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BUPL Storkøbenhavns høringssvar vedrørende Rødovre kommunes budgetforslag
2018
BUPL Storkøbenhavn finder det positivt, at der i budgetforslaget for 2018 er planlagt udbygning af kapaciteten på dagtilbudsområdet. Til gengæld mangler vi forslag, der sigter på at
forbedre normeringerne på såvel 0-6 årsområdet, som på SFO/skole området.
På 0-6 området blev der tilbage i 2015 foretaget en ganske kraftig nedskæring, som vi dengang advarede mod ville gå ud over kvaliteten. Siden har såvel BUPL som kommunens egen
undersøgelse peget på, at der er et problem i daginstitutionerne med for meget såkaldt
alenetid. En indikator på at rammevilkårene er pressede i forhold til at yde et optimalt kvalitets tilbud til Rødovre kommunes børn og unge. BUPL Storkøbenhavn vil gerne opfordre til at
der i budget 2018 afsættes midler til at styrke normeringen. BUPL Storkøbenhavn har med
glæde noteret sig, at Rødovre kommune ifølge forvaltningens opgørelser har opnået den
ønskede pædagogprocent på 70, vi er dog bekymret for om denne andel vil kunne fastholdes
inden for budgettets rammer i de kommende år, hvor stigende børnetal vil øge den generelle
efterspørgsel efter uddannede pædagoger. Vi vil derfor anbefale at man får lavet en analyse
af, hvilke tiltag der skal til for at sikre rekruttering og fastholdelse i den kommende årrække.
SFO området blev i lighed med 0-6 årsområdet og en række andre serviceområder kraftigt
beskåret i 2015 - en besparelse der har kunne mærkes i SFO- og klubtilbuddenes hverdag.
BUPL Storkøbenhavn ser gerne, at der i budget 2018 rettes op på normeringerne.
BUPL Storkøbenhavn følger med interesse Rødovre Kommunes nye satsning på IT og teknologi i folkeskolen. Pædagogerne har en vigtig rolle i arbejdet med nye teknologier og
læringsformer i folkeskolen. BUPL Storkøbenhavn er bekymret for, om der afsættes tilstrækkelige ressourcer til den nødvendige efteruddannelse også af pædagoger, og til den nødvendige fælles forberedelse for de involverede faggrupper.
Vi står altid til rådighed for videre dialog eller uddybende bemærkninger.

Venlig hilsen,
Lena Grønsund, Fællestillidsrepræsentant for Rødovre kommunes pædagoger.

