HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2016-2019

Høringssvar
Institution / afdeling / råd / udvalg
Skema nr.

Børnehusene i Rørvig, Rørvigrødderne og Røffen

1. Hvem afgiver du svar som:
Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg eller
lign.
Høringssvar på vegne af Børnehusene i Rørvigs Bestyrelse, medarbejdere og leder.

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
Personalemøde 17/9-2015, samt mail korrespondance mellem bestyrelsesmedlemmerne.

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

4. Resumé
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører
BU D2
BU A3
BU ?

5. Høringssvaret
BU D2
Vi anser det som nødvendigt med øget normering på dagtilbudsområdet, dette for at sikre
implementeringen af de mange uddannelsesforløb og kompetenceløft gennem de sidste år, som
kræver mere forberedelse af praksis og dokumentation, og dermed er der mindre reel børnetid.
Hvis ikke normeringen øges fra 4,42 til 4,60, må det vurderes som en forringelse af området.

BU A3
Vi undre os over nedsættelsen af puljen til legepladser fra 750.000 til 300.000, at dette
symbolske beløb skal kunne dække behovene i samtlige dagtilbud ser vi ikke som muligt. Indkøb
til legepladser er en bekostelig affære og derfor var en pulje som denne et stort ønske fra

dagtilbuddene, da de nuværende budgetter ikke rummer mulighed for sådanne investeringer og
da overførsels mulighederne fra år til år er begrænsende, er der heller ikke mulighed for at spare
op over år.

BU ?
Vi finder det fortsat relevant at ensrette åbningstiden i hhv sfo og daginstitutioner og undre os
over at dette ikke er medtaget, samtidig mener vi at den udvidede åbningstid også bør gælde i
SFO2/klub regi.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
Dagtilbudsleder Sandy Boesen

Dato
18/9-2015

