HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2018-2021

Høringssvar

Institution / afdeling / råd
Skema nr.

FOA Sjælland Pædagogisk sektor
1. Hvem afgiver du svar som:
Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg eller
lign.

TR gruppen i Odsherred pædagogisk sektor FOA Sjælland
2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret

15/9-2017
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)

Børne og uddannelsesudvalget B&U, samt Kultur og folkeoplysningsudvalget
punkt DU4
5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2018-2021

Det er med stor undren at læse det Budgetforlig der er indgået, og konstatere
at der ikke er afsat nogen midler/ressourcer på børneområdet. Især fordi der:
I år 2016 blev der vedtaget en ny børn-og unge politik med mange gode ideer
og visioner.

I år foråret 2017 blev der afholdt et dialogmøde mellem politikere og
forældrebestyrelser, hvor der bl.a. blev snakket meget om vigtigheden af
tidlig indsats/ øget normeringer. I foråret fik vi også svaret på den
undersøgelse der var lavet i hele landet, på børn sproglighed. I Odsherred
viste den desværre, at vi ligger under landsgennemsnittet. I 2017 har vi dog
fået midler i forbindelse med UTA2, og det er vi glad for, men for at kunne
opretholde alle disse tiltag og sørge for de føres ud i livet, så kræver det flere
midler og ressourcer.
Noget af det vigtigste i vores arbejde er børnene, de skal udvikles på bedste
vis, de skal være trygge, have nærvær og omsorg, de skal trives og lære. Vi
skal huske de er vores fremtid.
Investerer i Fremtiden
6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
TR gruppen FOA pædagogisk sektor /v FTR Karina Timm Hansen

Dato
170917

