HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2019-2022

Høringssvar
Idrætsbørnehuset SpilOp’en

Institution / afdeling / råd
Skema nr.

1. Hvem afgiver du svar som:
Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg eller
lign.
Forældrebestyrelsen i Idrætsbørnehuset SpilOp’en

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
10.9.2018

3. På hvilke områder er du høringsberettiget:
Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområdet,
ældreområdet mv.
Dagtilbudsområdet

4. Resumé
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angivelse af
navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er)
Skema BOU DU04, styrket sprogindsats i dagtilbud.
Anlægsønsker. Børne- og uddannelsesudvalget.

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2019-2022
Vi er i bestyrelsen forundret over, at der inden for dagtilbudsområdet alene er afsat midler til
opnormering af flersprogkonsulentens stilling.
Der er et stort ønske, og det har det været gennem mange år, at der tilføres flere ressourcer i
form at øget normering i dagtilbuddene. Der er fokus på tidlig indsats og inklusion. Og der tales
om højkvalitets dagtilbud. For at disse indsatsområder skal kunne løses bedst muligt, så er det
vigtigt med øgede ressourcer ude i de enkelte dagtilbud.
SpilOp’en har indsendt et anlægsønske på at få bygget en ny liggehal. Der er stor søgning til
vores vuggestue. Nuværende liggehal, kan ikke rumme alle vogne. Lige nu står mange af vores
børn ude på legepladsen og sover. Det er svært at finde skygge til børnenes vogne. Hvilket
betyder, at vognene er meget varme. Ligesom, det for personalet er tungt og uhensigtsmæssigt,

at køre vognene frem og tilbage flere gange om dagen. Der er mange ”forkerte”
arbejdsstillinger. Dette påvirker personalets fysiske arbejdsmiljø.
Nuværende liggehal kan rumme ca 12 børn. Vi har lige pt 24 vuggestuebørn.
Så vi ønsker derfor, at vores fremsendte ønske bliver prioriteret.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
Charlotte H. Larsen.

Dato
13.9.2018

