Til Børne- og ungeudvalget
Høringssvar fra bestyrelsen i Friluftsinstitutionen Fuglevænget
Ang. Budgetanalyser og supplerende spareforslag
Det er igen hovedrystende at observere at ens lokalpolitikere stadig har en kassetankegang og ikke
tænker i en helhed. Vi er godt klar over, at udvalget besluttede at rykke denne besparelse fra 2018
og til 2020, men det fjerner ikke det faktum at børnene skal betale regningen for den store
befolkningstilvækst Køge har, for ikke at tale om besparelsens påvirkning af pædagogernes
arbejdsvilkår. Hvorfor skal hele Køge ikke betale for denne befolkningsvækst og de øvrige
udfordringer som Børne- og ungeudvalget står med grundet området for foranstaltninger for
sårbare børn og unge. Vi anbefaler igen, at hele byrådet tager ansvar for disse udfordringer som
Køge har.
Vi kan på INGEN måde anbefale at udvalget vælger følgende






reducere åbningstiden. I Fuglevænget er der i gennemsnit 15 børn før 6:30 og 19 børn kl.
16:30. Der er mange pendlerforældre, der i forvejen er presset af den nuværende
åbningstid.
Den faglige anbefaling er på 3 børn i vuggestue og 6 børn i børnehaven pr.
fuldtidsmedarbejder, så en forringelse af Køges normering flytter os endnu længere væk
fra det anbefalede og væk fra at kunne indfri lovgivningen ”Den nye styrkede læreplan”.
Det samme gælder hvis man flytter vuggestuebørn i børnehave før de 3 år – det giver ingen
mening hvis vi skal tage et barneperspektiv, hvilket faktisk er et krav ifølge den nye
lovgivning. Dette vil også være en normeringsforringelse.

Når det er sagt så bliver vi jo nød til at pege på noget for ikke at ramme der hvor det er mest
ødelæggende.




Udviklingspædagogerne er ikke en del af budgetanalysen eller supplerende spareforslag,
men vi vil stadig gerne bringe dem i spil. Vi ved, at fuglevænget op til flere gange har
henvendt sig til udviklingspædagogerne for at modtage hjælp/støtte til konkrete
pædagogiske opgaver og hver gang har svaret været ”det er ikke vores opgave”. Ingen ved
rigtig hvad de laver og allerede nu er der brugt sindssyg mange ressourcer på at finde en
model hvor de 5 udviklingspædagoger kan bruges til alle 50 dagtilbud. Vi mener, at der er
meget lidt valuta for den udgift de bringer til området og derfor ser vi en mulig besparelse
her (2-2,5 mill.)
Afbureaukratisering i form af fjernelse af Trasmo og sprogvurderinger er ifølge den nye
styrkede læreplan ikke noget byrådet kan forlange at dagtilbuddet gør, så den opgave skal
alligevel være frivillig. Vi skal dog gøre opmærksom på, at der aldrig kom penge ud til
dagtilbuddet, da de fik disse opgaver. Vi er derfor meget usikre på den besparelse der kan
ligge her. Vi mener ikke, at der kan tages penge fra dagtilbuddene, da de aldrig har
modtaget midlerne. Kan pengene findes andet steds, så peger vi på dette. (1,3-1,6 mill.)








Pulje til sommerferielukket bruger vi slet ikke i Fuglevænget, da vi ikke holder
sommerferielukket. Vi har lukkedage på de dage hvor børnetallet er meget lille, så vi ikke
rammer forældrene for meget. Det samme gælder for yderligere sampasning. (2,6 mill.)
Visitationsudvalgsstrukturen og budgetanalyse udbud tænker vi ikke vil ramme børnene,
forældrene eller medarbejderne og derfor peger vi på dette. (2,3 mill.)
Budgetanalyse – skole/dagbehandling tænker vi både giver god mening økonomisk men
også i forhold til børnene trivsel og tilknytning til deres nærområde, da de bliver i
kommunen. (1 mill.)
Senere tandeftersyn. I dag bliver mange forældre faktisk indkaldt til tandeftersyn før
barnet har fået tænder og flere har fået op til 2 indkaldelser inden barnet er 3 år, uden et
faktisk behov. Ved udvalget ikke at det faktisk foregår sådan siden forslaget siger ”at man
går fra et tandeftersyn inden 2½ år og til barnet er 3 år” ? Vi peger på dette. (0,3 mill.)

Vi håber at udvalget vil bringe de udfordringer området står med til hele byrådet. Der er stadig en
stor befolkningstilvækst i Køge og de har børn med. Området kan ikke klare denne udgift alene –
husk skattepengene går til alle udvalgsområderne og derfor burde alle hjælpe til med
udfordringen.
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