager gerne i arbejdet og står til rådighed for yderligere
uddybning.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
Christina Pfeffer - personalerepræsentant i bestyrelsen

Dato
17-09-17

