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Høringssvar fra Bestyrelsen i Højby Børnehus ang. budgetforslag 2015 - 2018
Højby den 15/9 2014
Bestyrelsen har gennemgået budget forslag for 2015 vi kan generelt sige, at vi er glade for at konstatere at der ikke
ses nogen nedskæringer på området som vedr. vores institution.
Vi har især lagt vægt på at gennemgå følgende punkter:
DU1: Her kan vi positivt læse at der er planlagt øget nominering i forhold til kontaktet med børnene. Desuden er
det især områderne science og sprog der er tiltænkt at disse midler skal bruges på.
Vi kan dog samtidig konstatere at inden for selv samme "kasse" også skal findes penge til at noget personale skal
efteruddannes indenfor aktionslæring i 2015.
Vi kan derfor betvivle hvor meget mere den enkelte institution og barn egentlig får ud af disse midler. som vi
desværre også kan konstatere er reduceret kraftigt i fht. 1 budget forslag fra 1650 og nu desværre er helt nede på
800.
AN3: Dejligt at se at der nu for alvor bliver taget fat omkring digitalisering.
Vi er dog godt klar over, at det bliver et bekostelig projekt at starte op, både mht. indkøb af digitale udstyr samt
undervisning/oplæring af personale. Godt at der bliver sat penge i år men forhåbentlig også de kommende år, så
det derved få lov at blive ordentlig implementeret i institutionen.
AN5: Der skrives at der etableres en anlægspulje, hvor vi kan søge til legepladsprojekter samt akutte
bygningsrenovering. Bestyrelsen kan dog konstatere at der ved 1 budget forslag var afsat 1500 som vi nu kan
konstatere er blevet til 0 kr. Dette er bekymrende, da flere af kommunens legepladser og bygninger har eksisteret
igennem mange år og nok trænger til vedligeholdelse eller fornyelse inden for de kommende år.
Vi kan se, at der har været fundet midler til at der i 2014 bliver lavet en legeplads analyse- så må vi blot håbe på,
at denne ikke konkludere at de trænger til fornyelse/renovering!.
Venlig hilsen
Bestyrelsen i Højby Børnehus
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