HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2016-2019

Høringssvar
Institution / afdeling / råd / udvalg
Skema nr.
Højby Børnehus - medudvalget
1. Hvem afgiver du svar som:
Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg eller
lign.

Medarbejder i Højby Børnehus
2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret

Personalemøde Torsdag den 17/9 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

1. Fokus på fremmedsproget børn
2. Styrkelse af 0 - 6 års området
3. Anlægspulje til legeplads – Vedligehold og anlæg
4. Fortsættelse af forældreprogrammet ”de utrolige år”
5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2016-2019

1. Fokus på fremmedsproget børn:
Medarbejderne i Højby Børnehus mener det er rigtig godt, at der er afsat budget
til fokus og øget indsats til fremmedsproget børn. Et område, vi mener der
trænger til ekstra fokus og flere ressourcer til fx professionelt hjælp til
modtagelse af børn med traumatiske oplevelser, mere tolk og støtte til børn og
familie i hverdagen, ekstra ressourcer til opstart i institutionen - vi kunne ønske
der var afsat et meget større budget af til så vigtigt et område.
2. Styrkelse af 0 - 6 års området:
Vi som medarbejder mener, det er bekymrende, at forslaget som omhandler

styrkelse af 0 - 6 års området fjernes! Vi håber og ser vigtigheden i forhøjelse af
grundnormeringen til 4,6. Vi mener det er vigtigt at opnormere for at styrke det
pædagogiske arbejde i dagligdagen, og have mulighed at udvikle gode, nære
relationer, socialisering og inklusion, for derved at øge børns trivsel, læring og
udvikling
Vi skal have meget mere fokus på tidlig indsats og bedre mulighed for ligeværdig
børnefællesskab til de børn der har det svært. Der er brug for opnormering af
ressourcer i dagtilbuddet for at styrke barneperspektivet, og blive et bedre børne
og læringsmiljø.
3. Anlægspulje til legeplads – Vedligehold og anlæg:
Vi er meget positive over, at der er kommet budget til vedligehold af legepladser,
for at opretholde de sikkerhedskrav der er til kommunale legepladser, men
mener ikke beløbet harmonere med det antal af legepladser kommunens
institutioner råder over. Vi kunne ønske et større budget, og dermed mulighed
for renovering, skærpet sikkerhed, samt mulighed for nyanskaffelse af
legeredskaber til udvikling og udfordring af børns motorik.
4. Fortsættelse af forældreprogrammet ”de utrolige år”:
Vi mener det er vigtigt at prioriterer forældreprogrammet ”de utrolige år” da vi
ser flere familier der har brug for hjælp og støtte til hverdagen.
6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
Med-udvalget i Højby Børnehus

Dato
17/9-2015

