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Støttepuljen:
Vi savner generelt, at der er lidt flere penge til støttetimer i institutionerne.
I område Nordstevns har de fire institutioner været med i opstarten af en ny måde at
arbejde forebyggende og følge op i forbindelse med distriktsteam-møder og UTM møder.
Formålet er at forebygge, at tage tingene i opløbet, sætte ind tidligt, når vi oplever børn,
som viser os bekymrende adfærd.
Med den øgede indsats på det forebyggende arbejde gennem distrikts team arbejdet, får
vi øje på flere børn, som distriktsteamet har forslag til, hvordan vi kan afprøve, og arbejde
med barnet og barnet i børnegruppen. Det kræver timer til at kunne gå fra til indsatsen og
til opfølgende supervision.
Det er vel forventeligt, når man massivt skruer op for distriktsarbejdet. Sidste år oplevede
vi, at der ikke var flere støtte timer i puljen, da vi nåede til sommerferien.
Vi undrer os, hvad det er man vil. Hvis det er det forebyggende arbejde vi skal satse på, så
kræver det, at man også følger op med timer til de indsatser, der skal til at flytte børnene
på bekymringslinealen.
Forslag 310: Ændring af åbningstid, Kan vi ikke støtte. Det kommer til at gå ud over
normeringen.
Forslag 311: Nednormering i ydertimerne, Vi kan ikke støtte en nednormering i
ydertimerne, det går ud over børnene, når der ikke er voksne til at age imod og skabe en
god rolig morgen.
Forslag 312: Reduktion i andel af udd. Personale, Vi kan ikke støtte, at man skærer ned
på det faguddannede personale. Forskningen viser at det vil det gå ud over det
forebyggende arbejde med børn og familier i særlige udfordringer, og fremover skal der
implementering og evaluering af læreplaner fortsat opretholdes et fagligt miljø til dette.
Forslag 313: Flere lukkedage, Vi kan ikke støtte forslaget, idet der i forvejen er fastsat
meget af personalets ferie i 17 lukkedage.
Forslag 314: Tidlig overflytning til SFO, Det kan vi ikke støtte, vi mener tvært imod at
børnene skal senere i SFO, så de bliver klar til skolestart.
Det er problematisk, at man år efter år ikke prisfremskriver de konti der handler om
legetøj og aktiviteter for børnene. Pengene er efterhånden udhulet temmelig drastisk.

Vi har efterhånden rigtig svært ved at rekruttere uddannet personale i daginstitutionerne.
Derfor kunne vi tænker os, at der kommer bedre mulighed for uddannelse, og for at
uddanne nogen af vores pædagogmedhjælpere som meritpædagoger, at vi får et rigtigt
budget til kompetenceudvikling, så vi kan fastholde de gode folk vi har, at det bliver ved
med at være interessant at være ansat i Stevns kommune.
Vi vil appellere til at man i den ny ledelsesstruktur skaber fuld ledelsestid, så stillingerne
bliver attraktive, og der også er mulighed for at få en souschef.
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