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Effektivisering på dagtilbudsområdet i Næstved
Som de foregående år vil Næstved Kommune i 2018 effektivisere daginstitutionsområdet med 1
pct. I Vuggestuer og børnehaver er effektiviseringer lig med besparelser på institutionernes
lønbudgetter. Derfor betyder effektivisering endnu færre pædagoger i institutionerne.
Næstved kommunes dagtilbudsområde tåler ikke yderligere besparelser. Området har i den
seneste valgperiode været ramt af massive besparelser på omkring 15 mio.kr. Hvilke svarer til op
mod 45 fuldtids pædagogstillinger. Konsekvenserne er:
At der er flere børn pr. pædagog. I 2017 har den enkelte pædagog ansvar for 5,36
vuggestuebørn eller 11,25 børnehavebørn. Det højeste niveau nogensinde.
At 82 pct. af pædagogerne har tilrettelagt alenetid med hele børnehave- eller
vuggestuegrupper. Hvilket betyder manglende nærvær og forringet sikkerhed for
børnene.
At ydertiderne i institutionerne nu strækker sig helt frem til kl. 9.30 og igen allerede fra
14.30. Tilbage er kun fem timer dagligt, hvor pædagogerne har mulighed for at være
nærværende overfor det enkelte barn og arbejde systematisk med børnenes udvikling og
læring.
Rammerne om det pædagogiske arbejde er ikke forsvarlige. Og de understøtter ikke det
pædagogiske grundlag, som handler om det gode børneliv, leg, dannelse, fællesskaber og
læringsrum.
Det er ikke længere i tilstrækkeligt omfang muligt at understøtte det enkelte barn, etablere
tryghed og sikre læring. De mangelfulde rammer om den pædagogiske indsats, skaber behov for
flere visitationer og resulterer i flere visiterede børn. En udvikling, som dels ekskluderer stadig
flere børn fra fællesskabet og som samtidig er omkostningsfuld for Næstved Kommune, - både nu
og på længere sigt.
Børnene i Næstved har brug for, at byrådspolitikerne tager ansvar for deres børneliv, prioriterer
børneområdet politisk og foretager de nødvendige investeringer.
BUPL Sydøst står gerne til rådighed for uddybning af ovenstående.
Med venlig hilsen
Betina Vincent Andersen
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