Høringssvar fra Områdeforældrebestyrelsen og Med- udvalget i
Børnehusene Team Høng
Områdeforældrebestyrelsen (OMR) og MED-udvalget har behandlet det
udsendte høringsmateriale
Servicereduktioner 0,5% H7
Mindre forbruget af udviklingsmidlerne har i høj grad skyldtes at
samlede udviklingsprojekter på dagtilbudsområdet har været sat på
”stand by” under reorganiseringen. OMF og MED-Udvalget ser frem til
at der findes en løsning på organiseringen af dagtilbuddet.
De seneste to år er dagtilbuddets udviklingspulje primært anvendt til
financieren af Motorisk Team. Af det tilsendte materiale fremgår det
ikke hvorvidt Motorisk Team fremadrettet skal anvendes til denne
finansiering.
MED-udvalget undrer sig over at disse ikke indgår i høringsmaterialet.
Børn, familier og personale har anvendt og været glade for Det
Motorisk Team.
Dog ønsker vi ikke at Motorisk Team skal financiers af udviklingspuljen.
Motorisk Team bør organiseres under BLU.
OMF og MED-udvalget anbefaler at udviklingspuljerne ikke
sammenlægges.
Det er vigtigt at dagtilbuddet og skoler får midler til udvikling.
OMF vil være bekymret for dagtilbudsområdet, eftersom prioriteringen
af området i forvejen er lavt.
OMF og MED-udvalget ønsker at præcisere, at dagtilbudsområdet
arbejder for at skabe en fælles retning og her ser vi det nødvendigt at
øremærke midler til dagtilbuddet.
Udviklingspuljen er jo tiltænkt udvikling af området, såfremt dette
fjernes, vil OMF betragte reduktionen som en serviceforringelse.
Effektiviseringsforslag 1% H13
Forslag 1: Bæredygtige dagtilbud
OMF og MED- udvalget er forundret over at forslaget fremsættes uden
en forudgående analyse.
En Hovsa løsning, og et ikke gennembearbejdet forslag, som har
foruroliget borgere og personale.
OMF og MED- udvalget ønsker at der igangsættes en mere
dybdegående analyse af struktureringen af dagtilbuddet i den sydlige
del af kommunen. Der bør udvikles bæredygtige, konkurrencedygtige
og attraktive dagtilbud i kommunes sydlige ende, hvor børnetallet er
stigende.

I analysen bør indtænkes områdets dagplejere, vuggestuer,
demografien, tilflyttere til Høng, lokale skoler, små landsbyer,
børnehusene i Høng etc. Desuden bør anlægsudgifterne belyses
grundigt.
OMF og MED-udvalget ønsker at udtrykke følgende til det indsendte
forslag:
Børnehusets Spirens mulighed for at rumme Nordlysets og Løves
børn er ikke undersøgt tilstrækkeligt. Spiren er forholdsvis stor, men
med mange gangarealer, køkken og bryggers. Nogle områder hvor
børn ikke må opholde sig, da loftshøjden er for lille.
Dagplejen er tilknyttet huset, der passes gæstebørn. Disse kan ikke
passes i børnehaverne, da børnehaverne i Høng er fyldte. Der mangler
vuggestuer som, hvis forslaget skulle gennemføres, kan passe
områdes gæstebørn.
Dagplejens forældre er glade for Puslingestuen.
Nordlyset; flytning af Nordlyset vil betyde:
- at et lokalt samfund lukkes ned. I K.K. udviklingsstrategi mod 2030,
understreges betydningen af landsbyerne i K.K.
- Buerup skole vil miste børn, fødekæden er ikke længere sikret, som i
dag, hvor næsten alle Nordlysets børn indskrives i Buerup skole. Der er
udarbejdet et godt samarbejde.
- Private institutioner vil blomstre i lokalområderne.
- Forældre vil vælge private institutioner og skoler.
- Forældre kan vælge at passe børnene hjemme til skolestart, hvilket
er udfordrende i forhold barnets personlige- og sociale udvikling.
- Team Høngs dagplejere er tilknyttet Nordlyset, og gæstebørnene
passes i Nordlyset
- Team Høng vil skulle nedlægge 4 dagplejestillinger i området
- Sorøbørn vil ikke længere anvende Nordlyset
Vuggestuer i Høng: På baggrund af en henvendelse fra en
forældregruppe i Høng, ønsker OMF at understrege, at presset på
vores få vuggestuepladser er stor, der er derfor ventelister til disse.
- Vuggestuerne er fyldte, og ventelisterne er lange, ofte kan kun
søskende indskrives.
- Forældregruppen og OMF ønsker at gøre opmærksom på, at tilflyttere
til Høng området efterspørger vuggestuer.
- K.K ønsker at være en attraktiv tilflytningskommune, dette opnås
ikke såfremt der kun tilbydes dagpleje.
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- K.K. er en pendler kommune, vuggestuerne har større fleksibilitet og
længere åbningstid.
- Manglende valgmulighed for forældre, der bør være dagplejepladser
og vuggestuepladser – også i den sydlige del af kommunen.
- Forundret over at private skoler og institutioner ansøger om
vuggestuepladser og godkendes til dette, hvorimod kommunes
institutioner ved ansøgning får afslag.
- Forældregruppen og OMF er forundret over at K.K. har indarbejdet
forskellighed mellem Kalundborg nord og Kalundborg syd. Forældre bør
have samme valgmulighed.
OMF og MED- udvalget ønsker at der igangsættes en mere
dybdegående analyse af struktureringen af dagtilbuddet i den sydlige
del af kommunen, så der udvikles bæredygtige, konkurrencedygtige og
attraktive dagtilbud i kommunes sydlige ende.
I analysen bør indtænkes områdets dagplejere, demografien, tilflyttere
i Høng området, lokale skoler, små landsbyer, børnehusene i Høng etc.
Datagrundlag for de øvrige forslag vedr. dagtilbuddet og høring
vedr. fremsendte forslag
Forslagene 2:Åbne/ lukketider, 3a:arbejdstidstilrettelæggelse,
Forældrearrangementer 3 b: morgenmad, 3c: Øget udnyttelse af
sovetid, 4: Fokuseret brug af kompetencehjulet, bygger alle på data
indsamlet i en 14 dages periode i juni måned.
MED-udvalget gør opmærksom på at disse data ikke er valide eller
repræsentative.
Der har ikke været en ensartet registrering, der har manglet en
overordnet introduktion til materialet.
Dataene viser ikke det levede liv i et dagtilbud. Således var det ikke
muligt at registrere flere ”gøremål” på samme tid. Derfor indgik
Svalereden og Høng Børneunivers materialer ikke i registreringen.
Af registreringen fremgår det tydeligt at personalets tid anvendes til
kerneopgaven, således anvendes 82% til tid sammen med børnene.
OMF og MED- udvalget ønsker at udtrykke, at forslagene bærer præg
af et presset dagtilbud, hvor det ikke har været muligt at finde
relevante effektiviseringer.
Pædagogiske teamledere er istand til at tilrettelægge arbejdet
hensigtsmæssigt, så personalets ressourcer og kompetencer anvendes
til fulde.
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Dagtilbuddet i K.K. er i forvejen presset til det yderste, normeringer i
K.K. er kritisable.
I Børnehusene Team Høng drejer effektiviseringerne sig om 155.100
kr. svarende til mindre en ½ medhjælperstilling fordelt på 6
børnehuse, denne lille besparelse får stor gene for forældre, børn og
personale.
OMF antager det i høringsmaterialet medsendte takstblad er foreløbigt, og at
forældretaksterne endeligt beregnes når eventuelle reduktioner i budgettet
kendes, så vi som forældre ikke kommer til at betale mere end 25% af
udgifterne.
.
Forslag 2: Åbne/lukketider
OMF og MED-udvalget ønsker at påpege at forslaget er upassende. Det
er mistillidsvækkende.
Områdeleder og pæd. teamledere er opmærksomme på at anvende
tiden i husene optimalt.
MED- udvalget gør opmærksom på, at åbningstiderne har bevågenhed,
såvel personaleforbrug som forældrenes behov. Medarbejdere må ikke
forlade børnehuset før lukketid. Såfremt der ikke er børn, anvendes
tiden til praktisk eller/og administrativt arbejde.
I Børnehusene Team Høng forsøger vi at opfylde forældrenes ønsker til
valg af børnehus, til trods for at dette kan give forskelligheder i
børnehusenes belægningsgrad. Forældre er opmærksomme på, at
netop deres værdier og børnehusets kultur er matchende.
Således besøger forældre alle børnehuse, for at finde det rette til netop
deres værdier.
Vi ønsker et stærkt og godt forældresamarbejde, hvor forældrenes
ønske er i centrum.
Vi er en pendler kommune, og kan derfor ikke forvente at forældre kan
indpasse deres arbejdstider i kortere åbningstider.
OMF ønsker at påpege, at ved jobskifte kan det være nødvendigt at
børnene skal skifte institution, det er ganske uhensigtsmæssigt, og vil
skabe stor utryghed for barnet.
K.K. skaber en ulig konkurrence, eftersom landsbyordninger, privat og
selvejende institutioner ikke pålægges samme effektivisering.

4

3a.: Arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud –
forældrearrangementer
OMF og MED-udvalget stiller sig undrende overfor dette sådan forslag.
Forældregruppers ansvar for afholdelse af arrangementer vil betyde få
eller ingen arrangementer.
I KLAR-pædagogikken og i ”De styrkede læreplan” er
forældresamarbejdet et omdrejningspunkt, og vægtes højt.
Arbejdsdage i husene giver sammenhold, fællesskab og ikke mindst
ejerskab for børnehuset. Hvis forslaget gennemføres, vil nærheden og
samhørigheden med forældre minimeres.
MED-udvalget gør opmærksom på, at Pæd. teamleder altid overvejer
hvor mange personaleressourcer der anvendes til hvilke
arrangementer.
Vedligeholdelse af legepladser etc. hjælper forældre gerne med. Vores
nye pedeller vil få meget ekstra arbejde. Personalet varetager ikke
disse opgaver, det er tiden ikke til.
OMF betragter det som betydningsfuldt for børn, forældre og personale
at understøtte børnehuset.
Årsfester for børn og forældre er uvurderlige, de understøtter børns
dannelse og fællesskabsfølelse.
3b.: Arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud: Morgenmad
OMF og MED-udvalget er enige i de fremførte konsekvenser.
Desuden ønsker vi at gøre opmærksom på, at et sådant forslag er en
forringelse af dagtilbuddet. Ligeledes ønsker OMF at påpege at
forslaget er dårlig familiepolitik.
I K.K. er der stor udsathed, det er derfor vigtigt at børnene får et solidt
morgenmåltid. Før morgenmåltidet indførtes, så vi ofte meget
underlødigt bagerbrød om morgenen, brød som ikke gav meget godt
brændstof til leg og læring.
Desuden undrer OMF og MED-udvalget sig over tendensen, i andre
kommuner ses det, at der i skoler indføres morgenmad.
K.K. skaber en ulig konkurrence, eftersom landsbyordninger, private
og selvejende institutioner ikke pålægges samme forslag.
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3c.: Arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud: Øget udnyttelse af
sovetid
MED-udvalget og OMF ønsker at pointere, at sovevagten er nødvendig
af hensyn til børnenes tryghed og sikkerhed.
Her foregår omsorgsarbejde, samtidig med at praktiske og
administrative opgaver løses.
Et uværdigt forslag.
Forslag 4: Fokuseret brug af kompetencehjul
OMF og MED-udvalget er spændt på at se hvilket datamateriale der
skal anvendes fremadrettet i dagtilbuddet.
Det er væsentligt at dagtilbuddet har anvendelige data.
Forslag 27: Børnehuse, optimering af ledelse og administration
OMF ser frem til, at administrationsgraden og sammenhæng til institutionernes
størrelse bliver ordentligt belyst inden der beregnes og iværksættes tiltag som
skal sænke administrationsgraden til landsgennemsnittet. Herunder formodes,
at der korrigeres for teamledernes tid på gulvet/med børnene heri.
Forslag 33: Områdeledelse på dagtilbudsområdet
OMF og MED-udvalget tilslutter sig at der arbejdes videre med
forslaget – tre områdeledere.
Herefter bør forskellige parametre indarbejdes.
OMF og MED-udvalget glæder sig til at dette arbejde kan afsluttes,
således at der kan fokuseres på fagligt arbejde.
På vegne af Områdeforældrebestyrelsen og MED- udvalget
Områdeleder
Anette Frihed
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