HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2019-2022

Høringssvar
Institution / afdeling / råd
Skema nr.

FTR og TR gruppen i pædagogisk sektor i FOA Sjælland område Nordvestsjælland

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

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
18 september 2018

3. På hvilke områder er du høringsberettiget:
Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområdet,
ældreområdet mv.
Børne–og Uddannelsesudvalget

4. Resumé
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angivelse af
navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er)
Klik her for at angive tekst.

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2019-2022
Det er positivt at der i Budgetforliget år 2019, ikke er de store besparelser, udover den 0,5 % i
besparelser & effektiviseringer, som Direktionen skal kigge på i december år 2018 på alle
driftområder. Vi håber i den forbindelse at MED-udvalgene høres og tages med på råd i forhold til
de konsekvenser det kan have, samt hvilke ønsker man har i forhold til anvendelse midlerne
I forhold til Den nye Dagtilbudslov, hvor der er en øget fokus på tidlig indsats og udsatte børn, så
undre det os, at der ikke er afsat midler til denne indsats. Det pædagogiske personale i
daginstitutionerne er i forvejen presset til det yderste i dagligdagen med de arbejdsopgaver de
allerede har. Så vi kan godt være bekymret for, om vi kan leve op til den nye Dagtilbudslov.
Det er positivt at der er afsat midler til Styrket sprogindsats, så Fleresprogskonsulenten der er
ansat på deltid, kan blive permanent på fuldtid. Så er ønsket at Fleresprogskonsulténterne
kommer mere ud i Daginstitutionerne, for at arbejde med de fleresproget børn.

I forhold til den kommende skolestruktursændring, så er det med stor undring at der ikke er afsat
nogle midler til dette i det kommende budget, da vi tænker at med de ændringer der ønskes, så
kan det ikke være helt omkostningsfrit.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
FTR Karina Timm Hansen

Dato
18/9-18

