HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2018-2021

Høringssvar
Dagtilbud og Uddannelse

Institution / afdeling / råd
Skema nr.

1. Hvem afgiver du svar som:
Dagtilbud og Uddannelse
2. Dato for formulering af høringssvar:
18.september 2017

3. På hvilke områder er du høringsberettiget:
Dagtilbud og Uddannelse
4.

Resumé
BOU AN3, Skolebygninger
BOU DU2, Kultur, foreninger og erhverv i Åben Skole
DU15, Ung i Odsherred: Kriminalpræventive indsats
0-6 årsområdet
Rengøring generelt indenfor dagtilbud og skole
IT-strategien på folkeskoleområdet

5. Høringssvaret
BOU AN3
Vi bifalder, at der er afsat 24 mio. til anlæg i forbindelse med vedligeholdelse og
udbygning af skolebygninger jf. bygningsanalysens anbefalinger. Vores håb er, at
man har en opmærksomhed på, at prioriteringerne af disse midler sammenholdes
med den netop igangsatte evaluering af skolestrukturen, for at sikre en
langsigtet løsning.
BOU DU2
Vi bifalder, at der er afsat midler til en fortsat prioritering af Åben skole. Vi
henleder opmærksomheden på, at der fortsat er vil være brug for driftsmidler til
dette, da det ikke vil være muligt at drifte indenfor det eksisterende
skolebudget. Hvis man ønsker portalen ”Skolen i Virkeligheden” er opdateret og

brugbar, samt at der er midler til transport af elever til Åben skole-besøg, vil
dette være en nødvendighed.
DU15
Vi er glade for at man anerkender, at der er brug for en prioritering af det
kriminalpræventive område. Vi kunne have ønsket, at man laver mere
langsigtede planer på området, så man undgår en yoyo-effekt på ansættelser og
dermed tab af kontinuitet. Og vi anbefaler, at man også fremadrettet prioriterer
området.
Vi er uforstående overfor, at administrationens budgetindstillinger helt er taget
af bordet i forhold til 0-6 årsområdet, herunder en hævelse af grundnormeringen
til børn under 3 år i daginstitutionerne samt prioriteringen af en pædagogandel
på 80 % i det kommunale dagtilbud. Dette set i lyset af seneste kvalitetsrapport
på dagtilbudsområdet.
Brugen af IT på dagtilbudsområdet og IT-strategien på skoleområdet har været et
højt prioriteret fokus fra politisk hold. Derfor undrer det, at det overhovedet
ikke er prioriteret i budgettet.
Rengøringsindsatsen har på et tidligere dialogmøde haft stor opmærksomhed.
Derfor undrer det, at det administrationens budgetindstilling til området ikke er
nævnt i budgettet. Dette også set i lyset af dokumenteret sammenhæng mellem
rengøringsstandarden og sygefraværet.
6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
Frans Falk

Dato
18/9 2017

