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Høringssvar til budget 2022
Det har været en vanskelig opgave at gennemskue årets budgetforslag. Det har eksempelvis
været vanskeligt at finde ud af hvordan de ekstra midler til indfasning af
minimumsnormeringer bliver fordelt.
Det er en stor og vigtig opgave at være med til at uddanne de pædagoger, der skal være med
til at danne rammer og skabe udvikling for fremtidens børn, og det er en opgave som vi gerne
påtager os. Det er imidlertid ikke rimelige vilkår politikerne i Kalundborg
kommunalbestyrelse byder os til at udføre opgaven. Vi er nemlig ikke garanteret at få en ny
studerende hvert halve år, og da den studerende indgår som en del af normeringen, betyder
det i praksis at vi skal nednormere det faste personale, når vi en gang imellem får en halvårsstuderende. Vi er naturligvis ekstra hårdt ramt fordi vi er en lille selvejende institution i
modsætning til de kommunale dagtilbud, der er organiseret i store områder, hvor det er langt
nemmere at skabe plads og økonomi til at rumme de studerende.
Det er stærkt utilfredsstillende, og bestyrelsen foreslår derfor at kommunalbestyrelsen enten
holder de studerende ude af normeringen ved krone for krone at finansiere lønudgifterne til
de studerende, når de er i dagtilbuddet eller i stedet gør det muligt for det enkelte dagtilbud at
fravælge studerende.
Vi ser helst den første løsning, og det kunne eventuelt realiseres i forbindelse med at der i de
kommende år kommer flere midler til gennemførelse af minimumsnormeringer, som det er
besluttet i Folketinget. Alternativt kunne man etablere en pulje til dette formål i lighed med
de puljer, som er etableret til langtidssygemeldte og fleksjobbere.
Masser af hilsner
Niels Erik Jørgensen
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