Slagelse, d. 15. juni

Forslag til prioriteringsrum. Høringssvar fra BUPL Midtsjælland.
Ledelse på dagtilbud
BUPL Midtsjælland mener ikke, der kan fjernes ressourcer fra dagtilbudsområdet. Det gælder også
ressourcer til ledelse. Greve tildeler samlet set allerede et minimum til ledelse, idet de
pædagogiske ledere kun er normeret til mellem 15-25 timer. 0-6 års området i Greve er på ingen
måder ledelsestungt – tvært i mod.
BUPL Midtsjælland kan ikke entydigt sige, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at flytte
ledelsesressourcer fra hhv. forvaltning og distriktsledelse til de enkelte institutioner, men tror helt
generelt, at lederne i institutionerne i dag er nødt til at anvende flere timer til ledelse, end de får
tildelt.
Hvis distriktsledelse nedlægges og eller ledelse i forvaltningen reduceres, bliver det helt afgørende
at:






timerne overføres til de enkelte institutioner, så normering til ledelse kan nærmes det
faktiske timeforbrug.
de koordinerende og udviklende opgaver, der i dag understøttes af distriktslederne, sikres
og understøttes på anden vis.
souschefer eller stedfortrædere genindføres, så ledere kan være fraværende/afløses af
små institutioner sikres mod sårbarhed ved sygdom, barsel o.a. F.eks. ved etablering af
puljer.
forandringsprocessen sker i ordentlighed og med respekt for såvel den enkelte som for
området, herunder at der tilbydes uddannelse til de ledere, der ønsker det i.f.t nye opgaver.

Mindre betjening fra PPR, Bugtskolen, reduktion af integrationsmedarbejdere og
nedlæggelse af legeteket
BUPL Midtsjælland fraråder enhver besparelse på den forebyggende indsats. Dels vil
normalområdet blot blive yderligere udfordret, dels vil det ramme nogle udsatte børn og familier
uforholdsmæssigt hårdt, og endelig er den tidlige indsats simpelt hen en god investering.
Generelt
BUPL Midtsjælland tager forbehold for den opgjorte økonomi i kataloget. Bl.a. synes der i forslaget
om ledelse på dagtilbud ikke at være taget højde for at forældrebetalingen vil skulle reduceres hvis
midlerne ikke genbruges på området, men indgår i en egentlig besparelse.
Med venlig hilsen
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