Beretning fra Hvidovre kommunegruppe 2017 – 2018.
Året der gik.
Kommunegruppen har i det sidste år sagt farvel til et enkelt med medlem, men også sagt goddag
til et nyt. Yvonne Larsen fra Børnehuset Immerkær sagde ved årsskiftet farvel, da hun fik nyt arbejde uden for Hvidovre og BUPL Storkøbenhavn. I stedet for er Rikke Graae Jakobsen fra Børnehuset Enghøj ”trådt” ind i kommunegruppen. Rikke er i efteråret 2017 blevet valgt som FTR suppleant, og derfor har kommunegruppen besluttet, at Rikke indtræder på lige fod med de 2 leder TR.
I forlængelse af vedtagelsen af budget 2018, blev der nedsat 4 arbejdsgrupper i kommunen, der
skulle se på effektiviserings forslag. I 2018 skal der findes effektiviseringer for 16 mio. kr. stigende
til i alt 46. mio. kr. i 2022.
I september 2017 gennemførte Hvidovre Kommune en alene tids undersøgelse på 0–6 års område. Undersøgelse viste, at der var forekommet alene tid i institutionerne. Det forekom ca. 47 % af
dagene og var oftest i længde af 15-30 min. Vi var i kommunegruppen meget spændt på, hvad Børen og Undervisningsudvalget ville bruge undersøgelsen til, og hvilken indflydelse den kunne få på
pædagogernes arbejde.
Men da undersøgelsen bestod at ca. 800 hånd skrevet dokumenter, tog det rigtig langtid, at bearbejde materialet, så der var afholdt valg og det var et nyt udvalg, der skulle forholde sig til undersøgelsen. Så den blev bare taget til efterretning. Det var ikke rigtig nogen handlemuligheder på.
OK 2018.
Overenskomstforhandlingerne har ikke fyldt meget i kommunegruppen, men det har de selvfølgeligt gjort på TR møderne. Det var nogle aktive og engageret tillidsrepræsentanter. Der var også institutioner der deltog i de forskellige aktiviteter.
Der er også i dette år udarbejdet en række forskellige høringssvar, så som:
•
•
•
•

Børnetallet for daginstitutioner 2018.
Mulig sammenlægning af vuggestuen Manegen og Humlebien børneinstitution.
Effektivisering forslag for 2018 – 2021.
Budget 2019 – 2022.

Derudover her Karin Vesterberg Hansen deltaget i en række arbejdsgrupper i kommunen:
•
•
•
•

Arbejdsgruppen om alene tids undersøgelsen.
Styregruppen til effektiviserings forslag 2019 – 2022.
Arbejdsgruppe til effektiviserings forslag 2019 - 2022.
Skole kontaktråd.

Budget 2018.

Budgettet var et rigtigt før valg budget. Der skete ikke det store, ingen besparelsen hverken på dagtilbud, SFO eller klubber.
Der blev vedtaget en hensigtserklæring om, at der for at fastholde og udvikle kvaliteten i
Hvidovre kommunes folkeskoler i 2018 undersøges, hvordan klassekvotienten kan nedbringes for indskolingen; evt. ved at der garanteres to-lærer/pædagog dækning ved klassekvotienter over 24 elever i indskolingen fra 0-3 klassetrin.

Året der kommer.
Det næste år vil vi arbejde med følgende:
• Budgettet for 2019 – 2022. Da det ikke kan undgås, at børne og unge området bliver friholdt af besparelser, vil det være noget vi skal være opmærksomme på.
• Lokale lønforhandlinger.
• Arbejdet i Center MED for Skole og Uddannelse, samt Center MED i Børn og Familier.
• Medlemsmøde med valg til kommunegruppen.

Kommunegruppens medlemmer:
June Grotto, Langhøjskolens SFO. (Er pt. på barsel.)
Bettina Skouenby, TR Strandhuset.
Brigitte Christensen, Faglig sekretær og bestyrelses repræsentant.
Karin Vesterberg Hansen. Fællestillidsrepræsentant.
Fast invitation til at deltage i kommunegruppens møder:
Janni Juhl-Petersen, Konstitueret leder i børnehuset Enghøj/ Idræts institutionen Tumlehuset. LTR for dagtilbudsområdet.
Nanna Larsson, Leder af Avedøreskolens SFO, LTR for SFO og klubber.
Rikke Graae Jakobsen, TR i børnehuset Enghøj/Idrætsinstitutionen Tumlehuset og FTRsuppleant

