Høringssvar til budget Kalundborg kommune 2020-2023
Høringssvar

Den selvejende institution vuggestue og børnehave Mælkebøtten

Forældrebestyrelsen i Mælkebøtten, er på bestyrelsesmødet d. 3. oktober 2019, blevet enige
om følgende hørringssvar inden for dagtilbudsområdet:
1. Effektiviseringsforslag H 13, forslag 1:
Der står følgende:
- ” Der vurderes ikke nogle kvalitetsmæssige konsekvenser for borgerne.”
Det undrer os da vi ser følgende udfordringer. Reducering af bæredygtige små
landsbysamfund. Fx i Svallerup-bjerge ses der udfordringer for landsbyerne, da mange
offentlige og private virksomheder er lukket. Det medfører en demografisk
forskydning, hvor det bliver mere attraktivt at flytte til de større byer i Kalundborg
kommune, hvor der er nemmere og kortere adgang til skole, daginstitutioner,
handlemuligheder m.m. Derfor vil det få store konsekvenser for den enkelte, fx svært
at sælge hus da de ikke er attraktive for ny tilflyttede børnefamilier, men også for
lokalområderne.
Herudover ligger der en konkurrencemæssig værdi i mindre institutions former, hvor
ledelse er tæt på, ligesom ledelseskommissionens anbefaler. En mindre enhed, vil også
sikre en tilbudsform til de børn og forældre der ikke trives i store samfund, men har
brug for den ro, nærvær og inkluderende tilgang, som vi mener at en mindre
institutionsform kan tilbyde.
Vores sidste undring ligger i at alle prognoser for børnetal på landsplan er stigende.
Hvis børnetallet stiger, vil tilskuddet til små institutioner automatisk falde.
Vores forslag:
Vi forholder os til at der skal effektiveres og forholder os til at dette kan gøres
påfølgende to måder, som vil være mindre indgribende og uden anlægsudgift.
1. Som det først ændres tildelingsmodellen. I dag fastsættes modellen efter en
fiktiv normering. Fx Mælkebøtten har forhandlet sig til at have 38 enheder i
2020, og derfor får vi tilskuddet. Havde vores forhandlede normering været 41
enheder, havde vi ikke fået tilskuddet.
Vi foreslår, at man i stedet afprøver et år, hvor tilskuddet deles op i 12 måneder.
Det vil sige 15.953,75,- om måneden, og hvor man kun får tildelt tilskuddet, hvis
det reelle børneantal er under 40 enheder.
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2. At normeringen i dagtilbud med vuggestuer, ændres til vippemodellen, kendt
fra Kirke Helsinges landsbymodel. Herved sikres at der i perioder med lav
normering i børnehaven, kan sikres en bedre normering i vuggestuen og derved
en mere bæredygtig institutionsform, som sikre bæredygtige dagtilbud i
kommunens mindre landsbyer.

Den selvejende institution vuggestue og børnehave Mælkebøtten

Forældrebestyrelsen i Mælkebøtten, er på bestyrelsesmødet d. 3. oktober 2019, blevet enige
om følgende hørringssvar inden for dagtilbudsområdet:

Effektiviseringsforslag H 13. Forslag 3.b.
Vi under os over følgende:
-

Forståelsen for at man blot udskyder ”spisningen”. Hvis et barn skal spise
hjemmefra kl. 6.30, vil det ca. være færdig med at spise kl. 6.15 og så blive afleveret
kl. 6.30. Derved vil institutionerne have en masse sultne børn kl. ca. 9, hvor der i
dag, i børnehaven, tilbydes mad fra madkassen. Ca. 1-3 børn vil i dag gerne spise en
mad, men hvis ikke der er mulighed for at få mad, som i dag indtil kl.7.30, vil der
være en masse børn som har brug for næring, for at kunne trives, udvikles, lære og
dannes. Derved skal der afsættes tid til spisning og oprydning kl. 8.45 i stedet.
Derved skal der indkaldes en ekstra medarbejder i 15 minutter senere på dagen.
Det er helt basale vilkår/omsorg man fjerner for børnene, og udskyder
problemetikken. Vi ser på ingen måde at dette kan frigive ressourcer. Og hvis det
effektiviseres vil det blot være en sparerundte.

Resume: Basale vilkår som mad til børn, kan ikke spares væk. Hvis børn ikke tilbydes mad i
institution, som nu indtil kl. 7.30, vil størstedelen af børnene blive sultne inden kl. 9. Derved
skal der etableres en ny struktur som sikrer at alle børn har næring nok til at deltage i
dagtilbuddets hverdag, så vi kan løfte lovkrav omkring trivsel, omsorg, læring og dannelse.
Derved udskydes mad situationen blot til senere på dagen og for at pædagogerne kan nå alt i
KLAR-pædagogikken, skal der muligvis indkaldes medarbejder før kl. 9, som sikre dette. Vi ser
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ikke at dette giver en effektivisering af arbejdsgange, blot at tiden der skal bruges, flyttes til
senere på dagen.

Den selvejende institution vuggestue og børnehave Mælkebøtten

Forældrebestyrelsen i Mælkebøtten, er på bestyrelsesmødet d. 3. oktober 2019, blevet enige
om følgende hørringssvar inden for dagtilbudsområdet:

Effektiviseringsforslag H 13. Forslag 3.c.
Forslaget vil betyde en større struktur ændring i Mælkebøtten, som vi skabe endnu dårligere
normering og en oplevelse af færre pædagoger blandt børnene. Dette grundet at der i dag,
planlægges, forberedes og evalueres i børnenes sovetid. Børnene sover gennemsnitligt 1 time.
Her er der en fastlagt struktur, hvor pædagogerne på skift går til møde mellem 12-13 i
planlægnings og evaluerings ugerne.
Hvis denne tid spares væk, vil vi i fremtiden være nødsagede til at afholde disse møder om
formiddagen, hvor der er mange børn der skal passes og aktiviteter der vil blive aflyst.
Hvis man tager den nye styrkede læreplan med i disse tanker, lægges der op til at det er
lederens ansvar at sikre en evalueringskultur. Hvis der bliver skåret i normeringen på denne
måde, bliver det svært ikke at ramme børnenes oplevelse af om der er en pædagog i
nærheden. Hvis vi skal løfte opgaven med KLAR-pædagogikken og sikre høj
kvalitetsdagtilbud, skal pædagogerne også have mulighed for at gå fra, og planlægge.
Resume: Hvis der effektiviseres på denne måde, vil det betyde at der vil være færre
pædagoger til børnene i formiddagstimerne, da vi i mælkebøtten afholder planlægning og
evalueringsmøder i sovetiden. Disse møder vil i så fald skulle afholdes om formiddagen i
stedet og gå ud over vores normering.
Resume for hele forslag 3: hvis denne effektivisering sker, vil der betyde at alene Mælkebøtten
vil skulle reducere i medarbejders arbejdstid med ca. 2 timer om ugen. I det der gennem hele
KL-rapport står at vi i Kalundborg Kommune jemført med andre kommuner, har dårligere
normering, vil der ske det at forældrene vil opleve endnu færre hænder til at tage sig af deres
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børn. Det stemmer bestemt ikke overens med minimumsordninger og mål som høj
kvalitetsdagtilbud. Vi ser dette alene som en måde at skære i vores normeringer.

Den selvejende institution vuggestue og børnehave Mælkebøtten

Forældrebestyrelsen i Mælkebøtten, er på bestyrelsesmødet d. 3. oktober 2019, blevet enige
om følgende hørringssvar inden for dagtilbudsområdet:
Effektiviseringsforslag H13. forslag 28 og punkt 10. i anlægsaktiviteter.
Mælkebøttens bestyrelse er ked af at Mælkebøtten skal flyttes væk fra området, men er enig
om, at hvis vi flyttes ud på en skole, giver dette gode muligheder. Vi vil sikre en bæredygtigt
institution, med en naturlig fødekæde, som skabes/opretholdes i tæt samarbejde med skolen.
Mælkebøttens bestyrelse vil sikre overlevelsen af den selvejende tankegang og de værdier og
ideologier der ligger til grund for denne. Vi ønsker derfor ikke at blive lavet om til en
landsbyordning, men forblive selvejende, men drift overenskomst som nu.

Den selvejende institution vuggestue og børnehave Mælkebøtten

Forældrebestyrelsen i Mælkebøtten, er på bestyrelsesmødet d. 3. oktober 2019, blevet enige
om følgende høringssvar inden for dagtilbudsområdet:
Det undre os at det motorisk team, som har været faglig dygtigt tværprofessionel
samarbejdspartner, ikke står nævn i hørings materialet. Vi håber ikke betyder at motorisk
tema stopper til januar, da vi ser en stor værdi i den faglige sparring som motorisk team
tilbyder. De sikre og hjælper til tidlig indsats, og uden dem og deres viden om, bliver et
kæmpe tab for personale, forældre og børn.
Bestyrelsen i Mælkebøtten
Præstemarken 3, Svallerup
4400 Kalundborg

