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LMU har på møde d. 13. maj 2019 behandlet spareforslagene.

Tlf. 56 67 67 67

2019 er et skæbnesvangert år, i januar fik vi første engangsbesparelse, hvor
udvalget skulle finde midler til at dække Familieafdelingens underskud.
Nu står Børneudvalget med underskud på baggrund af demografi, som de selv
skal dække, altså endnu en engangsbesparelse – det er helt uforståeligt og også
uansvarligt overfor 0-6 års området.
Hvorfor sige nej til skoleområdets underforbrug, som kan dække vores
merforbrug for at løse Køge kommunes udfordringer med at overholde
pasningsgarantien?
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Ny dagtilbudslov - ny styrket læreplan- Køge kommunes dagtilbudsstrategi, alt
sammen forventninger om et professionelt dagtilbudsområde med kvalitative
livs- og læringsmiljøer for børnene. Og så sender et Børneudvalg disse
spareforslag i høring, alle forslag indeholder forringelse af vores normeringer.
Hvor skal vi henvende os, hvis vi ikke kan leve op til kravene i ny styrket
læreplan?
Vi kan pege på 2 spareforslag:
1. Åbningstid ned til 52 timer, vil ramme forældre hårdt, men ikke
normeringen direkte.
Bekymringen her kan være, at sammenholdt med øvrige spareforslag kan
det ramme os hårdt, da vi imødeser, at vi vil have mange børn i hele
åbningstiden. Dette da vi står til at miste mange timers åbningstid i
område vest.
2. Se på behovet for antal skoler og renovering – eksempelvis
Vemmedrupskolen, når pengene ikke rækker, så må der spares på
sådanne steder, og ikke på børns trivsels- og udviklingsmuligheder.
Vi har alle fulgt normerings-debatten i medierne og også DR-udsendelsen ”hvor
er der en voksen”, billedet af den lille pige der sidder alene i en ”bil” i garderoben
og spejder rundt efter legekammerater eller voksne er hjerteskærende, og ikke
en hverdag vi ønsker for børnene i vores dagtilbud.
Vi ønsker at arbejde i højkvalitetsdagtilbud, med mulighed for at give børn der er
født ind i udsatte positioner en reel mulighed for at udvikle sig til at blive hele
mennesker. Vi ved i dag fra forskningen, at der er brug for daglig fokuseret
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opmærksomhed, dette fratager I os og børnene mulighed for hvis besparelserne
bliver en realitet.
Vi appellerer til at Børneudvalget finder ny kurs frem, og prioriterer børn og
ansatte i Køge kommune.
På vegne af område vest LMU
Områdeleder
Linette Andersen
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