HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2018-2021

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.
Medudvalget i Højby Børnehus

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
Med-mødet den 12-09-2017

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)
Høringssvar vedr. Børne og uddannelse udvalget BOU

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2018-2021
Med-udvalget er glade for at der ikke er personale besparelser på daginstitutions området!
Personalet undre sig over at de budgetforslag som blev drøftet på dialogmødet den 20 april slet
ikke kom med budgetforslaget bla.
Højere pædagogandel i dagtilbuddene (80 % pædagoger -20% pædagogmedhjælper)
Øge grundnormeringen for de 0 – 3 årige (forebyggelse og tidlig indsats.)
Sagsbehandlere i alle institutionerne, så vi med videndeling kan løfte familierne
Skolesundhed.dk (Måling af børns trivsel fra de er 2 år til de er unge.)
Vejledertimer til øvrige vejledere (IT, AL.)
IT-kurser ift. de nye læringstiltag
Det er forslag der støtter fint op om kommunens nye børnepolitik, og tiltag der er med til at give
mulighed for at blive højkvalitets daginstitution, og tiltag der støtter op om UTA 2 – men vi

mener det kræver øget normering til dagligdagen! Vi havde ønske at der ville være fokus på
bedre normering genneralt, og til de 0-3 årige, samt timer til alle vejledere.
Optimering af rengøringsindsats: flere timer, vi lever ikke op til kravene som det er i dag!
Rengøring var også et budgetforslag personalet havde håbet var medtaget, som det er i dag lever
vi ikke op til sundhedsstyrelsens krav om rengøring i daginstitutioner. Vi mener at mangelfuld
rengøring har stor betydning for sygefraværet både for børn og personale Det er meget ekstremt
i vores institution med meget højt til loftet!
Tilbygning til Højby Børnehus:
Personalet er uforstående overfor budgetforslaget om en tilbygning ikke er medtaget, da vi ser et
behov for ekstra plads til en vuggestuegruppe mere, samt stort behov for ekstra toiletter, samt
et mødelokale til afholdelse at de mange møder der er i forbindelse med bl.a. Mild specialisering
og plejebørn fra andre kommuner, samtaler med forældre osv. Farveladehuset er oprindelig
bygge til 40 enheder og personalenormering til 40 enheder, men der er kommet et andet behov
nu! Nu er vi 53 enheder i Farveladehuset + mild specialisering og personalenormering derefter.
Dragehuset har heller ingen møderum eller ekstra rum der kan bruges til afholdes af møder! Og
Dragens kælder, må og kan vi slet ikke bruge da der lugter at fugt og mug!
Der er et stort pres på alle rum og toiletter. Derfor havde vi et håb om at det var vores tur til at
bliver tilgodeset!

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

Dato
12-09
2017

