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Høringssvar til budgetaftalen 2018

BUPL Storkøbenhavn er tilfredse med, at en samlet Kommunalbestyrelse står bag budgetaftalen. Vi anerkender, at den ramme kommunalbestyrelsen kan forhandle indenfor er begrænset.
Vi er glade for, at der i den fremlagte aftale tilføres midler til at løfte kvaliteten idet andelen af
pædagoger hæves over en 2 årig periode til 70%. Vi ved, at antallet af uddannede pædagoger har stor betydning for kvaliteten i dagtilbuddene.
Vi havde gerne set, at I havde prioriteret udvidelse af normeringen fremfor nedsættelse af
forældrebetalingen. Normeringen er den væsentligste faktor for at vi får daginstitutioner af
høj kvalitet.
Vi havde gerne set, at der fortsat var ekstra ressourcer il fokus på sprogarbejdet.
Det er godt, at der afsættes flere midler til de svageste borgere herunder børn og unge. Det
betyder blandt andet, at der opnormeres i specialgruppen Bien.
Vi kan se, at der er planlagt en ny institution i 2020. Det er rigtig godt, at der samtidig med
nye boligområder bygges en ny daginstitution.
Vi mener, at der stadig er behov for at forbedre og modernisere de eksisterende institutioner
fx afd. Violen i Rosenåen.
På skoleområdet ser vi frem til at klassekvotienten nedsættes til 22 børn. Det vil uden tvivl
betyde bedre lærings- og trivselsmiljø for børnene.
Der afsættes en pulje vedr. ansøgninger til kortere skoledage. Det er lidt svært at gennemskue, hvordan midlerne er tænkt anvendt. Vi anbefaler, at såfremt skoledagen gøres kortere,
så tilføres der ekstra ressourcer til fritidstilbuddene på skolen.
Samtidig er det vores håb, at kortere skoledage ikke medfører, at pædagogernes tilstedeværelse i skolen reduceres. Det er fortsat vigtigt, at de to fagligheder supplerer hinanden for at
gøre skolen endnu bedre.
I forbindelse med renovering af Nordvangskolen vil vi anbefale, at der også sker en forbedring af de fysiske rammer for SFO`en.
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