Fårevejle d. 13/9-2014

Høringssvar vedrørende budget oplæg 2015
Bestyrelserne i Fårevejle børnehave og Fjordens børnehus har behandlet budgetoplægget og har
følgende kommentarer.
Samlet set fremstår oplægget for børn og uddannelsesudvalget område som en klar forbedring af de
nuværende forhold. På dagtilbudsområdet bliver der øget normering og givet penge til digitalisering.
Når vi så nær læser teksten omkring hvilke forslag der er gået videre og hvilke forslag der ikke er
kommet med ved økonomiudvalgets behandling, bliver vi desværre ret bekymrede.
Der gives penge til en meget lille normeringsforbedring, samtidig med at der er forventninger om nye
arbejdsområder. Her tænker vi på aktionslæring og digitalisering som vil tage tid væk fra børnene.
Sådan som arbejdet med sprog og science er beskrevet, burde det alene give en øget normering.
Under pris gange mængde kan vi læse at der kommer flere pædagogstuderende, men det tager også tid
fra børnene, når de ansatte skal gå fra til vejledning.
Som forældre er vi bekymrede over at alle de gode tiltag som der sker på området, omkring øget
faglighed og læring for vores børn, går ud over helt fundamental omsorg og samvær. Så vi i længden
faktisk forringer tilbuddet om læring og udvikling for vores børn. Vi oplever ofte at personalet har
meget travlt, og kan ikke se hvor der skulle blive tid til nye tiltag, uden samtidig at give timer til det, og
her mener vi den lille normerings forbedring der er lagt op til, langt fra er nok.
Vi kan se at puljen til mindre anlæg og renoveringsopgaver er fjernet fra oplægget, dette finder vi helt
katastrofalt. Vi ved fra de nuværende budgetter at der kun findes et meget lille beløb til ud og
indvendig vedligeholdelse og der er ikke afsat penge til mindre anlæg. Det betyder at vi ikke en gang
har mulighed for at udskifte gamle legeredskaber, eller toiletter, som er ting der trænger i begge
institutioner. Vi har tidligere år kunne komme med anlægsønsker, men det har ikke været tilfældet i
år, så det havde været vores håb at kunne få del i den afsatte pulje.
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