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Pkt 310: Ændring af ugentlig åbningstid fra 52/54 til 52/52
Det kan vi ikke støtte, da vi er en pendlerkommune, og vi forældre kører langt til job.
Måling er foretaget i Corona nedlukningsperiode og er ikke retvisende.
Pkt 311: Nednormering i ydertimerne, Alternativ A og B
Det kan vi ikke støtte, der er i forvejen få personaler i ydertimerne, og det vil gå ud over
aflevering og hente situationen og at børnene har en fredelig morgen/eftermiddag, hvor
der er voksne til at tage sig af børnene
Pkt: 312: Reduceret andel af uddannet personale fra 65% til 60%
Det kan vi ikke støtte. Vi har som forældre kæmpet for normering og større andel af
faguddannet personale, idet forskningen viser at det gør en stor forskel i forhold til ansvar
for bl.a. læringsmiljøer, at skabe de rette udforinger for børnenes læring, tidlig indsats med
opsporing og særlig fokus på de børn der kan være i særlige udfordringer.
Pkt: 313:Lukkedage fra 17 til 18 dage årligt
Det kan vi ikke støtte. Vi forældre vil så aflevere flere børn i feriepasning, og vi ener det er
en forringelse for personalets ret til at fastlægge feriedage.
Pkt 314: Tidligere overflytning til SFO
Det kan vi ikke støtte. Vi mener, at børnene i forvejen kommer for tidligt over i en SFO ,
hvor der er langt færre voksne til at arbejde med skolestart.
Vi ser heller ikke at der reelt er en besparelse i dagtilbuddet, idet pladserne jo hele tiden
bliver fyldt op fra ventelisterne.
Pkt 100(a-b-c-d): nedjustering af prisfremskrivning
Vi kan ikke støtte forslaget. I en lang årrække er aktivitesbudgetterne i institutionerne ikke
blevet prisfremskrevet, hvilket efterhånden udhuler budgetterne til aktiviteter, inventar,
legetøj,m.m. betydeligt. Det kan ikke blive ved.
Puljen til støttetimer på 60 timer er alt for lav i forhold til det reelle behov. Hvis kommunen
vil ind forebyggende i forhold til børn i udfordringer, så er det afgørende, at kunne sætte
ind tidligt og mere effektivt end de 60 timer giver mulighed for.

