HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2019-2022

Høringssvar
Institution / afdeling / råd
Skema nr.

Bestyrelsen ved naturinstitutionen Moselinden

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

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
12/9-18

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 DU03 SSP indsatsen, BOU DU04 Styrket sprogindsats i dagtilbud, DU7 Geovision, DU9 Styrket
sagsbehandling.

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2019-2022
Vedr. BOU DU03 SSP: vi bakker op om, forslaget da der er et stigende problem i de forskellige
områder med misbrug af forskellige slags.
BOU DU04 styrket sprogindsats i dagtilbud: Er der behov for en flersprogskonsulent mere i
kommunen? Hvad vi kan forstå er sprogvejlederen i dag blevet pålagt en af konsulenternes
opgaver i forhold til test af tosprogede. Og konsulenterne så er mere vejledende, vi syntes det
ville være mere rimeligt, at det var konsulenterne der varetog denne opgave, også set i forhold
til, at det nogen gange er godt det er en udefrakommende der tester, da denne person har et
andet fokus, og måske ser noget, som den der kender barnet ikke ser, så det kan være både godt
og skidt, så vi kunne ønske os, at hvis det bliver en fuldtidsstilling så skal den opgave også tilbage
til konsulenterne igen.
DU7 Geovision. Det er mange penge der afsættes til 7 klasserne, og endnu engang ser vi at det er

skolerne der prioriteres i forhold til geopark. Vi undrer os over at dagtilbud/dagplejen ikke er en
del af geovisionen, og vi ser frem til, og håber vi også tænkes ind i fremtiden.
DU9 Styrket sagsbehandling: Vi bakker fuldstændig op om forslaget.
Derudover undrer vi os over at 0-6 års området ikke er prioriteret. Her tænker vi at i foråret var
bestyrelsesformænd indkaldt til budgetdialogmøde som handlet om tidlig indsats, og alle var
efterfølgende enige om, at det er vigtigt der sættes ind før skolestart. Det er derfor et skuffende
budgetmateriale og læse.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
Laila Jørgensen på vegne af formand Maria Rasmussen.

Dato

