NOTAT

Høringssvar vedrørende budget 2021 fra områdebestyrelsen i
Dagtilbudsområde Midt

DATO

1. september
2020

Overordnet
Overordnet er vi glade for at det er en kommune med sund økonomi, og
anerkender at det i god tid er afsat penge til at klare de udfordringer der kommer i forhold til
demografiske udviklinger i vores kommune. Vi ønsker at den gode økonomi sættes i spil i
vores dagtilbud på tværs af kommunen.

Mindre grupper og de samme voksne
Som forældre oplevede vi under Covid-19 at vores børn har haft god effekt af mindre grupper
og faste kendt voksne gennem hele dagen. Det har givet udviklende og trygge læringsmiljøer.
Det har væres til stor gave for vores børns trivsel. Vi kan ikke understrege nok at vi har et stort
ønske om det kan fortsætte langt ud i fremtiden.
Invester i mennesker i vores dagtilbud
Vi som forældre ønsker at investeringerne i vores børn igangsættes nu, vi kan ikke vente til en
lov udmøntes for minimumsnormering i 2025.
Borgmesteren har tidligere i pressen* sagt at det vil koste ca. 16. mill.kr. at efterleve loven
vedrørende minimumsnormeringerne frem til 2025. Vi synes vi skal investere de 16.mil.kr. i
dagtilbuddene allerede på nuværende tidspunkt. Det vil være en billig forbyggende indsats og
det vil understrege en langsigtet og forbyggende tilgang til vores børn.
Børn i udsatte familier, samt børn med særlige udfordringer har i særlig grad glæde af gode
dagtilbud med nok varme hænder. Forældrebestyrelsen håber også at kommunalbestyrelsen
vil investere i børnene tidligere. Det er der også ny viden der viser, at startes en indsats
allerede i vuggestuealderen ses der en positiv effekt, også senere i folkeskolen og videre i
uddannelsessystemet.
Økonomi og styring i vores område
Vi ønsker ikke at vi skal indhente budgetoverskridelser fra tidligere år som vores område har
været ramt af. Den måde at Økonomistyrelsen på betyder i praksis at vores børn ikke får det
budget der egentligt er afsat til dem. Kunne vi i området få lov til at få en mere robust måde at
styre økonomien på med en buffer, så det er tilladt at miste og få børn ville det være godt for
vores ønske om velkendte og dygtige voksne i vores børns dagligdag.
Vi oplever en detailstyring gennem ProKap, vi ønsker mere fokus på en forudsigelig og robust
økonomi og mindre detailstyring og efterregulering.
Stærkere forældreinvolvering
Kommunalbestyrelsen har anført i materialet at indsatser for at styrke og gøre det mere
attraktivt at være i en forældrebestyrelse er gennemført, (H8). Det oplever vi ikke er tilfældet.
Vi ønsker at engagere alle forældre og vil genindføre gode traditioner på tværs, som er
sparet væk. Derfor savner vi penge til udflugter, sommerfester, juletræsfest,
forældresammenkomster og generelt tiltag der styrker forældreengagementet og
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indflydelsen. Det skal være muligt med flere sociale aktiviteter for forældrene end bare at
drikke kaffe. Vi ønsker os flere faste forældremøder (fx. Hvert år), forældresamtaler og
arrangementer som understøtter forældresamarbejde. Dette bør også afspejles på budgettet.
Anlæg og renovering af vores bygninger
Forældrebestyrelsen værdsætter, at der bygges to nye tidssvarende daginstitutioner i
dagtilbudsområde Midt. Vi ønsker dog, at der var midler til at renovere vores nuværende
institutioner, så også de børn der går i børnehave og vuggestue lige nu, oplever et rart og
vedligeholdt miljø i dagligdagen. Desuden oplever vi at institutionerne generelt trænger til
investeringer så de fremstår tidssvarende og vedligeholdt.

På vegne af Områdebestyrelsen i Dagtilbudsområde Midt

Annebeth Vistisen
Områdeleder
*Nordvest Nyt d. 2. november 2019
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