HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2016-2019

Høringssvar
Institution / afdeling / råd / udvalg
Skema nr.

Børnehaverne i Vig. / Regnbuen.

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

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
D. 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
Forslag til forslag til indsats: Styrkelse af 0-6 års området.
Forslag til indsats: Anlægspulje til legepladser, vedligehold og anlæg.
forslag til indsats: Fokus på fremmedsprogede børn.

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2016-2019

Indsats: styrkelse af 0 – 6 års området:
Personalet har med stor bekymring og undring læst at styrkelse af vores område er taget af
budgettet. Vi har set frem til en øget normering, af de midler der er uddelt fra regeringen
tilført vores område.
Vi har i Odsherred kommune en række tiltag, som er sat i værk fx aktionslæring og
inklusion som er projekter der skulle øge kvaliteten og ikke forringe øget læring, trivsel og
tryghed, som vi havde set frem til at implementer i dagligdagen. Vi ønsker, at yde den
bedste indsats for at give Odsherreds kommunes børn de optimale betingelser for

udvikling.
Anlægspulje til legepladser, vedligehold og anlæg.
Legepladser er en vigtig funktion til at udvikle børns sociale færdigheder. Derfor er vi
forundret over at forslaget er taget af budget 2016, når vi samtid har en del offentlige
legepladser rundt om i kommunen, som er blevet renoveret eller ny opsat. Vi finder det
uansvarligt at kommunale institutioner skal have legepladser som er nedslidte og fx vores
legeplads skal de fleste klatre redskaber rives ned pga. rådnet træ.
Ligeledes er en god legeplads en vigtig ting for kommende forældre. Da det er et af de ting
de ser meget på.
Fokus på fremmedsproget børn.
De flygtninge børn vi har modtaget hos os er ret traumatiseret. For at give dem den bedste
start er det vigtigt at de får ekstra hjælp i starten. Derfor vil det optimale være at de blive
bevilliget en Mildplads fra start og at der ydes tolke bistand. Alle undersøgelse viser at jo
tidligere indsats der ydes, jo mindre ressourcer skal der bruges i fx skoleregi.
Derfor er vi meget bekymret over at der ikke velvilje fra Økonomiudvalget til at løfte
denne opgave.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
Eva Ankjær (TR )og Dorthe Rej (AMR)

Dato
18.9. 2015

