HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2018-2021

Høringssvar
Generelt for dagtilbud

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.
Medarbejdere og leder i Rørvigrødderne

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
120917

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

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

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2018-2021

Vi stiller os generelt undrende over at dagtilbudsområdet ikke er blevet imødekommet på
de tidligere italesatte behov, for området.
På budgetdialogmødet 20/4-2017, blev er fra dagtilbuddene samlet set peget på følgende:
Højere pædagogandel i dagtilbuddene (80 %)
Øge grundnormeringen 0 – 3 år (Tidlig indsats)
Sagsbehandlere i alle institutionerne, så vi kan løfte familierne
Optimering af rengøringsindsats (Flere timer – vi lever ikke op til kravene i dag)

Legepladsvedligeholdelse og vedligeholdelsesplan i driften
(Når der er mangler, er der ikke penge til at reparere)
NUSSA – del 2 for flere medarbejdere
Ansætte en eller to seniormedarbejder, der kan vedligeholde legepladserne
Skolesundhed.dk (Måling af børns trivsel fra de er 2 år til de er unge)
Vejledertimer til øvrige vejledere (IT, AL)
Vi ønsker at højne kvaliteten i Rørvigrødderne og vi finder arbejdet med tidlig indsats
relevant. Dog må vi konstaterne at intet kommer af sig selv, og derfor er der behov for en
politisk tilkendegivelse fx ifht at prioritere 0-6 års området.
Hvis der fx ikke bliver tilført ressourcer til nyuddannede vejleder, så de kan sparre i
netværk og forberede sig, risikere vi at uddannelserne ikke bliver transformeret over i
brugbare kompetencer i hverdagen. Der er simpelthen ikke flere timer til øvrigt arbejde, og
hvis institutionen vælger at benytte børnetid, vil dette være en direkte forringelse af
normeringen.
Det fremgår af flere af kommunenes egne strategier, at der ønskes en tidlig indsats. Dette
kræver kortlægning af den nuværende indsats, samt øget normering og øget tværfagligt
samarbejde i specielt 0-3 års området.
Sidst men ikke mindst gør vi hermed opmærksom på, at rengøringsstandarten i
Rørvigrødderne ikke lever op til sundhedsstyrelsens anbefalinger. Hvilket viser sig i bla
APV og sygefravær.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
Sandy Boesen, dagtilbudsleder Rørvigrødderne

Dato
180917

