HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2019-2022

Høringssvar
Institution / afdeling / råd
Skema nr.

Center for dagtilbud og uddannelse

1. Hvem afgiver du svar som:
Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg eller
lign.
Centerudvalg for Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
Mandag den 10. september 2018

3. På hvilke områder er du høringsberettiget:
Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområdet,
ældreområdet mv.
Dagtilbud, Skole, Ungeenhed, PPR

4. Resumé
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angivelse af
navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er)
Børne- og Uddannelsesudvalgets budget

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2019-2022

Høringssvar på budget 2019 fra Centerudvalget for Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse
Høringssvaret er blevet til på ekstraordinært møde i Centerudvalget for Fagcenter Dagtilbud og
Uddannelse på ekstraordinært møde den 10. september kl. 15 – 16.
Høringssvar:
•
Centerudvalget mener det er flot, at der ikke er besparelser i budget 2019 (ud over den
halve procent)
•
Det anerkendes desuden, at der er taget højde for de øgede omkostninger ifm.
lejrskolerne
•
Centerudvalget undrer sig over, at der ikke er afsat midler til den nye
fagcenterstruktur, samt den nye skolestruktur.

o
Ift. skolestrukturen må der forventes øgede udgifter ift. f.eks.:

Kørsel, faglokaler, flytninger, skilte, UU-vejleder (der skal servicere en ekstra
overbygningsklasse) mm.
•
Det savnes at budgettet er tænkt ind i en større strategisk sammenhæng og i højere
grad er afledt af de i øvrigt udmærkede strategier (UTA II) og politikker (Børne- og
Ungepolitikken). Der er meget fokus på drift i budgettet.
•
Der savnes tillige, at budgettet afspejler de mange gode forslag, der fremkom ifm.
budgetdialogmøderne i foråret 2018 ift. skole- og dagtilbudsområdet og
Uddannelsesvejledningen, herunder f.eks. ”Øget normering / flere hænder til at løfte opgaverne
i dagtilbuddene”, interaktive tavler til skolerne, familieklassen etc. Vi er glade for, at Åben skole
fortsat er på budgettet.
•
Der udtrykkes bekymring for, at der ifm. servicetjekket lægges op til at nedprioritere
rengøringsindsatserne og inddrage arealer pr. barn i dagtilbuddene
•
Medarbejdersiden udtrykker at de savner flere midler til efter- og videreuddannelse af
lærere og skolepædagoger - ud over de afsatte midler til kompetenceudvikling /
linjefagsuddannelse

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
Sune Thor Olsen, leder af dagtilbudsområdet (konstitueret formand for Centerudvalget)

Dato
14.09.18

