Driftshåndtag til budget 2020-2023 – Effektivisering

Høringssvar Etablering af Mini-SFO
Som udgangspunkt støtter vi op om etablering af Mini-SFO, da det giver god mening med den
styrkede overgang fra dagtilbud til SFO/Skole. Vi ser dog kun at dette kan blive en mulighed idet at
det ikke lægges ind under en effektivisering! Men etableres ved at bibeholde de stillinger der på
nuværende tidspunkt er på dagtilbudsområdet og øges med de ønskede 6,5 årsværk på SFOområdet, så der ikke er tale om en nedskæring, men til gengæld en øgning i normeringen på hele
området som er det vigtigste for vores yngste borgere. Med den laveste normering på
dagtilbudsområdet på Sjælland, undrer vi os over, at man tillader sig at komme med et forslag,
som reducerer yderligere i de meget få hænder, der er til rådighed i forvejen!
I forhold til forslaget om etablering af mini-SFO har vi følgende bekymringer om de konkrete
forhold:

-Hvor skal mini-SFO børnene være på Hundested skole?
Os bekendt er der på nuværende tidspunkt et perle-/hobbyrum + et kreativt værksted til rådighed?
Vi er ikke interesseret i at SFO-børnene ikke længere kan have gavn af disse rum.

-Hvordan kan der tages hensyn til børn med særlige behov?
Er der tænkt stilleområder ind, så børn med særlige behov kan trækkes væk fra områderne med
mange børn?

-En forhastet beslutning, ift. planen om implementeringen
Os bekendt er hastværk som regel lastværk! Hvordan kan vi være sikre på at der på så kort tid kan
etableres et miljø som er trygt og roligt for børnene som kommer fra trygge og kendte omgivelser i
dagtilbuddene?

Vi er som forældre, SÅ bekymrede for hvad disse gentagende besparelser vil betyde for vores små børn
på længere sigt! Hvis ikke snart der kigges på den tidlige indsats fremfor behandling af skader opstået af
manglende tidlig indsats, vil dette jo ingen ende tage!

Der er ikke udpræget enighed i bestyrelsen da der er masser af holdninger til denne effektivisering, men
dette ser vi kun som en styrke til at få alle holdninger debatteret.

Vi forventer en fornuftig beslutning fra byrådets side og håber på at det ikke igen, er børnene der bliver
ramt af besparelser!
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