Høring til budget 2015 fra Bevægelseshavens Bestyrelse
Vedrørende: Forslag til driftsudvidelse for børne og – uddannelsesudvalgets område,
punktet vedrørende øget læring på dagtilbudsområdet:
Vi mener at det er positivt med en driftsudvidelse, men en driftsudvidelse på 1,65 mil
svarer kun til 0,6 stilling pr. institution. En halvering til 800.000 svarer kun til 0,3 stilling. Det
er svært for os at se denne begrænsede forhøjelse som en tilstrækkelig øget fokus på
læring i dagtilbuddet. Som forældre til små børn i dagtilbud er det netop hænder og
indhold i vores børns dagligdag, der er vigtigst af alt, når vi overlader børnene til
personalet i dagtilbuddet. Vi kan se, at personalet løber meget stærkt og har travlt. Ved
sygdom er belastningen endnu større. Vi vil som forældre gerne have en høj grad af
kvalitet i det indhold, der er i vores børns hverdag. Det at der bliver satset på de små børn,
tidlig indsats, mener vi har stor betydning. Derfor bekymrer det os at beløbet halveres til
800.000. Vi ser gerne, at det indstillede beløb på 1.6 million vedtages, således at det
sikres, at den daglige pædagogiske kvalitet forhøjes.

Vedrørende: Forslag til anlægsprojekter for Børne og – uddannelsesområdet, punktet
vedrørende digitalisering på dagtilbudsområdet
Vi sætter meget pris på, at kommunen følger udviklingen på IT-området og vi mener også
at digitalisering bør være en naturlig del af dagtilbudsområdet på niveau med andre steder
i samfundet. Vi mener også , som det anføres i budgetforslaget, at anvendelse af digitale
medier i arbejdet med udvikling af børns evner i kreative, legende og lærende
fællesskaber, og til at understøtte det pædagogiske arbejde i dagligdagen, er vigtig. Som
forældre finder vi det endnu vigtigere, at der er tilstrækkeligt pædagogisk personale og
andre engagerede voksne med stor faglighed . På baggrund af dette undrer det os, at der
prioriteres 2.2 mil på digitaliseringen; vi havde hellere set at pengene bruges på flere
hænder frem for Ipads og Smart Boards. Samtidig må en sådan investering i teknik
forventes at medføre løbende udgifter til vedligehold, som vi ikke kan se er afsat i
budgettet?

Vedrørende: Anlægspulje til legepladser og til mindre akutte bygningsrenoveringer på
dagtilbudsområdet
På mødet den 10.06.14 var der oprindelig forslået 1.5 millioner. Det er i budgetoplæg
reduceret til 0.
Det bekymrer os meget, at der ikke bliver bevilliget penge til dagtilbuddenes legepladser
og akutte bygningsrenoveringer. I dagtilbuddenes nuværende budgetter er der ikke afsat

midler til legepladser og heller ikke til akut opståede renoveringer. Vi ønsker at der
budgetteres med dette, så det ikke går ud over de konti, som er beregnet til børnene.
Afslutningsvis er vi glade for, at vi blev hørt i forbindelse med høring vedrørende bevarelse
af Havehuset foreløbig frem til maj 2016, da det har stor betydning for trivslen for børn og
voksne. Endvidere er der i Bevægelseshaven en vision om etablering af et familiehus i
børnehaven (altså etablering af rammerne for et tværfagligt samarbejde med
forvaltningen). Derfor kan der også imødeses et fremtidigt behov for Havehuset, som
rækker ud over maj 2016.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Bevægelseshaven

