HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2016-2019

Høringssvar
Institution / afdeling / råd / udvalg
Skema nr.

Idrætsbørnehuset SpilOp’en/Børne- og udannelsesudvalget.

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

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
17.9.2015

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
Høringssvaret vedrører fokus på fremmedsprogede børn, styrkelse af 0-6 års området i
dagtilbuddene, ”de utrolige år”, anlægspulje til legepladser og studerende i lønnet praktik.

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2016-2019
MED-udvalget er bekymret over, hvis den generelle grundnormering ikke øges. Der er et stort
behov for, at være flere personaler i institutionerne. Der er mange opgaver, der skal løses i en
travl hverdag. I vores kommune er der meget fokus på, at unge mennesker får en uddannelse.
Grundlaget for bla dette starter allerede i vuggestue og børnehave.
MED-udvalget er positive overfor indsatsen i forhold til fremmedsprogede børn. Men er dog
bekymret for om der er afsat tilstrækkelig med midler til dette. Det er et stort behov i
institutionerne, at personalet bliver uddannet i, at arbejde med traumatiserede børn, som
mange af vores fremmedsprogede er. Indsatsen i forhold til de fremmedsprogede børn bør
primært ligge i institutionen, hvor børnene er mest trygge med kendte personer.
MED-udvalget er positiv overfor, at forældreprogrammet ”de utrolige år” fortsætter. Et program
vi oplever, at mange forældre har stor glæde og gavn af.
MED-udvalget ser positivt på anlægspuljen til offentlige legepladser. Vi har siden 2012 arbejdet
med udvidelse og renovering af vores legeplads. Vi er blevet mange flere børn og voksne på

mindre plads. Det giver store udfordringer i hverdagen. Renovering af legepladsen er tiltrængt og
nødvendig. Vi har for egne midler etableret større gyngeområde, fjernet klatretårn og etableret
græsareal.
MED- udvalget ønsker at gøre opmærksom på behovet for økonomiske midler til uddannelse af
praktikvejledere til studerende i praktik. Denne uddannelse er i dag på diplom niveau.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
Charlotte H. larsen

Dato
18.9.2015

