Høringssvar Bestyrelsen i område Syd og Ejby 2019
Konklusion
Hvad siger loven?
Formålsbestemmelse for dagtilbud. (Den styrkede pædagogiske læreplan)








Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og
pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et
børneperspektiv.
Dagtilbud skal i samarbejde med forældre give børn omsorg og understøtte det enkelte barns
trivsel, læring, udvikling og dannelse samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.
Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel,
sundhed, udvikling og læring.
Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud
skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende
fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.
Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre børn en god overgang fra hjem til dagtilbud.
(Dagtilbudsloven § 7)

Køge Kommunes dagtilbudsstrategi
Det handler om det gode børneliv for alle børn. Dette er indledningen til Køge Kommunes
Dagtilbudsstrategi. Endvidere står der: ”I Køge Kommune tager vi ansvar for børnene” og ”Vi er stolte af
at vi som politikere, sammen med dagtilbuddene sætter kursen for det gode børneliv, med et fælles
dagtilbudsområde, der tager udgangspunkt i meningsfulde fællesskaber og sætter børnenes perspektiver
og deltagelsesmuligheder i centrum”. ”Børn er ikke bare på vej til at blive voksne. Barndommen har en
værdi i sig selv” og slutteligt ”Når alt kommet til alt, handler det om at sikre det gode børneliv, hvor alle
børn i dagtilbud i Køge får de bedste muligheder for at trives, lære, dannes og udvikle livsduelighed.”
I Dagtilbud af høj kvalitet er samspillet mellem børnene, og mellem børn og medarbejdere, et meget
vigtigt parameter for kvalitet. Kvaliteten af et dagtilbud må samlet set vurderes ud fra de grader af
muligheder, dagtilbuddet giver børnene, og i børnenes muligheder for at påvirke disse betingelser i
dagtilbuddet (Dagtilbudsstrategien s. 12).
Syd og Ejbys Bestyrelse er absolut ikke interesseret i at spare på normeringen, eftersom at det vil betyde
at det føromtalte gode børneliv, i Køge Kommune, forringes. Vi vil gerne opfordre politikerne til at værne
om dagtilbudstrategien, sådan som den står formuleret, således at børnene i Køge Kommune reelt set får
tildelt de bedste muligheder for trivsel og læring. Generelt ser vi ikke positivt på de forringelser som
forslagene medfører. Vi er særligt bekymrede for mediernes nuværende bevågenhed for børns vilkår i
dagstilbuddene i kølvandet på TV2’s dokumentar ”Dagsinstitutioner bag facaden” og hvilke følger det vil
have for tilliden mellem dagtilbud og forældre. De konstante besparelser på vores område er dybt
bekymrende. I vores optik er det foruroligende at der ønskes besparelser på et område som i forvejen er
enormt presset, og skåret ind til benene. Konklusionsmæssigt vil vi pointere og understrege at vi ikke
kan stå inde for yderligere nedskæringer, særligt ikke hvis det handler om de varme hænder på gulvet.
Ansvaret må alene pålægges politikkerne.
Ydermere læser vi i referatet af d. 8. maj 2019, at der på dagtilbudsområdet konstateres et merforbrug
på 4,1 mio. kr. grundet flere indskrevne børn i dagtilbud. Der indstilles til at merforbruget finansieres af
en budgetneutral omplacering af demografimidler fra Skoleudvalget til Børneudvalget. Under beslutning
læser vi at Forvaltningen anmodes om at arbejde videre med, at det konstaterede merforbrug håndteres

indenfor udvalgets egen budgetramme. Sammenfattet betyder det, at udover de 10 mio. kr., som skal
findes i år, yderligere skal findes besparelser for 4,1 mio. kr. i indeværende år. Vi stiller os undrende
overfor dette, og vil gerne påpege at det anbefales at merforbruget finansieres af en budgetneutral
omplacering fra Skoleudvalget, så vore børns vilkår ikke forringes yderligere.
Andre muligheder for besparelse
Er det nødvendigt at afsætte 86 mio. kr. til en ny skole i Vemmedrup? Er der ikke en billigere og bedre
løsning?
I referatet d. 8. maj 2019 står der: ”Hvis driften af Sct. Georgs Gårdens Børnehave ophører, kan der
opnås en besparelse på 0,35 mio. kr. På tilsvarende vis kan der opnås en besparelse på ca. 0,85 mio. kr.,
hvis Gørslev Børnehus lukkes”. Relevansen for at drive disse bør genovervejes mener vi.
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