HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2016-2019

Høringssvar
Institution / afdeling / råd / udvalg
Skema nr.

Naturbørnehaven Solbakken

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

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
18/9-15

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
Fokus på fremmedsprogede børn
Styrkelse af 0-6års området

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2016-2019
Naturbørnehaven Solbakkens MEDudvalg støtter op omkring, at yde tilflyttere af anden etnisk
oprindelse den nødvendige hjælp, således de kan få en bedst mulig start. Vi har i en periode
udlånt en medarbejder til fagcenteret, for at tage lidt af det voldsomme pres der er på
2sprogskonsulents arbejdsopgaver pt. Dette har givet et godt indblik i de knappe ressourcer, der
er til dette arbejde. Det er en stor og vigtig opgave, der i denne tid ikke bliver mindre, derfor er
en opnormering på dette område nødvendig.
Naturbørnehaven Solbakkens MEDudvalg vil, som sket i tidl høringer, understrege vigtigheden af
en højere grundnormering i daginstitutionerne end den nuværende. De mange
uddannelsesprojekter, der klart højner den faglige kvalitet i vore institutioner og den lave
grundnormering, gør det fremtidige arbejde med at skabe gode, bæredygtige daginstitutioner,
udfordrende. Både egne børn i kommunen, og forhåbentlig også børn der flytter hertil, har brug
for daginstitutioner, der har ressourcer til at være et godt, lærende, udviklende og trygt miljø at

være i.
Derfor kan vi kun atter opfordre til, at hæve den nuværende grundnormering.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
På vegne af Naturbørnehavens MEDudvalg
Daginstitutionsleder Mette Kring

Dato
d. 20/9-15

