HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2018-2021

Høringssvar
Institution / afdeling / råd
Skema nr.
Ung i Odsherred

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

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
Torsdag den 14.09.2017.

3. På hvilke områder er du høringsberettiget:
Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområdet,
ældreområdet mv.
Ung i Odsherred er høringsberettiget på ungeområdet.

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 vedrører DU9, pædagogisk ressource i Ungehusene.

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2018-2021
I dag løses opgaven ved at anvende elever, sprogpraktikanter, administrative- og lederressourcer, da der er flere unge i husene end hvad den pædagogiske ressource kan bære alene.
Yderligere har vi igennem længere tid været nødt til at anvende lærerressourcer i vores
cafétilbud for at imødekomme den øgede efterspørgsel. Når der anvendes lærerressourcer,
fragår disse ressourcer andre aktivitetstilbud til de unge.
MED-udvalget udtaler på vegne af medarbejdergruppen at hvis ikke der tilføres ekstra
pædagogiske ressourcer er det aktuelt med en lukkedag i hvert hus, for at flytte ressourcerne.
MED-udvalget understreger, at holdningen er at det er vigtigt at bibeholde vores eksisterende
åbningstider, da huset danner grundlag for vores øvrige aktiviteter og samtidig skal vi også kunne
stå inde for den pædagogiske kvalitet. MEDer opmærksomme på den øgede fraværsprocent i
personalegruppen og udtaler på baggrund af medarbejdergruppen, at det stigende pres er
medvirkende til det øgede fravær.

Hvis det skal være attraktivt at være ung i Odsherred kommune, så kræver det også at man som
ung bliver mødt af nogle voksne, der har tid til at kigge en i øjnene og udvise pædagogisk
nærvær.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
Ung i Odsherred, litje@odsherred.dk

Dato
14.09.17.

