D. 9. september 2021

Høringssvar til Norddjurs Kommunes budget 2022- 2025 – fra MED-udvalget i Børneby Midt.
MED-udvalget i Børneby Midt har læst og drøftet høringsmaterialerne vedr. budget 2022-2025.

Dagtilbud.
Selv om befolkningsprognosen er faldende, fremgår det, at antallet af børn, der skal passes er stigende. Det
er glædeligt og en positiv udvikling, som vi hilser velkommen.
Desværre har I som politikere valgt her i 1. budgetudkast IKKE at tage fuld økonomisk højde for denne
udvikling. Det stemmer bestemt ikke overens med de forventninger vælgerne og dermed borgerne i
Norddjurs Kommune med rette har til opfyldelse af minimumsnormeringerne i kommunens
daginstitutioner. Det er glædeligt at flere børn har brug for daginstitutionerne, men det kræver som det
fremgår af notatet i høringsmaterialerne som minimum 6,5 mio. kr. for blot at fastholde det nuværende
niveau og dermed undgå en direkte forringelse af daginstitutionerne kommende år. Hvis vi som kommune
skal leve op til intentionerne med opnormering i daginstitutionerne, skal der således afsættes et meget
større beløb.
Det er vigtigt, at vi som kommune prioriterer den tidlige indsats – og dermed børnenes start på livet i
daginstitution. Al forskning viser, at det vi investerer tidligt i barnets liv, kommer flere gange tilbage, jo
tidligere indsatsen sættes ind. Derfor er en ordentlig normering i dagtilbuddene grundstenen til en god og
positiv udvikling – ikke blot for det enkelte barn, men også økonomisk for Norddjurs Kommune
fremadrettet, ikke mindst set i lyset af vores fælles arbejde for at mindske behovet for
specialundervisningsindsatser i Norddjurs Kommunes skolevæsen.
Madordninger.
Vi noterer os, at madordningen i Fjellerup Børnehave og Vuggestue omtales i høringsmaterialet. I Fjellerup
Børnehave og Vuggestue er madordningen en del af institutionens pædagogiske grundlag og det personale,
der fremstiller maden har børn med i processen, og personaleressourcer, til fremstilling af maden, går fra
den øvrige børnegruppe.
Tænker politikerne, at de vil sætte en enkelt daginstitutions pædagogiske dagsorden, som en ensretning for
samtlige daginstitutioner i kommunen? Vil man fratage forældrene muligheden for at stemme ja eller nej til
en madordning?
Vi opfordrer til, at man i stedet hylder de forskellige nicher der er af pædagogiske retninger i kommunens
daginstitutioner.

Folkeskolen i Norddjurs.
Det er glædeligt, at der er afsat 5 millioner til almen undervisning i folkeskolen. Det opleves som meget
tiltrængt – men desværre også som alt for lidt i forhold til de gode og høje ambitioner, vi alle med rette har
til folkeskolen i Norddjurs Kommune – og som kan medvirke til, at folkeskolen bliver forældrenes naturlige
skolevalg til deres børn i Norddjurs Kommune.

Vi vil på det kraftigste opfordre til, at udmøntningen af de afsatte midler sker i samarbejde med skolerne,
så vi får mest mulig kvalitet for pengene.

Specialundervisning.
Vi oplever det meget positivt, at der i budgettet er afsat ekstra midler til specialundervisning. Vi oplever
desværre, at der i praksis er brug for langt større beløb, for at tilgodese alle elevers behov.

Lejrskole til Anholt.
Vi bakker op om vigtigheden af, at Norddjurs Kommunes folkeskoleelever kommer på lejrtur. Vi stiller os
dog undrende overfor forslaget om, at overbygningen skal på lejrtur til lige netop Anholt. Vi mener det
fratager lærere, elever, forældre og bestyrelse mulighed for at tilpasse lejrskolen til den pågældende
årgang og den faglige undervisning. Det vil være ønskværdigt, at lejrturens destination kobles sammen med
undervisningen i fagene.

Effektiviseringer.
MED-udvalget anmoder på det kraftigst om, at kravet om effektiviseringer i de enkelte enheders budgetter
fjernes. Vi har gennem de sidste mange år pga. budgetudfordringer haft et lokalt fokus på at udmønte
besparelser med færrest mulige konsekvenser for børn, elever og borgere. Vi anser det yderst vanskeligt på
nuværende tidspunkt med yderligere effektivisering på dagtilbuds- og skoleområdet uden, at det har
direkte negative konsekvenser for børn og elever – også i form af færre hænder til børn i både dagtilbud og
skole – herunder færre timer til støtte og specialundervisning i folkeskolen.
Da denne effektivisering dermed efterhånden opleves ligesom de tidligere ”salami-besparelser” blot pakket
ind som ”effektivisering”, opfordrer vi til, at effektiviseringen besluttes og udmøntes fra centralt hold i
Norddjurs Kommune. Dette også set i lyset af at større effektiviseringsgevinster ofte vil kræve forskellige
investeringer, inden gevinsten kan høstes.
Norddjurs Kommune har stort fokus på at tiltrække tilflyttere. Vi vil gerne slå et slag for, at man også har
fokus på fastholdelse af de dygtige fagprofessionelle man har i for eksempelvil daginstitutioner og skoler.
Personale, som hver dag arbejder benhårdt for at være tro mod deres faglighed samt kommunale
beslutninger.

Anlægsrammen.
Vi noterer os, at anlægsrammen er øget, hvilket er positivt efter den i en årrække har ligget lavt.
Vi imødeser med glæde etablering af nye klasselokaler på Glesborg Skole, hvilket med etableringen af
overbygningen er helt nødvendigt.
Anlægsinvesteringer i indvendig renovering og vedligeholdelse af dagtilbud og skoler, er meget tiltrængt. Vi
kan være i tvivl om, hvor langt vi kommer for det afsatte beløb, men det er trods alt en start.
Vi foreslår, at der specifikt afsættes større beløb til renovering og vedligeholdelse samt etablering af nye
legeredskaber på dagtilbuddenes og skolernes legepladser.

Med venlig hilsen
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