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Effektivisering (nr.)

Bemærkninger

e515-001
1 uges sommerlejr i
dagtilbud

Forældrebestyrelsen anser det ikke for en reel pasningsmulighed
for børn på dagtilbudområdet, da der er tale om børn i
aldersgruppen 0 – 6 år. Vi er derfor meget bekymrede for de
konsekvenser, som også er nævnt i selve budgetforslaget.
Forældrebestyrelsen kan desuden ikke genkende, at
”Sommercamp” skulle have været en succes på SFO og klubområdet, og vi efterspørger i den forbindelse dokumentation
herfor (tilfredshedsmålinger mv.).
Herudover er vi uforstående over for valget om at kalde det
”sommerlejr”, og mener i stedet, at man bør kalde det for en
lukkeuge med nødpasning.
Vigtigst i forhold til dette forslag, vil vi fremhæve, at det i praksis
vil have vidtrækkende konsekvenser hele året, da en lukkeuge for
Børnehuset Søbæks vedkommende vil betyde en årlig besparelse
på ca. 215.000 kr. Dette svarer til afskaffelsen af en 25-30 timers
medhjælperstilling, og vil derved betyde en generel
nednormering. Derfor er vi som forældrebestyrelse bekymrede
for kvaliteten i dagtilbuddene ved indførelsen af en lukkeuge.

e515-002
Reducere i antallet af
PAU-pladser

Forældrebestyrelsen betragter det umiddelbart som en god ide at
reducere antallet af PAU-pladser. Det bliver efter vores opfattelse
ikke benyttet i Børnehuset Søbæk, da de ikke tæller med i antallet
af uddannet personale.

E517-001
Nedlægge Familiedialog

Forældrebestyrelsen betragter det umiddelbart som en god ide at
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nedlægge Familiedialog ud fra et hensyn til, at det ikke bliver
benyttet i Børnehuset Søbæk.
Servicereduktion (nr.)

Bemærkninger

Sr515-002
Gradueret tildeling i
ydertimerne

En reducering af åbningstiden med én time om ugen vil for
Børnehuset Søbæks vedkommende betyde en årlig besparelse på
ca. 215.000 kr. Dette svarer til afskaffelsen af en 25-30 timers
medhjælperstilling, og vil derved betyde en generel
nednormering. Derfor er vi i forældrebestyrelsen imod dette
forslag, da vi er bekymrede for kvaliteten i dagtilbuddene, hvis
det indføres.
Forældrebestyrelsen vurderer, at et sådan forslag ikke vil have
betydning for Børnehuset Søbæk, da institutionen ikke er en af de
otte institutioner, der bliver berørt af forslaget.

Sr515-003
Nedsætte
socialpædagogisk
fripladstilskud i
dagtilbud

Forældrebestyrelsen har ikke umiddelbart en holdning til dette
forslag – set ud fra Børnehuset Søbæks perspektiv. Vi vil dog
gerne pointere, at vi mener, at det generelt er en dårlig ide at
reducere/afskaffe forebyggende tiltag, da alt peger på, at det ikke
kan svare sig på den lange bane.

Sr515-001
Reducere åbningstid i
dagtilbud med én time
om ugen

Sr515-004
Nedlægge Legeteket og
Legestuerne

Forældrebestyrelsen har ikke umiddelbart en holdning til dette
forslag – set ud fra Børnehuset Søbæks perspektiv. Vi vurderer
dog, som forældre i Espergærde, at det er et godt tilbud især til
nytilflyttede familier, der har behov for at opbygge et nyt
netværk. Herved bemærker vi også, at besparelsen er af meget
begrænset karakter.

Sr515-005
Nedlægge HippHoppprogrammet

Forældrebestyrelsen har ikke umiddelbart en holdning til dette
forslag – set ud fra Børnehuset Søbæks perspektiv. Vi vil dog
gerne pointere, at vi mener, at det generelt er en dårlig ide at
reducere/afskaffe forebyggende tiltag, da alt peger på, at det ikke
kan svare sig på den lange bane.

Sr515-006
Afskaffe DGIrecertificering af
dagtilbud

Forældrebestyrelsen vurderer, at det vil være en god ide at
afskaffe DGI-certificeringen. Det er vores helt klare opfattelse, at
personalet i Børnehuset Søbæk gjorde/gør samme tiltag i forhold
til motion og bevægelse i hverdagen i forvejen, og at en
certificering derfor ikke ændrer her på.
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