Den 16/9-2014
Høring på budget 2015-2018
Bestyrelsen ved Moselinden har på mødet den 16/9-2014 kommenteret på flg.
punkter.
Øget læring på dagtilbudsområdet. Vi finder det positivt, at der afsættes midler til
dette. Men vi synes, det burde være det fulde beløb på 1.650.000 kr. der blev givet.
Vi tænker meget i tidlig indsats, og her er det vigtigt der er normering og tid til
kvalitet i dagligdagen. Et varemærke for kommunen kunne være, at der tages vare på
børnene med gode normeringer, dette kunne måske give flere tilflyttere.
Vi støtter op om den åbne skole. Det er en rigtig god ide, og tænker der er god plads
til det i den nye skolestruktur.
Lærerarbejdspladser. Vi synes, det er rigtig mange penge, der skal bruges på dette
de kommende år. Dyre arbejdspladser. Vi tænker at det faldende børnetal, inden for
en kort årrække også ramme skolerne, så de på sigt også må blive færre lærere. Vi
ved godt, det er noget skolerne skal stille til rådighed til den enkelte lærer iflg. den
nye reform. Men det er en stor udgift, vi hellere så bruges på varme hænder.
Vi ser frem til den nye digitalisering på dagtilbudsområdet, og vi ser frem til at høre
fra de 2 institutioner der har/er i pilotprojekt. Hvad de har gjort sig af erfaringer.
Vi støtter op om at sundhedsplejen får penge til elektroniske journaler, og det bliver
en bevilling, der vil køre for altid, så må pengene findes et sted. Uden det kommer til
at koste personaletimer.
Børnehaven regnbuen. Vi undrer os over disse ting ikke er tænkt ind i byggesagen.
Indsats sårbare familier. Vi undrer os over, der ikke rigtigt er beskrevet noget i
forslag til indsats. Dog mener vi, at det er et vigtigt område at lave indsats på og
støtter derfor også op om penge til projektet.
Pris x mængderegulering 2015-2018
Vi er overrasket over hvor stor udgift kommunen har til private institutioner og over
hvor mange forældre der vælger det private. Dette er noget, vi synes kommunen skal
være meget opmærksomme på. Og hvad kan vi evt. gøre ved dette.

Mange hilsner
Bestyrelsen fra Moselinden.

