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Input til budgettet på vegne af forældre bestyrelsen for Skovinstitutionerne i Nykøbing Sj.

Forslag:
AN3, Digitalisering af dagtilbudsområdet:
Vi bakker meget op omkring indsatsen for indkøb og brug af Ipads, netværksforbindelser etc.
Børnene bruger i mange tilfælde tablets, pc etc. i eget hjem og vil blive styrket i brugen af disse, ved at
bruge det i leg og indlæring i institutionerne.

AN 5, Anlægspulje til legepladser
Positivt at der er fokus på at renovere og forbedre børnenes legepladser. Dog ikke en stor pulje,når den skal
fordeles på alle dagtilbud for kommunen.
For vores institutioner er der dog behov for at kigge på anlægsudgifter i.f.m. adkomstvej til specielt
skovbørnehaven, der ligger på lejet grund (kommunens)
på Kongeengen, Nykøbing Sj.

D12 Geokids
Super at inddrage børnene endnu mere i Geoparken. Dette passer rigtig godt til de værdier som vores
institutioner arbejder efter.

DU1 Øget indlæring

God ide at have mere fokus på indlæring og at sætte flere penge af til dette. Umiddelbart svært for os at
vurdere økonomien i indsatsen.
Udover ovennævnte kommentarer vil vi gerne sætte fokus på at børnene og pædagogerne i vores
institutioner også bidrager med udvikling og omsorg i vores kommune.
eks.
Via institutionerne har der igennem årerne været mange ansatte i aktivering. Mange af dem er kommet
videre med uddannelse etc. Dermed har både børn og ansatte bidraget til deres udvikling til gavn for dem og
for samfundet.
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Et andet eksempel er vores børnehavers besøg på plejehjemmene. De ældre får en oplevelse, og det gør
børnene selvfølgelig også. Dette bidrager til begge parters velfærd, der forbedres med indtryk og mødet med
andre.
Ovennævnte eksempler kan ikke altid måles direkte i kommunes økonomi, men vi er sikre på at det bidrager
på en positiv måde.
Vi vil bestræbe os på at lave et fælles forslag i Skovinstitutionerne på ressourcetilpasningen

På vegne af forældrebestyrelsen i
Skovinstitutionerne i Nykøbing Sj.
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