Høringssvar fra Områdeforældrebestyrelsen i Dagtilbudsområde Syd
Områdeforældrebestyrelsen (OMF) har behandlet det udsendte høringsmateriale, og glædes
over at Kalundborg kommunes økonomi stadig er god. Samtidig med dette, vil OMF påpege en
forundring over, at dagtilbudsområdet, ikke har større prioritet. Det ville være
hensigtsmæssigt, at Kalundborg Kommune, med den gode økonomi, prioriterede børnefamilier
ved fx at indføre minimumsnormeringer inden 2025. Kalundborg Kommune ønsker at bryste
sig af at have Høj- kvalitetsdagtilbud. Forskning peger på, at organisering, normering og
gruppestørrelse har betydning for mulighed for at skabe et Høj- kvalitetsdagtilbud. Med flere
voksne i dagtilbuddet, er det muligt at skabe mindre børnegrupper, og kvaliteten af samspillet
med børnene vil dermed styrkes. Samtidig er det vigtigt med et højt serviceniveau på dette
område, hvis man ønsker udvikling og tilflytning af børnefamilier til landområderne.
Reduceret fremskrivning af servicerammen
Der er som tidligere beregnet økonomiske konsekvenser ved reduceret fremskrivning af
servicerammen. Hvis man medtager nogen af de beregnede scenarier i budget 2022, vil det
have negative økonomiske konsekvenser for Dagtilbudsområde Syd, hvilket fra et
forældresynspunkt ikke vil være ønskeligt. OMF mener ikke, at der er plads til flere
budgetreduktioner på børneområdet. Disse typer af generelle reduktioner kan ramme meget
skævt, og have store konsekvenser, alt efter hvilke typer af udgifter, man beslutter ikke at
fremskrive. OMF mener, at det er vigtigt som minimum at opretholde det nuværende
serviceniveau.
Børnekulturel indsats i Kulturregion Midt- og Vestsjælland
OMF mener, at det er vigtigt, at det tænkes kulturtilbud ind i alle børnelivets faser. Det er
derfor vigtigt, at kulturtilbud også omfatter de 0-5 årige.
Drifts- og anlægsbudget - Ejendomme og udearealer
Der er et generelt vedligeholdelsesefterslæb i forhold til ejendomsmassen på børneområdet, og
en del institutioner kunne med fordel gøres mere tidssvarende også i forhold til udendørs
legearealer. OMF vil dog gerne understrege, at det skal ses i forhold til de nuværende
institutioner. Der er ikke noget ønske om etablering af nye større enheder, da OMF mener, at
det er vigtigt at bevare de nuværende tilbud i de eksisterende former for mangfoldighedens og
nærhedens skyld, hvor forældre har forskellige valgmuligheder i forhold til forskellige typer af
tilbud.
Den manglende vedligeholdelse af ejendomsmassen er på nogle institutioner så omfangsrig, at
det må anses som værende personfarligt. Nogle institutioner har endda måttet bruge egne
midler til udvendig og indvendig vedligeholdelse, selvom de har afgivet budgetmidler til denne
opgave til Teknisk Drift og Service.
OMF ønsker, at der afsættes midler, som øremærkes til forbedringer af den eksisterende
bygningsmasse på daginstitutionsområdet, samt midler til at lave tidssvarende udearealer i
tilknytning til de nuværende institutioner.
På vegne af Områdeforældrebestyrelsen i Område Syd.

