HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2019-2022

Høringssvar
Institution / afdeling / råd
Skema nr.

Rørvigrøddernes bestyrelse, medarbejdere og leder

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

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
120918

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)
Rørvigrøddernes Bestyrelse, medarbejdere og leder afgiver et høringssvar uden direkte
henvisning til budgettet, da de elementer som Rørvigrødderne havde interesse i ikke er i høring,
men sorteret fra.

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2019-2022
Rørvigrøddernes bestyrelse, medarbejdere og leder ønsker at rette fokus på to meget centrale
emner, der har stor indflydelse på det fulde livspotentiale, herunder uddannelsesniveau og
livskvalitet.
der er i Odsherred arbejdet med tidlig indsats, ifht det tværprofessionelle samarbejde. Denne
indsats er så småt løbet i gang, og vi glæder os til at dette bærer frugt, når der sætte massivt
ind ifht børn og unge det står i problemer. Dog vil vi gerne rette fokus mod de medarbejdere der
har størst mulighed for at understøtte barnet med størst mulig virkning, nemlig de medarbejdere
der ser, hører og interagere med børnene i de første 1000 dage.
der har igennem de sidste år været stor fokus på efteruddannelse i dagtilbuddene, hvilket helt
sikkert giver mulighed for at øge kvaliteten. Desværre er dokumentationsgraden, mødefrekvenser
og forberedelsesmængden, også stødt stigende. Hvilket betyder at normeringen bør hæves

således, at medarbejderne er mest muligt sammen med børnene og at al uddannelses teorien får
mulighed for at blive transformeret over i praksis og implementeret.
Et andet element, vi i Rørvigrødderne synes der bør kommenteret på, er det æstetiske miljø,
som vi tilbyder børnene.
I Rørvig har vi 50 år gamle toilet og garderobe forhold, vægbeklædning af meget forskellig og
tilfældig karakter, samt en rengøringsstandart der bliver bemærket i APV, af forældre og andre
besøgende. Ifølge SFI rapporten har det æstetiske miljø også indflydelse på om dagtilbuddet kan
karakteriseres som af høj kvalitet og derfor mener vi at der skal afsættet penge til at
moderniseres.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
180918 Sandy Boesen Dagtilbudsleder

Dato

