HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2016-2019

Høringssvar
Børnehuset Fårevejle

Institution / afdeling / råd / udvalg
Skema nr.

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

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
Tirsdag den 15. september 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
Ad 1: Fokus på fremmedsprogede børn, herunder personaleressourcer til daginstitutionerne til styrket
fokus på fremmede sprogede børn, skema BU D1.
Ad 2: Styrkelse af 0 – 6 års området i dagtilbuddene, skema BU D2.
Ad 3: Anlægspulje til legepladser, større vedligehold i dagtilbud, skema BU A3.

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2016-2019
Ad 1: Det er ærgerligt at se, at Økonomiudvalget ikke ønsker at afsætte penge til mere fokus på
de fremmedsprogede børn. Det kræver en stor indsats i dagligdagen, at have børn med flere
sprog i institutionerne, og vores pædagoger bruger mange ressourcer hver dag på disse familier,
da selv en lille besked som, at stuen skal på tur den kommende dag kan tage lang tid at formidle.
Der kommer i disse uger mange flygtninge til Danmark og på sigt dermed også til Odsherred, og
specielt disse familier har behov for, at vi kan give dem, hvad det kræver for at kunne føle sig
tryg og velkommen.

Vi foreslår i den forbindelse, at de midler, der i budgettet er afsat til personaleressourcer til
daginstitutionerne fordeles således at der for hvert barn med flere sprog bliver tildelt x antal
pædagogtimer om ugen i lighed med området for mild specialisering.
Ad 2: ”Børn og unge er en vigtig ressource i Odsherred” skriver Økonomiudvalget i
budgetforligsteksten, hvordan tænker I det hænger sammen med, at der ikke bliver afsat penge
til styrkelse af 0 – 6 års området i dagtilbuddene spørger vi så tilbage.?
Økonomiudvalget ønsker fortsat at have fokus på bosætning, og med det tænker vi som
udgangspunkt børnefamilier. Vi ønsker at være den Kommune, der bliver valgt til, så hvorfor ikke
også være en Kommune med høje normeringer i dagtilbuddene. For vores institution vil en
opjustering til en normering på 4,6 betyde 24,3 timer pr. uge – timer til at styrkelse af kvaliteten
i vores børns tryghed, læring, trivsel samt generelle udvikling.
Så det faktum at der ikke er afsat yderligere midler til dette område ser vi desværre ikke som en
styrkelse af vores Odsherred.
Ad 3: Tak for… ingenting kunne man fristes til at sige – har Økonomiudvalget nogen idé om, hvad
et legepladsanlæg koster.?
Flere af legepladserne i Kommunens daginstitutioner er efterhånden så nedslidte eller nærmest
ikke eksisterende, da de både undergår en daglig slidtage, men samtidig også fungerer som
offentlig legeplads udenfor institutionens åbningstid. Den pulje penge, der her er afsat
harmonerer således på ingen måder med det behov, der efterhånden er opstået for at vores børn
kan have et sikkert og spændende udeliv.
Men vi takker for tanken, og ser frem til at puljen åbner for ansøgninger.
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