HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2016-2019

Høringssvar
Institution / afdeling / råd / udvalg
Skema nr.

Idrætsbørnehuset SpilOp’en / forældrebestyrelsen

1. Hvem afgiver du svar som:
Forældrerepræsentanter fra Idrætsbørnehuset SpilOp’en

2. Dato for formulering af høringssvar:
17. september 2015

3. På hvilke områder er du høringsberettiget:
Dagtilbudsområdet

4. Resumé
-Styrkelse af 0-6 års området i dagtilbuddene
-Anlægspulje til legepladser, større vedligehold i dagtilbud
-Fokus på fremmedsprogede børn
-Ændring af beslutning om lukning af Havehuset i Hørve

5. Høringssvaret
-Styrkelse af 0-6 års området i dagtilbuddene:
Vi ser det nødvendigt med flere ressourcer, fordi :
Det eksisterende politiske pres kræver at vores børn hurtigt kommer gennem
uddannelsessystemet hvilket kræver yderst velkvalificerede pædagoger. For børnene kræver
dette voksenguidning og nærvær i dagligdagen.
Der er forskningsmæssigt grundlag for, at manglende kontakt mellem børn og voksne kan
medføre både indlæringsvanskeligheder, sociale udfordringer/adfærdsforstyrrelser og dårlig
trivsel fremadrettet.
Den påkrævede stadig større mængde uddannelse af daginstitutionernes pædagoger, medfører
færre timers tilstedeværelse af personalet i dagligdagen, hvilket giver en naturlig negativ
påvirkning for børnenes samvær med pædagogerne. Herudover bliver pædagogernes brug af den
nye viden overfladisk.
Odsherreds Kommune bliver en potentielt attraktiv kommune ved at satse på en høj normering
på dagtilbudsområdet for såvel pendlere som tilflyttere. Ligeledes kan det være grundlag for
hindring af fraflytning af ressourcestærke familier.
Den faktuelle normering på 4,2 giver en reel normering ml. 7-10 enheder jf. BUPL.

- Anlægspulje til legepladser, større vedligehold i dagtilbud
Det er positivt at bemærke, at der er afsat midler til dette område, dog en meget begrænset
pulje.
Vi har for SpilOp’ens vedkommende konstateret, at det har været nødvendigt at nedtage
legepladsens bærende legeredskaber grundet ælde og råd.
Manglende legeredskaber giver for få motoriske udfordringer for børnene, hvilket er et stort
problem for børnehaven.
Den lave bemanding medfører tillige, at personalet kun kan holde opsyn med institutionens børn
fremfor at være de nærværende og vejledende voksne, som børnene har behov for.
- Fokus på fremmedsprogede børn
Det stigende antal fremmedsprogede børn medfører faldende ressourcer til daginstitutionens
øvrige børn.
Ved research hos andre institutioners forældrebestyrelser kan vi konkludere, at et nyt
fremmedsproget barn i det første ½ år kræver samme ressourcer som 4 eksisterende børn.
Efter denne indkøringsperiode, fortsætter det høje ressourcebehov for dem af de
fremmedsprogede børn som er traumatiserede, eller har andre særlige behov.
Såfremt der ikke sættes ind med betydelige midler på dette område – som fremsat i det
oprindelige budgetforslag for 2016-2019 – vil dette medføre forringede forhold for de
eksisterende børn, hvorfor den eksisterende normering langt fra er dækkende.
- Personaleressourcer til daginstitutioner til styrket fokus på fremmedsprogede børn
Vi ser det som positivt, at der prioriteres midler til styrkelse af pædagogernes kompetencer til
håndtering af de eksisterende og voksende udfordringer i forbindelse med indmeldelse af flere
fremmedsprogede børn i børnehaven.
Dog bemærkes det, at styrkelse af pædagogernes kompetencer alene ikke dækker børnehavens
behov for arbejdet med fremmedsprogede børn, idet pædagogerne med den nuværende
normering ikke har tid til at udføre deres nødvendige arbejde i praksis.
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