BUPL Storkøbenhavns høringssvar, budgetforslag 2021 og overslagsår
BUPL Storkøbenhavn har med interesse læst budgetoplægget for 2021 og overslagsår.
Vi er glade for, at der i direktionens budgetforslag ikke er lagt op til besparelser på de pædagogiske områder. Vi er dog bekymrede for de ikke specificerede spareblokke, der er lagt ind i overslagsårene, da overslagsårene erfaringsmæssigt vurderes lidt mere negativt end de faktiske budgetår.
Minimumsnormeringer. BUPL Storkøbenhavn vurderer, at der i det fremlagte forslag er plads til
nye initiativer. Der er blandt andet indlagt en servicebuffer på 10 mio. kr., der ”….. for eksempel
kan anvendes til at imødegå udsving i overførsler eller lignende”. Kommunerne under et har historisk ikke haft problemer med at overholde den budgetterede serviceramme, og Ballerup Kommunes likviditet er særdeles sund. Der er derfor ikke, som vi ser det, behov for en servicebuffer.
BUPL Storkøbenhavn foreslår derfor, at Ballerup Kommune laver en konkret plan for, hvordan man
kan opnå minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Man kunne skabe rammerne for det ved at
fremrykke den forventede øgede statslige medfinansiering af minimumsnormeringerne allerede til
2021.
Specialområdet. Pr. 1/9 2020 flytter specialgruppen på dagtilbud fra Børnehuset Globen til Børnehuset Måløv. BUPL foreslå, at specialgruppen overgår til et såkaldt § 32 tilbud. Størstedelen af
børnene kommer i dag fra Ballerup, og enkelte kommer fra omegnskommunerne. I dag ligger specialgrupperne i Ballerup under dagtilbudsloven, og det forventes, at børnene skal kunne inkluderes
i almenområdet. Imidlertid er de børn, der er i denne specialgruppe visiteret fra dagtilbud i kommunen eller deres hjemkommune, fordi inklusionsopgaven ikke var til at løse. Derfor foreslår vi, at
man omdanner gruppen til et §32 tilbud, og at man sælger pladser til omegnskommunerne i det
omfang Ballerup Kommune ikke selv kan fylde pladserne op, På den måde fastholdes kompetencen hos personalet og Ballerup kommune kan hente en stor del af udgiften ved at drive et sådant
tilbud hjem, fremfor at skulle betale prisen for placering af kommunens børn i tilbud udefra.
Planerne om at nedlægge tale/høre afdelingen, ser umiddelbart ud til at hænge sammen med et
mindre antal børn med behov for specialgruppe. Imidlertid skal vi henlede opmærksomheden på
det faktum, at de børn, der visiteres til denne gruppe typisk har flere udfordringer end blot tale/høre
problemer. Således er der børn med kombineret tale og høretab, selektiv mutisme, autismespektrumforstyrrelser, eksekutive vanskeligheder, manglende elevautonomi. Børn med disse udfordringer har i høj grad brug for pædagogisk støtte, såvel socialt som didaktisk. Selvom flere og flere
børn får Cochlear Implantat, og de bliver i høj grad inkluderet i folkeskolens almenklasser. Imidlertid er det ikke alle børn der har det fulde udbytte af Implantatet bl.a. på grund af for højt støjniveau i
almenmiljøet.
Nogle børn befinder sig bedst med andre børn med samme særlige behov. Det kan styrke børnenes selvværd og identitet, hvorimod inklusionen i almenmiljøer kan give børn med særlige udfordringer færre succesoplever.
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