HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2016-2019

Høringssvar
Institution / afdeling / råd / udvalg
Skema nr.
Fælles høringssvar forældrebestyrelser fra : Bevægelseshaven Hørve, Spilloppen Asnæs, Børnehuset
Fårevejle, Børnehuset i Vig(Regnbuen), Dagplejen i Odsherred, Højby Børnehus, Moselinden Grevinge,
Natur-børnehaven Solbakken Veddinge, Raketten Nykøbing, Skovinstitutionerne Nykøbing, Tengslemark
Special Børnehave

1. Hvem afgiver du svar som:
Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg eller
lign.
Forældrebestyrelser fra 11 forskellige dagtilbud ”se ovenstående”

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
17/09-2015

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

4. Resumé
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører
Forslag til driftsudvidelser/omplaceringer for Børne- og Uddannelsesudvalgets område efter
udvalgsmøde i august måned 2015: Focus på fremmedsprogede børn, skema BU D1
Styrkelse af 0-6 ars området i dagtilbuddene, skema BU D2
Forslag til anlægsprojekter for Børne- og Uddannelsesudvalgets område efter udvalgsmøde i
august måned 2015 : Anlægspulje til legepladser, større vedligehold i dagtilbud, skema BU A3

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2016-2019

Fælles høringssvar.
Torsdag d. 17. september
afholdt repræsentanter fra hovedparten af forældrebestyrelserne for
dagtilbuddene i Odsherred Kommune på eget initiativ et møde omkring

styrkelse af netværk og diskussion af Budget 2016-19. Alle forældrebestyrelser fra
dagtilbud fra Odsherred var inviteret.
Her stod det hurtigt klart for os som forældre til børn i alderen 0-6,
at vi deler mange bekymringer omkring børnenes hverdag og den økonomi
der danner rammen om den. Vores børn er naturligvis det vigtigste for
os, men vi oplever, at de ikke er særligt vigtige for Odsherred Kommune.
Dette skrives med udgangspunkt i budgettet for 2016-19. Vi fremsender
hermed et fælles høringssvar til dette budget.

Vedrørende forslag til indsats: Styrkelse af 0-6 års området i dagtilbuddene. Skema BU D2
Vi ser med stor bekymring på, at området ikke har fået tilført yderligere midler i budgettet.
Dette mener vi ikke hænger sammen med, at det er vigtigt for vores børns udvikling og
styrke. Samt den tidlige indsats, som er så væsentlig. At der ikke er afsat yderligere midler
til dette område, ser vi som en forringelse af kvaliteten og forringelse af øget læring, trivsel
og tryghed.
Desuden har Odsherred Kommune fokus på, at være attraktiv i forhold til bosætning og
dæmme op for fraflytning af især børnefamilier. Så en yderligere forringelse af dette
område, vil true børnetallet yderligere.

Vedrørende forslag til indsats: Anlægspulje til legepladser større vedligehold i dagtilbud.
Skema BU A3
Nedslidte legepladser og legepladser der stiller store sikkerhedsspørgsmål er en del af vores
børns dagligdag. Det er ikke acceptabelt og skaber stor utryghed hos både børn, forældre
og ansatte i dagtilbuddene. Derfor er det meget bekymrende, at der på dette område er afsat
meget begrænsede midler. Vi har brug for, at alle børn kan færdes, lege og udvikle sig i
trygge miljøer – både ude og inde.

Vedrørende forslag til indsats: Fokus på fremmedsprogede børn. Skema BU-D1
Fremadrettet kommer der flere flygtninge til Danmark og til Odsherred. Det er naturligvis
en opgave vi skal løse. Denne opgave kræver øgede ressourcer, også i dagtilbuddene.
Derfor er vi som forældre stærkt bekymrede over, at der i forslaget ikke er afsat yderligere
midler til at løfte og løse opgaven omkring inklusion og integrering. Den tidlige indsats

her, er central og dette kræver tid og ressourcer. Ressourcer som der i dag ikke findes. Det
er vigtigt, at vi passer på vores børn. Giver dem trygge rammer og sikrer, at de kan udvikle
sig i leg og læring. Både de børn vi har nu og de flersprogede børn der kommer.
Vi ser der er afsat et beløb til personaleressourcer i daginstitutionerne i et andet forslag fra
økonomiudvalget og det er tiltrængt, men vi ser at området mangler mange flere midler og
tiltag.
Desuden undrer vi os over, at selvom der både på Direktionsmødet og de politiske
udvalgsmøder blev peget på at afsætter penge til dette forslag, har Økonomiudvalget afvist
dette. Vi kan konkludere, at der er politisk vilje til at løse denne opgave og det skaber både
undren og forhåbning hos os som forældregruppe.
6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
Snorre Poulsen

Dato
18-09-2015

