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Bestyrelsen i Område Grenaa takker for muligheden for at kunne indgive høringssvar til budgetskitsen
for 2021.

Vi har på vores bestyrelsesmøde den 15. september 2020 behandlet emnet, og vi har følgende
kommentarer til det udsendte materiale:

Minimumsnormeringer
Bestyrelsen finder det meget positivt, at der kommer flere midler til at opretholde
minimumsnormeringer, og det glæder os, at tallet er stigende og at vi kan se tallene helt frem til 2024.
Til trods for faldende børnetal i kommunen er det positivt, at der år for år afsættes større og større
beløb til normeringerne, som fremadrettet kan se ud til at blive ganske fornuftige i forhold til nutidens
niveau.
Som det også er beskrevet i budgetskitsen, vil den bedre normering kunne føre til mere kvalitativ og
bedre forebyggende indsats.

Styrkelse af den forebyggende indsats
Området har i lang tid trængt til bedre normering, og bestyrelsen er derfor glad for, at der kommer en
styrkelse af den forebyggende indsats.
Det giver også god mening, at vi gør som vi skriver og siger.

Sikring af pædagogisk uddannet personale
Det er godt, at mere uuddannet personale skal uddannes, men man skal huske at der samtidigt med at
medhjælperen eller dagplejeren har fravær, skal indsættes en vikar i dennes sted. Vi kan ikke se disse
afledte udgifter i materialet. Hvis og såfremt det er en udgift (inkl. pension), som dagtilbuddet selv
skal afholde, skal dette oplyses, så det ikke kommer som en pludselig overraskelse, når personalet skal
uddannes.

Tilpasning af daginstitutioner i forhold til de faldende børnetal
I materialet nævnes ingen institutioner, og det anser vi som noget positivt. Det må betyde, at alle
institutioner frem til foråret 2021 vil have mulighed for at vise, hvad de hver især står for.
Inden man begynder at kigge på at tilpasse antallet af daginstitutioner, kan man måske undersøge,
hvorfor det er, at der er faldende børnetal i Norddjurs Kommune og så i samme omgang se, om man
kan gøre noget ved årsagen?

På vegne af Bestyrelsen i Område Grenaa,
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