HØRINGSSVAR FRA LOKAL MED I OMRÅDEINSTITUTION SYDSTEVNS VEDRØRENDE BUDGET 2020
Lokal MEDs kommentarer til balancekatalog punkterne 311 til 318:
Punkt 311 Daginst. - Samle feriepasningen ét sted
Lokal MED er overvejende enig i, at skal der spares, så kunne denne model godt bringes i anvendelse. Dagplejen vil gerne beholde sin egen pasningsordning.
Punkt 312 – Daginst. - Lukkedage fra gns. 17 dage til 18 dage
Lokal MED kan ikke tilslutte sig, at der skal være flere lukkedage. Det båndlægger både forældrenes og personalets ferie og det allerede i alt for høj grad.
Punkt 313 – Daginst. - Nedlæggelse af en områdelederstilling (fra 3 til 2 områdeledere)
Område Sydstevns er kun lige kommet i gang med den nye struktur efter sidste reduktion i antallet af områdeledere. I alle tre områdeinstitutioner arbejdes der med den nye dagtilbudslov og de nye styrkede læreplaner. En
yderligere reduktion i antallet af områdeledere vil forringe kvaliteten af den indsats. En sådan proces skaber
dønninger i hele organisationen.
Punkt 314 – Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 52/52
Forslaget kan til nød anbefales.
Punkt 315 - Daginst. - Reduktion i normeringen med 1%
Lokal MED kan ikke tilslutte sig forslaget, da det er stik i mod de resultater forskningen viser i forbindelse med
kvalitet i dagtilbud.
Punkt 316 – Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 65% til 60%
Lokal MED kan ikke tilslutte sig forslaget, da det er stik i mod de resultater forskningen viser i forbindelse med
kvalitet i dagtilbud.
Punkt 317 - Daginst. - Reduktion i børneudgifterne til spec.gr.
Lokal MED kan tilslutte sig, at man reducerer børneudgifterne til specialgrupperne. Det anbefales, da man hellere vil bruge ressourcer til at opnormere specialområdet.

Punkt 318 – Daginst. - Tidligere overflytning fra børnehave til SFO
Lokal MED kan ikke tilslutte sig at der sker en tidlig overflytning.
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