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Høringsudtalelse til budgetforslag 2015-2018.

Centerudvalget for Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse har på sit møde den 16. september 2014 diskuteret det
fremsendte budgetforslag 2015-2018.
Medarbejdergruppen har følgende bemærkninger til budgettet:
”Medarbejdergruppen hilser med glæde, at der er afsat økonomiske midler til lærerarbejdspladser, styrkelse af
Den åbne skole, øget læring på dagtilbudsområdet samt projekt særlig indsats for sårbare familie.
Den øgede tilstedeværelse for både børn og personale forventes at give en øget udgift til rengøring. Derfor vil
medarbejderne påpege, at der udover de øgede midler bør afsættes yderligere økonomiske midler til rengøring, da
det i forvejen kniber med rengøringens standard såvel i institutioner som skole, og man bør prioritere mindst en
årlig hovedrengøring højt. Vi vil endvidere gøre opmærksom på, at indkøbsaftalen i forbindelse med indkøb til
lærerarbejdspladser ikke indeholder serviceaftaler, hvilket kan betyde øgede udgifter for den enkelte
arbejdsplads.
Med det reducerede forslag til kr. 800.000 på dagtilbudsområdet, vil det være meget begrænset hvad vi kan
opfylde af politikernes intention om øget læring på området.
Vi må konstatere at den sidste million af de 2,2 millioner kr. der blev tildelt Odsherred kommune til
kvalitetsforbedringer på 0 til 5 års området, ikke bliver udmøntet fuldt ud.
Medarbejdergruppen vil imidlertid også gøre opmærksom på, at skal man leve op til de politiske udmeldinger fra
nogle politikere i Økonomiudvalget om at ”folkeskolen skal være førstevalg og daginstitutionerne skal styrkes”
kræver det, at der tilføres yderligere ressourcer til folkeskole og daginstitutioner. Både i SFO og skole modtages
der flere og flere børn med speciel adfærd, specielle indlæringsvanskeligheder/symptomer. Det kræver ekstra
indsats fra personalet. Kort sagt det kræver ekstra hænder.
Under serviceområdet ”pris gange mængde” kan det ses, at der i de kommende år vil være en reduktion på
udgiften til folkeskole og daginstitution. Disse midler kunne i første omgang udmøntes til at styrke de to
ovennævnte områder. Ydermere vil vi gøre opmærksom på, at de sidste års besparelser bl.a. udmøntet i lærernes
ændrede tjenestetid, allerede nu kan spores som meget belastende for hele personalet. Det psykiske arbejdsmiljø
bliver dårligere, hvilket kan resultere i større sygefravær.
I mange år har man talt om at ”Danmark har verdens dyreste folkeskole”. Den nyligt udkomne OECD rapport viser
imidlertid, at det er en sandhed med modifikation, idet Danmark ligger på en 10. plads ud af 34 medlemslande,
Sverige og Norge ligger langt foran.
Ledere og medarbejderne gør i dagligdagen en stor indsats for at udføre et så kvalificeret arbejde som muligt.
Politikerne melder ud, at de vil styrke skole og daginstitutioner, der er således et fælles mål, som bl.a. kan nås
ved at udvide de budgetterede midler til skole og daginstitutioner”.
Venlig hilsen
Trine Holbæk-Hindsgavl Iversen
Specialist
Dagtilbud og Uddannelse
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