Vordingborg 1. maj 2014

Høringssvar omkring optimering og besparelser
Hermed fremsendes BUPL Sydøsts kommentarer til optimering og besparelser på
dagtilbudsområdet i Guldborgsund Kommune.
Som flere andre kommuner i Danmark falder børnetallet også i Guldborgsund. Kommunen lægger
derfor nu op til at reducere kapaciteten på børneområdet. BUPL har forståelse for, at kommunen
tilpasser kapaciteten, så kvaliteten kan fastholdes.

0-6-årsinstitutioner styrker kvalitet
I Guldborgsund Kommune er der en tendens til befolkningstilvækst i Nykøbing Falster by, mens
befolkningstallet falder i landdistrikterne. I byen bør man fortsat bevare mangfoldigheden af
institutionstyper og tilbud. Men i landområderne bør man se på institutionsstrukturen.
BUPL anbefaler kommunen at oprette 0-6 års institutioner i alle distrikter og udfase dagplejen. 0-6års-institutioner er mere fleksible med hensyn til at håndtere udsving i børnetallet blandt andet fordi
de har større fleksibilitet mellem børnehave- og vuggestuepladser og på tværs af aldersgrænser.
Det indebærer at kapaciteten hurtigere og smidigere kan tilpasse børnetallet end det er tilfældet for
dagplejepladser.
Ud over service er børnefamilier også optagede af kvaliteten i børnenes dagtilbud. De ønsker
institutioner med uddannet personale, som børnene kan gå længst mulig tid i, indtil de skal i skole.
Ved at etablere flere 0-6-års institutioner, og udfase dagplejen, kan Guldborgsund Kommune både
skaffe finansiering og styrke sit brand som moderne visionær kommune. Børnefamilier accepterer
længere afstande til børneinstitutioner, hvis kvalitet og normeringer er i orden.
Ved at etablere større enheder skaber kommunen bedre rammer for at udvikle fagligt stærke
miljøer. Større medarbejdergrupper har gode muligheder for faglig sparring og vidensdeling og
giver en god bredde i faglighed og kompetencer. For det enkelte barn giver større enheder flere
muligheder for at etablere og indgå i relationer og fællesskaber.
Det pædagogiske område er presset ressourcemæssigt. Det skærper behovet for veluddannet
personale, der på teoretisk baggrund kan reflektere over praksis. Derfor bør man hæve
pædagogandelen i institutionerne.
Med den høje andel af dagplejepladser kommer et stort antal børn ikke i kontakt med pædagogisk
uddannet personale, før de begynder i børnehave. Det vanskeliggør nødvendig forebyggelse og
tidlig indsats, som kan være afgørende for det enkelte barns liv. Derfor kan BUPL ikke gå ind for
etablering af yderligere dagplejepladser, som det er foreslået i Gedser området.

Lukkedage påvirker normering
Som det fremgår er lukkedage ikke i overensstemmelse med lovgivningen og økonomiaftalen
mellem ministeriet og KL. BUPL er principielt modstander af lukkedage og den reduktion i den
offentlige service, som de er udtryk for.
Som udgangspunkt lyder et fornuftigt at holde lukket på dage, hvor børnefremmødet er lille. Men
når personaletildelingen reduceres forholdsmæssigt betyder det reelt, at man øger belastningen og
dermed forringer normeringen set over hele året.
BUPL mener, at den nedgang i normeringen, som forslaget medfører på 0,1 time pr. uge, gør at
normeringen endnu er udsat for et pres der gør det svært at udføre de opgaver og stigende krav
området samtidig udsættes for.
BUPL skal gøre opmærksom på, at organisationen foretrækker servicereduktioner, fremfor
nedskæringer, der alene rammer den pædagogiske kvalitet. Det indgår samtidig i BUPL’s
vurdering, at Guldborgsund Kommune i forvejen ikke har lukkedage.
Forslaget indebærer, at der holdes (nød)åbent i Firkløveren. BUPL foreslår, at man indretter
ordningen, så institutioner, hvis børn bruger nødpasningen, sender personale med. Det vil give
børnene en kendt ansigt blandt de voksne, gøre ordningen mere fleksibel i forhold til
ferieplanlægning og sikre, at Firkløverens medarbejdere også kan holde fri.

Uklarhed om kapaciteten lokalt
De forslag, der foreligger i materialet, er efter BUPL´s opfattelse ikke tilstrækkeligt
gennemarbejdede til at sende i endelig høring. Materialet er mangelfuldt i forhold til at beskrive den
nuværende og fremtidige kapacitet i de enkelte lokalområder. Det fremgår heller ikke, hvornår det
vil være muligt for andre institutioner at overtage børn, fra institutioner, som forventes lukket.
Derfor opfordrer BUPL udvalget til at fremsende mere detaljerede oplysninger til supplerende
høring før endelig beslutning.

BUPL efterlyser langsigtet strategi
Endnu engang vil BUPL gerne opfordre udvalget til at tænke mere langsigtede visioner og
strategier for området og dermed reelt at forfølge målsætningerne for kommunens børne- og unge
politik. BUPL er bekymret for den dag-til-dag-tænkning, som kommunens aktuelle udspil er udtryk
for. Vi efterlyser en langsigtet strategi, der kan skabe tryghed for alle medarbejdere og ledere på
området, der hver dag yder en seriøs og professionel indsats for Guldborgsund Kommunes yngste
borgere.
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