Greve den 15. september 2021

Høringssvar til budgetforlig 2021 fra Områdemed Dagtilbud og skoler

Område Med vil gerne anerkende bestræbelserne på, ikke at gennemføre store besparelser. Det letter i en
presset hverdag.
Dog har vi et par nedslag, vi gerne vil gøre opmærksomme på.
Vi har stor forståelse og sympati for forslaget om fortsat at have fokus på det lave sygefravær, det kommer
os alle til gavn. En personalekonsulent yderligere er en forståelig prioritering. Dog vil vi gøre opmærksom
på, at området for Dagtilbud og skoler har været under pres personalemæssigt i mange år, så vi har ikke
brug for yderligere beskæringer i antallet af personaler, ligegyldigt på hvilket niveau vi taler.
I forhold til udvidelsesforslaget (U4), der handler om at ansætte en konsulent til at analysere
sammenhængen mellem almen- og specialskoleområdet, så er det fornuftigt at få lavet den analyse. Den
vurderer vi som nødvendig. Men det er stærkt beklageligt, at man ønsker at tage pengene fra løft af
folkeskolen. De midler er sat af i Folketinget primært til at ansætte flere lærere, for der er behov for flere
lærere til at løfte opgaven i folkeskolen. Vi mangler hænder. Så vi vil opfordre til, at pengene IKKE tages fra
de midler. Midlerne til løft af folkeskolen er hidtil fordelt ud til skolerne efter en fordelingsnøgle. De midler,
der indtil nu er kommet ud på skolerne, er ikke i nærheden af at være en hel stilling på hver skole. Da de
først blev delt ud, gjorde vi opmærksom på, at man måske skulle fordele midlerne til de skoler, der var
mest trængende i forhold til lærerkræfter. Man valgte at smøre det tyndt ud, med besked om, at man ad
åre, når pengene kom fra Folketinget, kunne få noget der ligner hele stillinger ud af det. Det kan man ikke,
hvis pengene tages til konsulenter på rådhuset. Den opmærksomhed bør I have fremadrettet, hvis de
penge skal komme eleverne til gavn.
I forhold til U14, tidlig implementering af minimumsnormeringer. Vi har brug for flere kvalificerede
hænder, så det forslag hilser vi velkomment.
Men vi mener, at der skal væsentlig flere ressourcer til, for at kunne opnå minimumsnormeringer i 2022.
På vegne af medarbejdersiden i område med for Dagtilbud og skoler

Tina Beck-Nilsson
Næstformand område med

Høringssvar vedr. forligspartiernes budgetforslag 2022-2025
Område MED – Børn og Familier

Til Skole-børneudvalget:
Medarbejderne i Område MED – Børn og Familier tager Forligspartiernes budgetforslag 2022-2025 til
efterretning og vi anerkender, at budgetforslaget understøtter de udfordringer tandplejen er op imod ift.
de nationale og lovmæssige retningslinjer der er, i forbindelse med indkaldeintervaller.
Derudover anerkender vi, at budgetforslaget understøtter en midlertidig løsning ift. et uændret
serviceniveau på det specialiserede pædagogiske område i klubregi.
Medarbejderne i Område MED – Børn og Familier vil tillige anerkende, at det er et budgetforlig uden
direkte besparelser.

På vegne af medarbejderne i Område MED – Børn og Familier
Næstformand Camilla Levisen

BUPL Midtsjællands bemærkninger til budgetforlig 2022-25

Igen vil BUPL Midtsjælland gerne kvittere for et budgetforslag uden besparelser og for forslagets
opmærksomhed på behovet for styrket ledelseskapacitet på dagtilbudsområdet samt på
implementering af minimumsnormeringer.
De aftalte 1.8 mio. til styrket ledelseskapacitet på dagtilbudsområdet sender et signal, men det
rækker ikke langt. Der skal 4 mio. til blot at frikøbe de aktuelle ledere fra børnenormeringen og det
vil koste yderligere 8-10 mio. at ansætte helt nødvendige mellemledere til blot de største
institutioner og til institutioner, der er spredt på flere matrikler.
I forhold til implementering af minimumsnormeringer foreslår direktionen afsat 2.6 mio. BUPL
Midtsjælland bemærker, at hver eneste krone til minimumsnormeringer er godt investeret. Greve
Kommune er imidlertid meget langt fra at have en normering, hvor der i en helt almindelig
institution kan ansættes en voksen for hver 6. indmeldte børnehavebarn eller hver 3. indmeldte
vuggestuebarn foruden lederen. Med det aktuelle børnetal mangler der ca. 125 voksne, svarende
til 50 mio. kr. før det vil være muligt – og børnetallet stiger i Greve Kommune.
Samtidig ser BUPL Midtsjælland det som en kæmpe udfordring af kun 50% af medarbejderne på
dagtilbudsområdet er uddannede og det bliver stadigt sværere at rekruttere pædagoger. Vi vil
derfor opfordre til at afsætte ressourcer til- og intenst arbejde for, at få uddannet langt flere
pædagoger samt gøre det mere attraktivt og tilgængeligt at arbejde på fuld tid og fastholde
seniorer.

Med venlig hilsen
BUPL Midtsjælland
Faglig konsulent
Sara Nissen

Høringssvar til Skole og børneudvalget fra klubberne Brogården, Godset, Havana,
Idrætsfritidsklubben, Oasen og Tune Ungdomscenter til budget forlig for budget 2022.
Indledningsvis vil vi gerne kvittere for et budgetforlig uden nye direkte besparelser og for, at der
fortsat er fokus på renovering af de kommunale bygninger.
Styrket ledelse
Vi glæder os over at der i budgetforliget er vægtet en øget ledelse i dagtilbuddene, da god
nærværende ledelse kan øge trivslen blandt medarbejderne og derved sikre en god dag for
børnene.
Nærværende og ansvarlig ledelse er også vigtigt indenfor i klubberne. Derfor anbefaler vi, at
ledelsen i klubberne også styrkes lokalt så det genindføres der er en klubleder i hver klub, så det
ikke er skolelederen der er leder af klubben.
En sådan nærværende ledelse i klubberne, er en naturlig konsekvens af beslutningen om at
klubberne ikke flyttes til skolerne, kan øge trivslen blandt pædagogerne, medlemmerne og
samarbejdet til forældrene i klubben, ligesom skolelederne vil få mere tid til ledelse i skolen. Derfor
anbefaler vi det prioriteres den daglige ledelse tilbageføres til lederen i hver klub.
Øget rengøring
Vi anerkender aftalepartnernes ønske om at fastholde en øget rengøring i vuggestuerne, fordi
erfaringerne er, at øget rengøring betyder mindre sygdom og øget trivsel hos børn og voksne.
Vi anbefaler, at der i det kommende år er fokus på disse erfaringer i fritidsområdet, så der løbende
sker en tilpasning af standarden på rengøringen med henblik på, at mindske sygefraværet samt
øge trivslen hos alle ansatte og medlemmer i klubberne.
Kompensation for længere åbningstid på grund af kortere tid i skolen og corvid-19
nedlukning
I de seneste skoleår har mange skoler afkortet skoletiden, hvilket gør der er behov for en øget
åbningstid i klubber og SFO.
Også i det nye skoleår er der færre timer i skolen, som gør at der er behov for længere åbningstid i
klubber og SFO, som det er vigtigt fritidsområdet får kompensation for.
I forbindelse med Corvid-19 nedlukningen har flere klubber oplevet en negativ spiral, hvor børn og
unge er udmeldt og ikke har det fællesskab de har behov for, og desværre er det ikke sådan at de
bliver aktive i det organiserede fritidsliv.
Vi anbefaler der i det kommende år er fokus på, at fritidsområdet ikke forringes på grund af den
længere åbningstid der er behov for i klubberne på grund af den kortere tid i skolen, samt at der er
ressourcer til genstart af trivslen, fællesskab og sammenhold i klubberne som opfølgning på corvid19 perioden.
Derfor anbefaler vi, at der i lighed med i undervisningen til genopretning af fagligheden på
skoleområdet, afsættes ressourcer til genstart af trivslen, fællesskab og sammenhold i
fritidsområdet, for at tiltrække, og fastholde medlemmerne i klubberne og for, at styrke arbejdet for,
at børn og unge der ikke er medlem deltager i det organiserede fritidsliv.
Med venlig hilsen
Frank Sørensen
På vegne af lokal-MED i klubberne Brogården, Godset, Havana, Idrætsfritidsklubben, Oasen og
Tune Ungdomscenter.
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Minimumsnormeringer - åbent brev til Greve Byråd.
Der er minimumsnormeringer og så er der minimumsnormeringer!
Et netop indgået budgetforlig, der lover minimumsnormeringer i Greve allerede fra 2022. Det
lyder næsten for godt!
Som formand for BUPL Midtsjælland kan jeg kun blive glad over et budgetforlig, der lover
minimumsnormeringer i 2022. Endelig er der udsigt til, at forholdene for kommunens mindste
børn bliver bedre.
Men er der nu det?
Ved nærmere eftersyn af den økonomi, der med budgetforliget afsættes til
minimumsnormeringer, er det svært at se, hvordan det bliver muligt. Der afsættes 2.3 mio.
som sammen med et forventet tilskud fra staten på ca. 7 mio., vil give dagtilbuddene i alt ca.
10 mio. Det er et godt skridt på vejen – men det er ikke mere end det.
Hver en krone anvendt til bedre normeringer er godt investeret, men 10 mio. er desværre
langt fra nok til, at der i en helt almindelig institution foruden lederen kan være ansat en
voksen for hver 3. indmeldte vuggestuebarn eller hver 6. indmeldte børnehavebarn. Det er
det, vi i BUPL forstår ved minimumsnormeringer og allerede i 2022 vil der mangle 40 mio. for
at nå det mål.
Loven om minimumsnormeringer er netop sendt i høring og det store spørgsmål bliver,
hvem, der skal tælles med, når vi opgør hvor mange voksne, der er til børnene. Skal lederne
tælles med? Hvad med støttepædagoger og andre pædagoger, der har ansvar for børn med
særlige behov og børn i særlige tilbud? Hvad med vikaren, der blot er der i stedet for den
sygemeldte?
Hvis enhver, der er ansat på hele det pædagogiske område i kommunen, tælles med, når
antallet af børn pr. voksen opgøres, så ville kommunerne kunne opnå minimumsnormeringer
længe før, der i en helt almindelig institution faktisk kan være ansat en voksen for hver 3.
indmeldte vuggestuebarn eller hver 6. indmeldte børnehavebarn.
Vi mener minimumsnormeringer bør gælde ethvert barn i enhver helt almindelig institution,
og med det som udgangspunkt, er der desværre langt igen før Greve Kommune vil være mål
med minimumsnormeringer.
Med venlig hilsen
Bertha Langhoff Hansen
Fmd. BUPL Midtsjælland

BUPL MidtSjælland
Nykobbelvej 1 • 4200 Slagelse • 35 46 58 10 • midt@bupl.dk • www.bupl.dk/midt
EAN 5790 0016 79545 ref. bgh • CVR 72 97 74 16

