Høringssvar fra Søndre Hastrup LMU november 2019

Ændring af styringsvedtægt.
Den nye vedtægt har 3 forhold vi gerne vil kommentere:
1. Ny lovgivning om forældrebestyrelse. Vedtægten tilpasses de ændringer, som er afledt af lovændringen
fra 2018, herunder indførslen af de nye styrkede læreplaner. Dette tager vi til efterretning, og sammen
med bestyrelsen vil disse ændringer bliver indarbejdet i bestyrelsens arbejde, årsplan m.m.
2. Ændring af dagplejen. Dagplejen samles under en områdeleder – Bente Horn Hansen. Vi støtter ideen
om at samle dagplejen, hvilket giver bedre mulighed for en ensartet praksis i hele Køge, hvad angår
dagplejen.
3. Ophør af fællesrådet. Vi støtter forslaget om at nedlægge fællesrådet, og erstatte det med et eller flere
dialogmøder. Dog foreslår vi, at der nedsættes en ”styrings- eller koordineringsgruppe”, med deltagelse
fra det politiske system og fra bestyrelserne. Gruppens opgave er at vurdere behovet samt planlægge
dialogmøderne.
Børne- og ungepolitikken og den sammenhængende børnepolitik
Køge Kommune sætter med Børne- og Ungepolitikken 2019 et højt ambitionsniveau for arbejdet på 0-18
årsområdet i Køge Kommune. Køge Kommune har en vision om at alle børn og unge er en rigdom, og at
Køge Kommuner ser investeringer i deres liv som en investering i fremtiden. Desuden har Køge Kommune
en målsætning om at alle børn og unge får en god start på livet, hvor de modtager den nødvendige omsorg
og stimulation i dagtilbuddet. Denne vision og målsætning skal blandt andet indfris gennem et
grundlæggende serviceniveau med høj kvalitet i alle ydelser til børn og unge. Det gælder
personalenormering, kompetencer og standarder for, hvordan vi gør.
LMU Søndre Hastrup er grundlæggende enige i ovenstående. Vi er dog stærkt bekymrede for om
ambitionerne kan indfris. Det mener vi ikke de kan under de nuværende forhold i dagtilbuddene.
Forskning viser at de vigtigste forudsætninger for dagtilbud af høj kvalitet er gode personalenormeringer,
høj pædagogandel og tidlig indsats for børn i udsatte positioner. LMU Søndre Hastrup opfordrer hermed
Køge Kommune til allerede nu at tilfører ressourcer til dagtilbudsområdet samt vedtager en langsigtet plan
for indførelse af minimumsnormeringer i Køge Kommunes dagtilbud.

Dagplejen
Vi støtter ideen om at samle dagplejen, hvilket giver bedre mulighed for en ensartet praksis i hele Køge,
hvad angår dagplejen, og tager til efterretning, at det betyder en samlet bestyrelse for dagplejen samt et
fælles LMU for dagplejen og dagtilbuddene (og den forslåede sammensætning af LMU).
På vegne af LMU
Bente Horn Hansen

