HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2016-2019

Høringssvar
Institution / afdeling / råd / udvalg
Skema nr.
Daginstitutionen Raketten
1. Hvem afgiver du svar som:
Høringssvaret er lavet af BUPL-TR Dorte Olsen, på vegne af personalet.

2. Dato for formulering af høringssvar:
Afholdelse af møde den 16/9-2015.

3. På hvilke områder er du høringsberettiget:
Vores høringssvar er berettiget for dagtilbudsområdet.

4. Resumé
Høringssvaret vedrører
- fokus på fremmedsproget børn.
- Styrkelse af 0-6 års området dagtilbuddene
- personaleressourcer til daginstitutionerne til styrket fokus på fremmedsprogede børn.

5. Høringssvaret
Det er med stor undring, at vi kan læse der kun er afsat 600.000 kr. til ”fokus på fremmed sproget
børn”
De 600.000, der er afsat rækker ikke langt, eftersom der kommer flere og flere fremmedsprogede
børn og familier.
Personalet bruger mange ressourcer, på at integrere disse børn. Der bliver brugt ressourcer på at
holde tolkemøder, for at kunne kommunikere med forældre, så deres børn kan få en god hverdag
i den danske kultur. Vi bruger også ekstra ressourcer, så vi kan være gode rollemodeller, vi skal
være mere omkring disse børn, så de hurtigt kommer til at tilegne sig det danske sprog og indgå i
det sociale fællesskab.
Vi ønsker at de 600.000 kr. bliver brugt på at, opkvalificeret personale, så vi er bedre rustet til at
kunne ”håndtere” disse fremmedsprogede børn, få mere viden/indblik i flygtninge børn/familier.
Disse familier kommer og er meget traumatiseret, hvordan kan vi på institutionerne bedst mulig
måde hjælpe disse familier, med at få en god og tryg hverdag.
Derfor ønsker vi at der bliver afsat flere midler.

Endvidere synes vi også der skal afsættes midler til ”styrkelse af 0-6 års området”
Jo flere midler, jo flere hænder, jo bedre kvalitet, jo bedre normering, jo mere nærvær, jo mere
omsorg, jo bedre rustede børn sender vi ud i samfundet, der er klar til at tage en
ungdomsuddannelse.
SÅ vil der på sigt blive sparet penge, da færre børn ender i kriminalitet, på kontant hjælp. M.m.
Derfor synes vi det skal tages op, til overvejelse igen at afsætte midlet til
- styrkelse af 0-6 års området i dagtilbuddene
- fokus på fremmedsprogede børn
- personaleressourcer til daginstitutionerne til styrket fokus på fremmedsprogede børn.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
Dorte Olsen

Dato
20/9-2015

