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Forældrebestyrelsen i Område Midt har drøftet høringsmaterialet på bestyrelsesmøde den 20. maj og efterfølgende på baggrund af dialogmødet den 27/5 og
har følgende kommentarer:
Forældrebestyrelsen i Område Midt har igennem flere år påpeget det urimelige i,
at forældrene i Område Midt, har måtte nøjes med 8 timer i udvidet åbningstid
til deling mellem 6 dagtilbud, som på ingen måde dækker forældrenes behov.
Derfor kan vi selvsagt ikke pege på, at der skal være færre åbningstimer.
Køge Kommune er en vækstkommune, og der skyder nye boliger op, i og omkring Område Midt, som blandt andet bosættes af børnefamilier. Børnefamilierne
flytter til Køge i den forventning om, at de kan få passet deres børn på trods af,
at de skal pendle til København hver dag.
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Forslagene omkring en mindre normering er ikke i overensstemmelse med den
udvikling dagtilbuddene står overfor i forbindelse med Dagtilbudsstrategien og
Ny Styrkede Læreplan. En nednormering vil få alvorlige konsekvenser for den
udvikling og ikke mindst for vores børns trivsel og udvikling. Særligt er forslagene omkring børnehaven bekymrende, da personalet får mindre tid og en større opgave med mindre børn, der skal køres ind i børnehaven.
Forslaget omkring afbureaukratisering er en direkte nednormering. Dagtilbuddene har aldrig fået pengene til opgaven, hvorfor forslaget ikke giver mening.
Desuden er fjernelse af puljerne med til at udhule normeringen.
Vi anbefaler ikke besparelser på åbningstid eller på normering. Dog vil vi foretrække sampasningsdage fremfor de øvrige forslag, men det kræver, at der er
penge til at holde åbent for de børn, der har behov for at blive passet, således
normeringen ikke bliver forringet på andre dage og for de børn, hvis forældre
har fundet anden pasning for at give børnene en lidt højere normering på de
andre dage.

Vi kan desuden se i referatet fra Børneudvalget, under punkt 47, at der mangler
4,1 mill. Kr. på regnskab 2019, da der er kommet flere børn til kommune end
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demografien har vist og dækningsgraden er højere end antaget, hvorfor der er
underbudgetteret. Køge Kommune er en vækstkommune og heldigvis flytter der
rigtig mange børnefamilier til Køge, noget som Køge Kommune også har haft
som mål, da det på sigt giver gode skatteindtægter. Derfor er det pinligt, at vi
ikke har råd til at få passet alle børn, uden der skal ske store besparelser. Det
giver ikke ligefrem forældrene en oplevelse af, at Køge Kommune er en god og
børnevenlig kommune.
På dialogmødet den 27/5 forstod vi på Pernille Sylvest, at besparelsen på 60
mill. Kr. skal anvendes til anlæg, som handler om flere dagtilbudspladser og
renovering af eksisterende bygninger, blandt andet opbygning af Vemmedrupskolen.
Vi har desuden læst referatet fra Børneudvalgsmøde den 8/5, at analysen på
kapacitet ikke sendes til høring på trods af, at der kan indhentes en besparelse
på 1,2 mill. Kr. på Sct. Georgården og Gørslev Børnehus.
På dialogmødet var Pernille Sylvest da også tydelig om, at der ikke er politisk
vilje til lukninger, på trods af at det er dyre tilbud, der kræver besparelser på
normeringen i de øvrige dagtilbud. Det er uforståeligt, at politikerne vælger at
prioritere mursten og et lokalsamfund fremfor nærværende medarbejdere, der
kan sikre alle Køge Kommunes børns trivsel, læring og udvikling.
Med strukturforslaget på skoleområdet vil der være mulighed for at genberegne
genopbygningen af Vemmedrupskolen, da den, såfremt strukturforslaget bliver
godkendt, ikke længere skal rumme en overbygning. Vi forestiller os således, at
Vemmedrupskolen vil blive billigere at opføre, som forhåbentlig kan komme alle
til gode.
Hvis Køge Kommune skal opleves som en attraktiv kommune, der fortsat gerne
vil tiltrække ressourcestærke børnefamilie, mener vi, at Køge Kommune skal
investere i god normering og rimelige åbningstider.

Med Venlig Hilsen
Forældrebestyrelsen i Område Midt
Formand Lise Olsen
Næstformand Nanna Rømer.
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