HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2016-2019

Høringssvar
Institution / afdeling / råd / udvalg
Skema nr.

Centerudvalget for Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse

1. Hvem afgiver du svar som:
Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg eller
lign.
Centerudvalget for Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse.

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
Den 14. september 2015.

3. På hvilke områder er du høringsberettiget:
Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområdet,
ældreområdet mv.
Dagtilbuds- og skoleområdet.

4. Resumé
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører
Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområde.

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2016-2019
Et enigt Centerudvalg for Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse fremsætter følgende
høringsudtalelse i forhold til Økonomiudvalgets budgetforslag for 2016:
For det første må vi konstatere, at man bruger samme procedure som de foregående år, og
indgår et budgetforlig før oplægget har været sendt i høring.
Det er med undren, at vi ser, at forslaget om styrkelse til 0-6 års området er taget af
budgetoplægget, da området havde set frem til, at normeringen var blevet opjusteret til 4,6,
som den var ved kommunesammenlægningen, og at man fra ministeriel side har tidlig indsats i
barnets liv som fokusområde.
Centerudvalget vil også gøre opmærksom på, at der p.t. kommer mange fremmedsprogede børn
til kommunen. Dette medfører et meget stort behov for øgede medarbejdertimer i såvel skole
som dagtilbud.
Centerudvalget beklager at forslaget om at fordoble sprogkonsulentfunktionen i Fagcentret er

taget ud, idet det antal børn der skal modtage denne ydelse mindst er 4-doblet siden
kommunesammenlægningen.
Centerudvalget bemærker med stor bekymring, at tilførslen af midler til de unge der modtager
undervisning i UCO, er taget ud af mængdereguleringen, mens konti til de områder hvor de unge
ellers ville høre til, korrekt er blevet nedjusteret i forhold til faldende antal. De unge der
anvender UCO, er således ikke talt med nogen steder.
Forandringsprocesser, f.eks. strukturændring og reform, kræver ekstra ressourcer. Det er derfor
vigtigt, at man afsætter øgede midler til såvel øget tid til pædagogisk ledelse, efter- og
videreuddannelse af hele personalet samt timer og økonomi til at gennemføre
Folkeskolereformen og undervisningsmidler til den politisk vedtagne linjefagsundervisning i
folkeskolen.
Men også skolernes læringsmiljøer trænger til en grundig opdatering. Bygninger, såvel skoler som
dagtilbud, trænger til eftersyn for såvel indvendig som udvendig vedligehold samt legepladser og
udenomsarealer. En forøget indsats på rengøringen kunne måske nedbringe sygefraværet hos
såvel børn som medarbejdere. Derfor ønskes hovedrengøringen genoptaget, og arbejdstiden for
rengøringspersonalet justeret i forhold til medarbejdernes øgede tilstedeværelse, bl.a. i
elevernes sommerferie.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
Fagcenterchef Frans Falk

Dato
21.09.2015

