Høringssvar, budgetoplæg 2021 og overslagsår, BUPL Storkøbenhavn
BUPL Storkøbenhavn har med interesse læst administrationens forslag til budgetkatalog og
har følgende bemærkninger:
1.1

Genindførelse af betaling for at gå i ungdomsklub
Som udgangspunkt har vi været tilhængere af, at tilbuddet er gratis. Imidlertid
har det medført nogle udfordringer i forhold til hvilke børn og unge, der benytter
sig af klubtilbuddet. Vi har noteret, at brugersegmentet har ændret sig, og at en
lang række børn og unge ikke længere tør frekventere klubberne, da en kerne
af utilpassede unge turnerer rundt på klubberne og afskrækker dem, der normalt har brugt klubberne. Så vidt vi kan se, risikerer vi, at en del af en gruppe,
der nu afholder sig fra at komme i klubberne, i stedet danner grupperinger på
gaden og oparbejder uheldige adfærdsmønstre med øget risiko for at ryge ud i
kriminalitet.
Med andre ord, ser det ud til at vi er ved at tabe en del af de sårbare unge,
som klubberne tidligere har kunnet samle op. Ved en genindførelse af brugerbetaling (ikke for høj) kan vi se en mulighed for, at klubberne får kontakt med
flere børn og unge, som det skete tidligere. Der vil stadig være mulighed for at
den gruppe unge, der i dag sidder på klubtilbuddet fortsat vil kunne deltage i
klublivet – eller frekventere de væresteder, der fortsat er i kommunen.

1.7

Forsikringspuljen på dagtilbudsområdet.
Forslaget er en genganger og hovedargumentet denne gang er, at en tildelt
pulje alligevel overskrides, så hvorfor have den. Argumentet er i vores optik
helt bagvendt, og det faktum at puljen overskrides, bør i stedet føre til
overvejelser, om den er stor nok, eller om der evt. bør tilføres flere midler.

2.5

Pulje til tidlig indsats
Puljen er indført i 2020.
Uanset minimumsnormeringer finder vi det uklogt at nedlægge puljen. For det
første er vejen til minimumsnormeringer først lige indledt, for det andet vil en
ekstra indsats i de tidligste år også fremover være en gevinst for det
pædagogiske miljø i dagtilbud.

Endelig finder vi anledning til at henlede opmærksomheden på foregående års kraftige besparelser på SFO og klub-området. Nu hvor Folketinget sender flere penge til at oprette bemandingen på dagtilbud, bør Albertslund Kommune stærkt overveje at løfte tilsvarende på
SFO og klub, og minimum rulle sidste års besparelser tilbage. Især gør det ondt i samarbejdet mellem pædagoger og lærere at Albertslund Kommune sidste år indskrænkede forberedelsestiden for pædagogerne. Det vil være et godt signal at genindføre den tidligere forberedelsestid.
Med venlig hilsen
for BUPL Storkøbenhavn
Randi Tielbo, faglig sekretær

