HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2018-2021

Høringssvar
Børnehuset Fårevejle

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.
Bruger bestyrelsen i Børnehuset Fårevejle

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
1309-2017

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)
Høringssvaret vedrøre børne og uddannelses udvalget BOU samt kultur og folkeoplysningsudvalget
punkt DU 4

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2018-2021
1. Vi undre os over den manglende økonomiske understøttelse af de fine tanker som er i
børn og unge politikken, vedtaget 2016.
På dialogmøde i forår 2017 mellem politikere og brugerbestyrelser, omkring budget blev
der talt om vigtigheden af en øget grund normering til 0-3 årige (tidlig indsats), og en
øget andel af uddannede pædagoger (80%), timer til vores uddannede vejledere, større
rengøringsindsat (så vi kan leve op til loven), samt mange flere gode forslag. Alt dette for
at kunne udfolde og leve op til børn og unge politikken. Vi er klar over at vi i 2017 har
fået midler til legepladser, uddannelse og flere tiltag under UTA 2. Men det bliver meget
svært at føre ud i livet uden en øget normering.
Vi som forældre er bekymrede over hvem og hvor mange voksne der er til at være
sammen med vores børn. Vores prioritet er at vores børn trives, udvikles og lære i de
timer de er i dagtilbuddet. Dette mener vi, kræver uddannet personale i en større andel

timer, end det er tilfældet i dag. I foråret 2017 fik vi fremvist en undersøgelse der viser
at børn i Odsherred er væsentlig dårligere sprogligt end landsgennemsnittet, for os at se
kræver det nærværende voksne, der har tid at tale med barnet, før vi kan ændre på
dette. Med en nuværende normering på 4.45 time pr. barn om ugen, hvoraf personalet
skal udføre praktisk arbejde, forberedelse, uddannelse og møder, så bliver vi bekymrede
over muligheden for at vende billedet og har svært ved at se sammenhængen til UTA 2 og
børn og unge politikken. Det bliver fine ord uden handling, når der ikke følger øget
normering med.
Vi har set i budgettet at der er drift udvidelse under kultur og folkeoplysningsudvalget,
DU 4, hvor meningen er at udvikle kulturforløb til dagtilbud. Det ser vi frem til med
spænding. Dog er beløbet ikke stort, hvis vi regner ud pr. barn. Vi havde hellere set disse
penge og lidt til, gå til normering.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
Bruger bestyrelsen Børnehuset Fårevejle v/ formand Pernille Timm Reingaard Bødtker

Dato
15/92017

