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Høringssvar til Køge Kommune BUF vedr. besparelsesforslag på børne- og uddannelsesområdet
Vistitationsudvalgsstruktur
Vi bifalder at der strammes op på procedurerne ift. at sikre en hurtig og effektiv indsats.
Reduktion i åbningstid i dagtilbud
Vi er ikke afvisende for en åbningstid på 52 timer pr. uge for alle, i forhåbning om at det kan modvirke endnu
større besparelser til stor gene for alle parter samt en forringelse af kvaliteten af kerneydelsen.
Afbureaukratisering på dagtilbudsområdet
Forvaltningen gør opmærksom på, at der ikke tidligere er tilført midler til sprog- og motorikvurdering af
børnene, og timerne til dette tages derfor af eksisterende normering. Alligevel konkluderer forvaltningen i
analysen, at opgaven kan reduceres med personalereduktion til følge, idet der i det tilfælde vil anvendes færre
timer i vurderingsarbejdet. Her må vi påpege, at de pågældende timer er de eksisterende timer i normeringen.
Forslaget tager sig meget uheldigt ud i en kommune, hvor en tidlig forebyggende indsats bliver fremhævet jf.
Børn og unge-politk 2016-2019. Samtidig påpeger vi kravet i Den pædagogiske læreplan om evaluering af
sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring og udvikling. Med dette
forslag bliver der færre hænder til dette. Det er direkte modsigende iht. ovenstående politik, hvor Køge
Kommune ønsker et serviceniveau af høj kvalitet. Det gode børneliv i Køge Kommune udfordres unødigt – i en
kommune der gerne vil byde børnefamilier velkommen og fortsat leve op til sin vision om, ”I køge Kommune er
børn og unge en rigdom, og Køge Kommune ser investeringer i deres liv som en investering i fremtiden...”.
Normering i dagtilbud
Vi tilslutter os ikke dette forslag, og er enige i forvaltningens vurdering af dets konsekvenser. Vi finder det
særdeles problematisk at modtage forslag om reducering af normering, idet det tilbageværende personale vil
blive yderligere presset i at leve op til kvalitetskravene i Dagtilbudsloven og Den pædagogiske læreplan. Særligt
kravet i den styrkede læreplan om evaluering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og
børnenes trivsel, læring og udvikling vil blive svær at leve op til på tilfredsstillende vis. Der vil være en
betydelig forhøjet risiko for at overse tegn på mistrivsel hos børn og unge. Reducering i personalenormeringen
vil desuden medføre betydelig forringelse af muligheden for at tilgodese det enkelte individ og dennes behov for
omsorg, nærvær og tryghed. Køge kommune risikerer et ry om en kommune med dagtilbud af ringe kvalitet til
skade for befolkningstilvæksten i kommunen. Igen må vi påpege kommunens ønske om hhv. tidlig indsats og
dagtilbudstrategiens fælles vision om Det gode børneliv, der ikke kan opretholdes med reducering af
dagtilbudspersonale!
Pulje til langtidsfravær
Puljen er nyttig i tilfælde af langtidsfravær, særligt fravær som følge af graviditet. Fravær grundet denne årsag
kan med stor sandsynlighed forekomme i et fag bestående af 80% kvinder, og med en stor arbejdsbyrde.
Gennemføres spareforslaget må institutionerne beregne vikarforbrug iht. alm. regler for sygerefusion fremover.
Pulje til sommerferielukning
De selvejende daginstitutioner har ikke været en del af denne pulje. Ved nedlægning af puljen vil vilkårene for
driftformerne være mere lige.
Yderligere sampasningsdage
Sampasningsdage bidrager hverken til øget tryghed eller øget trivsel for børnene.
Oprykning til børnehave ved 2 år og 11 måneder
Vi bakker ikke op om dette forslag. Konsekvenserne bliver mærkbare for alle i institutionen, trods oprykning
blot er en måned tidligere. Reducering af personale er uacceptabelt. Desuden påpeger forvaltningen, at det i
givet fald vil blive svært at tilgodese de små børns behov for omsorg. Dette er i modstrid med dagtilbudslovens
§7 stk 2, hvori det fremgår, at dagtilbud i samarbejde med forældrene skal give børn omsorg!
Reduktion i PPR’s fagpersonale
Det medfører en kvalitetsforringelse, som er utilfredsstillende.

