HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2019-2022

Høringssvar
Højby Børnehus

Institution / afdeling / råd
Skema nr.

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

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
Vi afholdt personalemøde den 17/9 2018

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, herunder angivelse af
navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er)
BOU DU04

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2019-2022
Med-udvalget i Højby Børnehus undrer sig over at de budgetforslag der er prioriteret i
hørringsoplægget, ikke ligner de visioner kommunen har: fokus på Uta 2 - Tidlig indsats Efteruddannelser af pædagoger ifl. relations kompetence -forældresamarbejde – bedre
normering til de små børn og Højkvalitetsdagtilbud.
På budgetdialogmødet i Vig den 17/5 omhandlede dagsorden rigtig meget om:
tidlig indsats - bedre normering til de 0-3 årige og Højkvalitetsdagtilbud!
Dialogmødet i Aksen den 13/6 2018 omhandlede også tidlig indsats - højere normering til de
mindste og Højkvalitetsdagtilbud:
Medudvalget undrer sig over at der er afholdt 2 dialogmøder, hvor emnerne på dagsorden og
dialogen har været tidlig indsats – højere normering og højkvalitetsdagtilbud, så ikke er
medtænkt i budgetforslaget.
Vi mener det er vigtigt med Tidlig indsats allerede fra o – til 5 årige børn, samt vigtigheden i at

b.la. investerer i højere normering for de små er med til at få Højkvalitetsdagtilbud!
Medudvalget i Højby Børnehus undrer sig over at se der går så mange penge til special området
og skoler igen!
Vi tror på at tidlig indsats virker – jo tidligere jo bedre! – vi tror på Forebyggelse og langsigtet
løsninger.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
Med-udvalget i Højby Børnehus i Højby Børnehus

Dato
17/9
2018

