Medudvalget i Skovinstitutionernes høringssvar på budget 2015-18
Øget læring på dagtilbudsområdet (0-6 årige)

Nr. DU 1

Medudvalget i Skovinstitutionerne ser med glæde, at der bliver afsat midler til styrkelsen af indsatsen på
børneområdet. Det er et kærkomment løft som anerkendelse af vores arbejde.
Der bliver i institutionerne i kommunen gjort en kæmpeindsats for at styrke vores område. Ikke kun i
forhold til vores kerneopgave, at varetage børnenes behov og udvikling, men også en stor indsats for at
synliggøre vores arbejde både i lokalområdet, og i forhold til bosætning. Vi har et stort ønske om at være
med til at tiltrække børnefamilier til kommunen. Vi ved alle at børnetallet er faldende i kommunen, og
derved medfører færre pædagoger. Det betyder også færre til at løfte de fælles opgaver, der er i en
daginstitution.
Vi vil opfordre til at bibeholde forslaget om de 1.650.000 kr.
Vi tror, at det er nødvendigt at løfte grundnormeringen i daginstitutionerne. Både for at kunne fortsætte
vores gode arbejde, og for at have ressourcer til de nye processer, der skal sættes i gang. Vi glæder os til
komme i gang med Aktionslæring, have ekstra fokus på Inklusion og Den Tidlige Indsats for både barn og
forældre. Samt fortsætte sprogarbejdet og udviklingen af Natur-og Science Pædagogikken.

Digitalisering på dagtilbudsområdet.

Nr. AN 3

Dette er et projekt, som vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med. Børnene har allerede taget den
digitale verden til sig. Og ved at have udstyr i institutionerne, kan vi være med til at lære børnene,
hvorledes mediet kan bruges til at få ny viden om de ting, vi gerne vil undersøge.
Vi ser frem til at kunne bruge vores it – udstyr på alle stuer. Pt. er der kun dækning få steder.

Anlægspulje til legeplads og til mindre akutte bygningsrenoveringer i dagtilbud.

Nr. AN 5

Medudvalget anbefaler at der sættes penge af i budgettet til dette forslag.
Der har været nogle år, hvor vi alle har måttet spare på budgetterne. Vi har været ude i afskedigelser, som
koster i feriepenge m.m. Dette bevirker at der ikke er overskud i institutionerne til større uforudsete
udgifter eller reparationer. F.x. har vi i sommer fået påbud om nye branddøre, hvilket kan være umuligt at
finde midler til. Da der ikke er andre steder at søge, vil en sådan pulje være et kæmpe plus.

Med venlig hilsen
Medudvalget i Skovinstitutionerne.

