Dato 1 September 2020.

Høringssvar vedr budget 2021.

TR gruppen BUPL fremsender høringssvar vedr budget 2021.

Resume:
1. Ser frem til afklaring af midlerne til minimumsnormeringerne, og af midlerne til folkeskolen.
2. Ser med positive øjne på, at man ønsker at se nærmere på anlæg til skoler og daginstitutioner.
3.Ønske om at der investeres i bedre ude og indendørs faciliteter i kommunens skoler og
daginstitutioner.
4. Anbefaler at opnormeringen af de 12 Vuggestuepladser i Børnehuset Spiren bliver permanent.
5. Feriepengene – at det fulde beløb indbetales.
6. Ønsker at der bliver sat mere fokus på ekstra rengøring i kommunens skoler og daginstitutioner.
Da der har tegnet sig et tydeligt billede i forårs månederne, at mere rengøring i skoler og
institutioner medfører mindre sygefravær blandt børn og personalet.
7. Ønsker at man i 2021 vil frede den negative demografi regulering på SFO området.

TR gruppen ser med meget positive øjne ind i budget 2021. Det er opløftende at se et budget uden
oplæg til servicereduktioner.

Vi ser frem til en afklaring af midlerne til minimumsnormeringerne, og midlerne til løft af
folkeskolen. Vi mener dog at det vil give god mening, at kommunen vælger at implementere
minimumsnormeringerne hurtigere ved at øge andelen af pædagoger. Dette mener vi er en
nødvendighed, så vi kan give de små børn de bedste vilkår fra det øjeblik de træder ind i
institutions verden. Vi mener at det er vigtigt at sætte ind nu og ikke vente. Det er vigtigt for
børnene, det er vigtigt for pædagogerne, og i det hele taget er det vigtigt at kommunen viser, at i
denne kommune vil vi gerne sætte børnenes trivsel, og medarbejdernes vilkår på dagsorden.
Vi ser med positive øjne, at man ønsker at se nærmere på anlæg på skole og daginstitutions
områderne .Vi bakker op omkring administrationens anbefaling om, at sætte midler af til et nyt tag
på Gørlev skole.

Vi vil gerne anbefale at man kigger på, at investerer i bedre udendørs og inde faciliteter på
skolerne, og daginstitutionerne rundt om i kommunen. Der trænger til at blive lavede gode
legepladser, gode inde faciliteter, som kan understøtte den daglige pædagogiske praksis, og de
mange pædagogiske indsatser.
Vi vil gerne anbefale at den midlertidige opnormering på de 12 vuggestuepladser i Børnehuset
Spiren fremadrettet skal være permanent.
Omkring feriepengene vil vi gerne anbefale at det fulde beløb indbetales her og nu.

Vi vil gerne anbefale at der bliver sat fokus på, at få den ekstra rengøring tilbage i skolerne og
institutioner, som vi havde under Corona. Vi har over forårs månederne set hvilken positiv effekt
det har haft på sygefraværet blandt børn og personale. Mindre fravær blandt personalet betyder at
der en mere stabil bemanding, og det giver bedre muligheder for at sætte flere gode pædagogiske
tiltag og indsatser i gang i dagligdagen.
Vi har siden Corona set, at der ikke kommer mange børn i SFO. Mange steder har man mistede
mange børn. Selvfølgelig betyder det faldende børnetal noget, men der er også mange børn der
efter Corona aldrig er vendt tilbage til SFO. Og da man i forvejen er meget få ansatte i SFOérne er
vi bekymret for den pædagogiske praksis, hvis udmeldelserne betyder mindre personale. Derfor vil
vi gerne anbefale at man i 2021 freder den negative demografi regulering på dette område. Dette
ser vi som en god løsning for at SFOérne ikke skal miste mere personale. Så de stadig kan levere
gode, spændende tiltag der tiltrækker børnene.

Med venlig hilsen TR gruppen BUPL.

