Bevægelseshavens høringssvar
På budgetoplæg 2016-2019 for Odsherred kommune.
Vi har som borgere og ansatte i denne kommune, stor forståelse for hvor vanskeligt det er at få så
stort et kommunalt budget til at gå op.

Fokus på fremmedsprogede børn:
Vi har i vores institution ca. 28 tosprogede børn. Vi bruger meget tid på den sproglige, kulturelle
og trivselsmæssige læring hos disse børn. Det kræver mange ekstra ressourcer og en tidlig indsats,
hvis vi ønsker at forebygge mis trivsel og manglende uddannelse hos denne gruppe børn.

Styrkelse af 0 – 6 års området i dagtilbuddene:
Det er med beklagelse og forundring at vi ser at der ikke er sat penge af til øget fokus på 0-6 års
området. Mulighed for en tidlig indsats vil være en god investering i barnets udvikling, samt være i
god tråd med kommunens ønske om at alle unge tager en uddannelse.
For at bevarer Odsherred som en attraktiv kommune, er det også vigtigt at der er gode
normeringer i dagtilbuddene. Så vi kan øge omfanget af tæt relationel kontakt mellem det enkelte
barn og de voksne. Mange nutidige undersøgelser viser at det på sigt vil være penge der er givet
godt ud, da det vil styrke det enkelte barns sunde udvikling, og dermed barnets mulighed for at få
et godt liv og en uddannelse senere hen.

Ændring af beslutning om lukning af Havehuset i Hørve:
Vi er glade for at se at Havehuset bliver bevaret. Vi har i de år vores institutioner har været
sammenlagt fået opbygget en institution der fungerer på bedste vis, en lukning af havehuset ville
have været fatalt for vores institution.

Personale ressourcer til daginstitutionerne til styrket fokus på fremmedsprogede børn:
Det er forbundet med et stort ekstra arbejde at arbejde med et barn med anden etnisk baggrund.
Der er brug for mange ekstra og tidskrævende møder med tolkebistand, for at opbygge et
tillidsfuldt samarbejde med disse familier. Vi skal ved hvert barn klarlægge hvad er det specifikke
behov hos netop dette barn, hvad er der af traumer o.a. For at kunne planlægge et pædagogisk
arbejde med en positiv udvikling hos det enkelte barn. Så vi er glade for at der er afsat 600.000 til
personale ressourcer, vi har brug for dem.

Anlægspulje til legepladser, større vedligehold i dagtilbud:
Det er bekymrende at der er reduceret så kraftigt i beløbet til legepladser og større vedligehold i
dagtilbud. Det er vigtigt at vedligeholde legepladserne i kommunens dagtilbud, så børnene trygt
kan lege på dem. Det bekymrer os derfor at beløbet til vedligehold af alle legepladser er nedsat til
300.000 i alt.
Venlig Hilsen Med - udvalget i Bevægelseshaven.

