Nykøbing Sj. 16. september 2014

Høringssvar vedr. Budget for 2015-2018.

Vi, i bestyrelsen i den integreret institution, Raketten i Nykøbing Sj. har i forbindelse med budgettet for den
kommende tid, følgende vi gerne ønsker med, ind i jeres overvejelser omkring budgettet.
I forhold til budgettet, der er lagt frem omkring læring i daginstitutioner, kan vi se at der er budget på
1.650.000, men der sker en nedgang til 800.000kr.
Vi ønsker ikke, det skæres ned, men bibeholde beløbet og bruge disse penge primært på grundnormeringen.
Så der bliver flere resurser til de flere- sproget børn, som der kommer flere af i daginstitutionen, hvad der
bliver brugt meget tid på i forhold til tolk og møder.
Det ville også give bedre mulighed for at udføre sprogtest af de børn som skal til at starte i skole, samt til de tre
årige. Så man kan lave en målrettet indsats til de børn, som har et behov.
Hvis der ikke er penge til de ting fremadrettet vil børnene ikke kunne blive ved med at vise den udvikling de gør
nu, samt pædagogerne vil ikke have de resurser det kræver for at opfylde de ting som der forventes af dem
inden børnene skal være skoleklar. Hvis børnene ikke kan udvise at de har fået viden og lyst til læring kan det
give problemer fremadrettet for dem.
Vi kan se i budgettet at der ikke er sat penge af til vedligehold/mindre renoveringer af legepladser eller til
anlæg af nye legepladser. Hvordan vil man så vedligeholde legepladserne på institutionerne, hvis der ikke
afsættes midler til dette? Legepladser bliver slidt og der vil være behov for at gøre noget ved dem løbende i de
kommende år også så der ikke sker ulykker, men hvor vil man finde penge til dette?
Dette har vi meget svært ved at se i dette budget.
Vi har hørt om, at der skal en strukturproces i gang i forhold til dagtilbudsområdet, men vi kan ikke se det inde i
budgettet. Hvordan vil man finanser dette i forhold til omlægningen? Der vil jo skulle bruges nogen resurser
på dette, men der er ikke noget synligt omkring dette, i budget for de kommende år.
Vi har i vores institution, et stort ønske om et fast budget for et år af gangen, altså at alt gøres op i, pris gange
mængde en gang årligt og ikke som nu hvor det sker løbende i budget året.

Med venlig hilsen
Anette Pries Jensen, Bestyrelsesmedlem.

