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Høringssvar vedrørende budget 2020
Med-udvalget og bestyrelsen i Kalundborg Asyl Børnehave har set på den måde
Kalundborg Kommune vil prioritere sine midler og ressourcer på i forhold til
serviceområderne. Vi ser med dyb alvor på de store konsekvenser af for lav en
prioritering, som får mærkbar effekt for børnenes vilkår i daginstitutionerne, både i
budgetåret og de kommende overslagsår.
Prioritering af serviceområderne i Kalundborg kommune, knytter sig til den kommunale
selvforvaltning og den aktuelle politiske vilje. Vi appellerer til, at Kalundborg kommune
tager ansvar for en øget normering i daginstitutionerne, og ikke venter på en national
minimumsnormering. Højere normering er ifølge forskningen den væsentligste enkeltfaktor for bedre kvalitet i daginstitutionerne. Når der er voksne nok, kan opgaverne
løses med ordentlighed, medarbejdernes faglighed kommer til sin ret og der er tid og
overskud til nærvær, omsorg og læring.
Vi appellerer derfor til, at der i forbindelse med budgetforhandlinger afsættes midler til
at øge normeringen i vores daginstitutioner. Kalundborg kommune skal være progressiv
og anerkende behovet for bedre vilkår for børn i daginstitutionerne, og forældrene skal
være trygge ved og stolte af, at være børnefamilier der har valgt Kalundborg kommune
til.
I forbindelse med de forskellige effektiviseringsforslag indenfor servicerammen, vil der
blive reduceret i udgifterne til løn. Som selvejende dagtilbud vil det få personalemæssige
konsekvenser, da der ikke er mulighed for omplacering i en anden institution.

Forslag 1: Bæredygtige dagtilbud
Hvis muligheden for at drive små dagtilbud med 40 eller færre enheder
forsvinder, vil forældrene til børn i udsatte positioner, blive frataget muligheden
for at vælge et lille trygt miljø til deres barn.
Hvis man fratager den ekstra bevilling til de selvejende institutioner, vil deres
fremtid være usikker. Der er umiddelbart ikke mulighed for sammenlægning, da
de 3 selvejende dagtilbud, er selvstændige juridiske enheder, og rent geografisk
er placeret langt fra hinanden.

Forslag 2: Åbne/lukketider i dagtilbud
Umiddelbart får reduktionen af den ugentlige åbningstid i de kommunale
institutioner, ingen indflydelse på de selvejende institutioner, da vores
åbningstid er bundet at driftsoverenskomsten.
3a. Arbejdstidstilrettelæggelse i dagtilbud: Forældrearrangementer
Hvis institutionens forældrearrangementer bliver lagt over til at forældrene selv
skal planlægge og afholde arrangementerne, vil det være usikkert, om der vil
blive afholdt lige så mange arrangementer som i dag. Hvis institutionens
medarbejdere ikke er til stede til arrangementerne, mindskes muligheden for at
skabe gode relationer til forældrene. Det er meget vigtigt for det enkelte barns
trivsel, at der er en god relation mellem forælder og det pædagogiske personale.
3b. Arbejdstidstilrettelæggelse i dagtilbud: Morgenmad
Hvis institutionerne ophører med at servere morgenmad for børnene, kan det få
konsekvenser for det enkelte barns sundhed og trivsel. Der er en risiko for at
nogle børn slet ikke får morgenmad. Om morgenen er det lang tid siden, man
sidst har spist, og blodsukkeret er lavt. Det betyder, man har mindre energi, og
spiser man ikke, får man svært ved at koncentrere sig. Især børn kan have svært
ved at indhente de næringsstoffer, de har brug for resten af dagen, hvis
morgenmaden springes over.
3c. Arbejdstidstilrettelæggelse i dagtilbud: Øget udnyttelse af sovetid
Det vil bidrage til et dårligt arbejdsmiljø for sovevagten, hvis der skal laves
administrativt arbejde mens børnene sover, da det foregår i et mørkt lokale uden
en permanent arbejdsplads. Det vil være vanskeligt for medarbejderen at udføre
administrativt arbejde uden afbrydelser fra børn der vågner og skal trøstes eller
lign. Da sovevagten i forvejen allerede benytter noget af tiden til praktisk
arbejde, vil det være svært at se en øget udnyttelse af sovetiden.
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