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3. oktober 2019
Høringssvar til Kalundborg Kommunes forslag til budget 2020
Hobitten’s bestyrelse har gennemgået kommunens forslag til budget 2020 med særligt hensyn til
forslagene til servicereduktioner og effektivisering. Vi har følgende bemærkninger.
Ad forslag C: Uanset at vi må konstatere at midlerne i udviklingspuljerne på dagtilbuds- og
skoleområdet ikke bliver udnyttet, finder vi at det er en voldsom reduktion af puljerne på 28 %. Må vi
i stedet foreslå at man gennem oplysning til og dialog med dagtilbud og skoler sætter mere fokus på
at sikre udnyttelse af puljerne.
Ad forslag 1: Afskaffelse af det ekstra tilbud til små institutioner er en rigtig dårlig ide. Det er de ekstra
midler vi anvender til at få enderne til at nå sammen i en lille institution, der ikke kan udnytte de
stordriftsfordele, som dagtilbudsområderne har qua deres større volumen. Det drejer sig især om
vikardækning. Vi har ingen holdning til sammenlægning af kommunale institutioner, men dette kan
efter vores opfattelse ikke bruges til at bringe lighedsprincippet i spil, og dermed afskaffe tilskuddet til
selvejende institutioner. Det er jo ikke vores skyld at der ikke længere vil være små kommunale
institutioner.
Ad forslag 2: Vi kan ikke anbefale en reduktion i åbningstiderne i dagtilbuddene, da det vil medføre en
væsentlig forringet fleksibilitet for forældrene. Vi har selv p.t. en åbningstid på 51 timer, som i en lang
årrække har været passende for Hobitten’s forældre.
Ad forslag 3A: At afskaffe forældrearrangementer er at gå direkte imod et af benene i KLARpædagogikken – nemlig det ben, som er rettet mod Aktiv familie, der forudsætter inddragelse af
forældrene. Det kan absolut ikke anbefales.
Ad forslag 3B: Afskaffelse af servering af morgenmad i dagtilbuddene kan ikke anbefales. Det er igen
en forringelse for de forholdsvis få forældre, der afleverer deres børn meget tidligt.
Ad forslag 3C: Øget udnyttelse af sovetid må være en dårlig joke. Tror man virkelig at vi har personale,
der bare sidder og slapper af mens de varetager det nødvendige opsyn med sovebørnene. Vi har i
årevis udnyttet den tid, hvor børnene sover til eksempelvis at lave administrativt arbejde, rydde op på
stuen m.v.
Ad forslag 4: Vi har i årevis arbejdet for at afskaffe kompetencehjulets målinger på alle børn, og hilser
det derfor velkomment, at kommunen igen har tillid til dagtilbuddenes faglige vurdering af hvilke
børn, der kan have behov for en vurdering af udviklingen på et eller flere af kompetencehjulets
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parametre. Vi anerkender hermed Kompetencehjulet som et godt arbejdsredskab til at dokumentere
barnets udvikling.
Ad forslag 21: En samling af biblioteksfunktionen i Gørlev på Gørlev Skole vil vi bestemt fraråde.
Biblioteket er et lokalt kulturelt kraftcenter, som bliver brugt til en lang række aktiviteter, og vi har
svært ved at se hvordan der kan blive plads til alle disse forskelligartede aktiviteter i biblioteket på
Gørlev Skole. Det vil være en mærkbar forringelse for de lokale dagtilbud og ikke mindst for en lang
række frivillige foreninger.
Ad forslag 27: Vi anerkender kommunens ønske om at vurdere ledelse og samdriftsfordele af
kommunale institutioner i lokalområderne. I den forbindelse vil vi gerne anbefale tidlig inddragelse og
dialog af de berørte institutioner.
Ad forslag 33: Bestyrelsen har som udgangspunkt ingen bemærkning til forslaget om reduktion af
antallet af dagtilbudsområder. Vi er imidlertid usikre på hvilke afledte konsekvenser det kan medføre
for vores dagplejeordning, da det overhovedet ikke fremgår af notatet.
Afslutningsvis skal vi foreslå at kompensationsgraden i den særlige pulje med tilskud til dækning af
dagtilbuddenes omkostninger til studerende gradvist øges over en årrække for at sikre fuld
kompensation.
Endelig er vi blevet gjort opmærksom på at motorisk team ikke er en del kommunens budget for
2020. Det har været svært at finde dokumentation for dette i høringsmaterialet, men vi vil fraråde at
dette tilbud afskaffes. Det er utrolig vigtigt at rette opmærksomheden mod børnenes motoriske
udvikling, da det har en afgørende betydning for barnets hele udvikling – mentalt, socialt og sprogligt.
Med venlig hilsen
Niels Erik Jørgensen
Bestyrelsesformand
Hobitten – børnehave og dagpleje
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