BUPL Storkøbenhavn har modtaget forslag til budgetkatalog 2019 og skal gøre følgende bemærkninger.
Daginstitutionsområdet.
Forslag 7.1 Budgetregulering institutioner med sprogtilbud
Vi er bekymret for at forslaget vil begrænse de berørte børns brug af tilbuddet og dermed gøre
sprogstimuleringen mindre effektiv, lige som børnene vil have sværere ved at indgå i en helhed.
For eksempel planlægges ture og aktiviteter for den samlede stue ikke nødvendigvis inden for den
planlagte mødetid i tilbuddet. Samtidig vil en 30 timers deltidsplads typisk have en højere tilstedeværelsesprocent og derfor have en tungere normeringsbelastning. BUPL Storkøbenhavn anbefaler
at man ikke gennemfører forslaget.
Forslag 7.2 Nedlæggelse af forsikringspuljen
En nedlæggelse af puljen vil reelt belaste institutionernes lønsum med et tilsvarende beløb og dermed i realiteten være en normeringsforringelse. Dette uagtet at der ikke er tilsvarende puljer andre
steder. Forslagets præmis om en skærpet indsats i forhold til at nedbringe sygefraværet – er dog
ikke blevet omsat til et lavere sygefravær, der kan begrunde en nedlæggelse af puljen – faktisk ser
det ud som langtidssygdom på daginstitutionerne er stigende i første halvår af 2018, lige som brugen af Falck Healthcare var stigende for pædagogerne i 2017. En mindre besparelse kunne evt.
hentes ved at nedjustere puljen til et gennemsnit af de sidste 3 års faktiske forbrug jf. oversigten i
budgetforslaget.
Skole, sfo og klub
Forslag 8.10 Reduktion af klubmedarbejdernes tid i skolen
Vi ser med stor bekymring på dette forslag. Da man i budget 2016 besluttede at ændre klubmedarbejdernes rolle i skolen, vedtog man samtidig at denne skulle evalueres efter to år. Det er endnu
ikke sket og klubmedarbejderne føler med rette en vis usikkerhed omkring deres fremtidige arbejde
i skolen. I BUPL Storkøbenhavn opfatter vi pædagogernes tilstedeværelse i skolen, også i de ældre klasser, som meget væsentlige i bestræbelserne for at opnå en vellykket inklusion og et helhedsorienteret arbejde for en bedre trivsel. Endelig vil forslaget betyde, at man systematisk må
omdanne en række stillinger til deltidsstillinger. Det passer ikke sammen med Albertslund Kommunes politik om at fastholde fuldtidsstillinger.
Forslag 8.11 Regulering af gennemsnitligt undervisningstimetal for pædagoger
Forslaget er baseret på den antagelse, at det er en lærer der planlægger den undervisning pædagogerne forestår i forbindelse med den understøttende undervisning. Dette er forkert, og det er
stærkt bekymrende, at forvaltningen kan formulere noget sådant. Der forudsættes såvel individuel
som fælles (i klasseteamet) forberedelse af understøttende undervisning – dog er der typisk ikke
forudsat lige så meget forberedelse som til fagdelt undervisning, da der fx ikke er rette-aktiviteter
mv. knyttet til opgaven. Budgetforudsætningen på 1.019 UU timer pr. år giver kun skrabet mulighed for tilstrækkelig forberedelse når alle andre opgaver omkring undervisningen medregnes – i
BUPLs medlemsundersøgelse fra foråret, var det næsten to ud af tre skolepædagoger, der vurderede de ikke havde tilstrækkelig tid til at forberede undervisningen. Endelig er vi også bekymret for
at forslaget vil have en negativ afsmitning på kvaliteten også i fritidsdelen, da pædagogerne jo arbejder helhedsorienteret i både skole og fritid.

Forslag 8.18 Justering af klub ressourcetildeling
En reduktion af klubnormeringen med 5 pct. vil uundgåeligt få negative konsekvenser for klubbernes forebyggende arbejde med børn og unge i Albertslund. Efter indførelsen af den nye klubstruktur i 2016 som først slår fuldt igennem her i 2018, er det oplevelsen at klubberne er velfungerende
og har gode samarbejdsrelationer både klubberne i mellem og til skolerne – vi er bekymret for
hvordan en mærkbar nednormering vil påvirke dette arbejde.
Forslag 8.19 Reduktion af driftsbudget til klubberne
Det forekommer at være en ret voldsom besparelse på klubbernes driftsmidler, der her er lagt op
til. Tallene i budgetforslaget er også svært gennemskuelige: Dels skelnes der ikke mellem beløb
for junior- fritids- og ungdomsklub, dels forekommer det anvendte beløb på 2.822 kr. for højt hvis vi
kun ser på drift pr. barn/ung givet til almindelige fritids- og ungdomsklubber. Det ser ud som om
man har regnet de særlige udgifter på AMC med i gennemsnitsbetragtningen. Det fremgår ikke af
forslaget om der er indregnet øremærkede driftsmidler til bestemte aktiviteter/særlige tilbud. En
beskæring af driftsbudgettet i den størrelsesorden vil komme til at betyde færre aktiviteter. Vi anbefaler, man ikke gennemfører forslaget. Hvis man vælger at gå videre med det, vil vi kraftigt opfordre til at man får en mere detaljeret sagsfremstilling både hvad angår beregning og konsekvens.
Bemærkninger til øvrige forslag
Forslag 10.1 Afvikling af Legeteket (PPR)
Det er også vores oplevelse at Legeteket anvendes i stor udstrækning af daginstitutioner og i mindre udstrækning og af SFOer. Vi er bekymrede for, at det vil give en, i forhold til beløbets størrelse,
uforholdsmæssig stor forringelse af det socialpædagogiske arbejde, hvis der ikke længere er adgang til lån af – og vejledning omkring special pædagogisk understøttende materialer.

Gennemgående ser vi Albertslund kommune som en børnevenlig kommune, der på trods af økonomiske udfordringer har et meget engageret personale i dagtilbud samt skole- og fritidstilbud.
Der er lige kommet en dagtilbudsreform, hvis pædagogiske intentioner ligger meget tæt op ad de
ambitioner, vi finder i Albertslund.
Derfor er det også stærkt nedslående læsning at der igen lægges op til yderligere stramninger på
dagtilbud og skole/fritid.
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