HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2019-2022

Høringssvar
Institution / afdeling / råd
Skema nr.

Tengslemark specialinstitution – Med udvalget

1. Hvem afgiver du svar som:
Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg eller
lign.
Med-udvalg og bestyrelse i Tengslemark specialbørnehave

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
18/9 2018

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

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

Fagudvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget B11
5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2019-2022
I forhold til udvikling af børnetal i Tengslemark børnehave, er der ikke taget højde for at de
børn, som er blevet indskrevet er meget fysisk handicappede og derfor har behov for
hjælpemidler. Disse hjælpemidler er meget dyre fx koster en stol 50.000 kr. tidligere har
hjælpemiddel afdelingen afholdt denne udgift. Men på nuværende tidspunkt bevilliges kun
specialindstillet hjælpemidler fx NF walkere (gang hjælpemidler) og hjælpemidler til hjemmet.
Der er pt 7 børn som alle har behov for hjælpemidler. Heraf 4 børn som alle bruger specialstol,
ganghjælpemiddel og specialklapvogn. Tidligere har der været max et barn ad gangen der har
haft disse behov i børnehavens historie. Hvorfor udgiften er steget betydeligt.
Endvidere er andelen ad børn fra 0-3 år steget, dette gør at der løbende vil være behov for at
udskifte og tilpasse hjælpemidlerne.
Når det ikke er medregnet i budgettet vil det være på bekostning af indvendig vedligehold,
legetøj, kurser mv. det er ikke en udgift vi kan frasige os, da det vil have alvorlige konsekvenser
for børns fysiske formåen og udvikling og deres mulighed for deltagelse i leg med andre børn

(ganghjælpemiddel).
Med henvisning til UTA II midler og anbefalinger omkring tidlig indsats erfarer vi med skam at vi
ikke kan bidrage yderligere med den tidlige indsats i almen daginstitutioner. Ved ikke at være
videns center og have en halvtidsstilling til formålet vil det umuligøre vores biddrag til den
tidlige forbyggende indsats. Dette ved at supervisere og undervise personale, således at en større
antal børn får øget udviklingsmuligheder i deres hjeminstitutioner. Derudover vil det fraholde os
fra at holde foredrag og undervise i andre kommuner og hermed profilerer Odsherred kommune
som en forgangskommune inden for special- og småbørnsområdet. (Pt. Har vi to forespørgsler fra
eksterne institutioner, som vi ikke har midler til at engagere os i)

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
PVA. MED Udvalg og Bestyrelse i Tengslemark
Bestyrelsesformand, Bjarke Thomsen, MED-Udvalgsrep. Pædagog Rikke Sehested og
Leder Birgitte Louise Stavnbo

Dato
18.09.18

