HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2016-2019

Høringssvar
Bevægelseshaven

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.
Forældrebestyrelse

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
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
Personaleressourcer til daginst. Til styrkelse af fremmedsproget børn.
Styrkelse af 0 – 6 års området.
Ændrng af beslutning om Havehuset.
Anlægspulje til legepladsi

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2016-2019
Klik her for at angive tekst.15. september 2015

Høringsvar fra forældrebestyrelsen i Bevægelseshaven i Hørve vedrørende budget 2016-2019

•

Vedrørende Havehuset:

Vi noterer os med glæde, at drift af Havehuset i Hørve er sat på budgettet i hele perioden. Det synes
vi er en rigtig god beslutning, som adresserer institutionens behov og samtidig skaber tryghed blandt
både personale og forældre.

•

Vedrørende forslag til indsats: Fokus på fremmedsprogede børn

I budget for 2016-2019 kan vi se, at der i økonomiudvalgets oplæg vedrørende den foreslåede indsats
om fokus på fremmedsprogede børn kun er afsat 600.000 til personaleressourcer i dagtilbud. Hvilket
svarer til ikke en gang 1.5 fuldtidsstillinger til hele fremmedsprogsområdet. Det mener vi er en dårlig
prioritering, da vi i dagligdagen mærker et stort behov for fokus på netop denne gruppe. Vi henviser
endvidere til tidligere fremsendt ansøgning til kommunen (den 2. marts 2015 til Dagtilbud og
Uddannelse) om særlig fokus på problemerne og tilførsel af ekstra ressourcer til vores institution.
Baggrunden for ansøgningen er, som også anført i skrivelsen af 2. marts 2015, at bevægelseshaven
over de sidste to år har haft en god tilgang af børn, og at institutionen på nuværende tidspunkt er
fyldt op. De fleste af de børn, som er kommet til, er fremmed-sprogede, og de udgør nu ca. 22% af
børnene. Det er ikke i sig selv noget problem og vi ser tilgangen som en positiv ting. Imidlertid er der
hos mange af to-sprogede børn tale om, at der er traumatiserede forældre. Det kan medføre at
børnene kan være sekundært traumatiserede. Det kan igen vise sig ved forsinket sproglig og
følelsesmæssig udvikling. Når det er tilfældet, så medfører det en markant øget belastning af
personaleressourcerne, som skal forsøge at møde udfordringer på flere niveauer: Sprogligt, kulturelt
og vedrørende traumatisering. Konkret betyder det netværksarbejde, som er meget tidskrævende,
med forskellige tolke, integrationsteam, sagsbehandlere, mentorer og psykologer.
Som forældre oplever vi, at personalet har travlt med andre ting, end det de plejer at have travlt med
og vi har fået forældrehenvendelser vedrørende reduceret trivsel hos deres børn, som f.eks. klager
over et højt støjniveau og voldsom opførsel blandt nogle af de tilkomne børn. Det er selvfølgelig en
naturlig konsekvens af tilgang af børn med den aktuelle baggrund og det er meget vigtigt, at det
mødes med en tilsvarende tilgang af ressourcer. Vi mener det er afgørende, at børnene understøttes
med en tidlig indsats, der adresserer deres udfordringer og vi oplever, at det ikke er muligt med den
nuværende tildeling af ressourcer, som ikke er justeret til de øgede opgaver.
Følgende er eksempler på nødvendige aktiviteter relaterede til de fremmed-sprogede børn, som er
meget tids- og ressourcekrævende:
•
•
•
•
•

•

Almindelig hverdagssamtale med børnene
Almindelig hverdagssamtale med forældrene
Forældresamtaler
Ekstra sprogtræning
Forberedelse til diverse tests, overlevering af testresultater og gennemlæsning af
testresultater

Vedrørende forslag til indsats: Styrkelse af 0-6 års området

Det ses af budgettet, at der ikke i økonomiudvalgets oplæg er afsat midler til dette område. Det
vurderer vi er en dårlig prioritering idet vi oplever, at grundnormeringen for personale i forvejen er
for lav. Der findes evidens og dokumentation for, at en tidlig indsats kan betale sig i et længere
perspektiv og bl.a. giver en nemmere overgang til skolen. Vi synes derfor, at området skal styrkes med
afsætning af tilstrækkelige midler.

•

Vedrørende forslag til indsats: Anlægspulje til legepladser; vedligehold og anlæg

Det ses af budgettet, at der kun er afsat 300.000 DKK. Det forekommer at være et meget lavt beløb,
som det i praksis bliver svært at fordele. Der kan derfor på længere sigt opstå
vedligeholdelsesmæssige efterslæb på mange legepladser. Vedligeholdelsesmæssigt efterslæb kan
føre til problemer med sikkerheden på legeplader. Da udendørsleg er en stor del af børnenes hverdag
vil vi derfor foreslå, at vedligeholdelse prioriteres højere.

Med venlig hilsen
Bevægelseshaven, Hørve

Majbritt Edlund Jensen,
formand, Bevægelseshaven

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
Majbritt Edlund Jensen

Dato
d. 18.
september

