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Bestyrelsen i Område Grenaa er taknemlig for muligheden for at kunne indgive høringssvar til budgetskitsen
for 2022-2025
Vi har på vores bestyrelsesmøde den 09. september 2021 behandlet emnet, og vi har følgende kommentarer:
Skovbørnehaven
Bestyrelsen finder det positivt, at der er budgetteret med ny bygning som erstatning for det gamle i
Skovbørnehaven. Vi ligger op til at man nedsætter en arbejdsgruppe i forbindelse med indretningen af den
nye børnehave. Vi ønsker at den nye bygning skal give børnene i Skovbørnehaven de bedste forudsætninger
for udvikling og trivsel. Derfor mener vi at sådan en arbejdsgruppe skal bestå af både forældre og pædagoger.
Vores forslag er 1 medlem fra bestyrelsen i Område Grenaa, 2 medlemmer fra forældrerådet samt 1
medarbejderrepræsentant fra Skovbørnehaven.
Et forslag ville være at medtænke et gæstehus for dagplejere på arealet ved skovbørnehaven. Dette ville give
flere børn og forældre muligheden for at stifte bekendtskab med udepædagogik og Skovbørnehaven. Der
ønskes en særskilt bevilling til at bygge dette gæstehus.
Der kan også tænkes i plads og bygning til paragraf 32 børn - i forbindelse med en ekstra bevilling. Skoven
rummer mange muligheder.
Renovering af Landsbyen og Regnbuen
Det er godt at der i budgettet er afsat penge til renovering af både Landsbyen og Regnbuen. Selvfølgelig er
der afsat penge til ventilation i Landsbyen, for det skulle der. Derudover har vi nogle børnehaver der trænger
til et gevaldigt ansigtsløft - så dejligt man har det i fokus. Vores anbefaling fra bestyrelsen er dog fortsat, at
man i stedet for at sminke et lig, bygger en ny børnehave i Landsbyen. Landsbyen var i sin tid ment som en
midlertidig løsning, og vi kan være nervøse for, om det i sidste ende kan betale sig at smide de 6,45 mio. kr.
efter Landsbyen kontra at bygge en ny.
Generelt ønsker vi, at der under renovering af børnehaver, bliver sammensat byggeudvalg med både
forældre og personale fra børnehaverne. Der er behov for fleksible bygninger der giver god mulighed for at
arbejde med de styrkede læreplaner. Der skal bruges flere rum der kan indrettes til små grupper, der blandt
andet skal styrke sprogudviklingen. Pædagogisk arkitektur, læringsmiljø og arbejdsmiljø skal indarbejdes i
planerne.
PAU
Vi ser det positivt at der fortsat er fokus på efteruddannelse af de allerede ansatte i Område Grenaa. Vi ønsker
nemlig, som de fleste, dygtige folk til at passe på vores børn, og her gør uddannelse en forskel!
Ekstra midler dagtilbud til stigende antal børn
Vi kan se at der i 2022 er afsat penge til et stigende antal børn. Det er superskønt med flere børn, det håber
vi fortsætter! Derfor stiller vi også spørgsmål ved, hvorfor dette tilskud forventes 0 allerede i 2023? Gad
vide om I har nogle beregninger der kan forklare dette drastiske fald i tilskud?
Vi håber ikke, at vi i 2023, står med en udfordring i forhold til netop denne situation. Vi kan se i skriver at
dette ville blive reguleret via mængdereguleringen - men det ville være ærgerligt hvis der kom en kæmpe
overraskelse med noget, der kunne forebygges allerede nu.
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Minimumsnormeringer
Vi finder det positivt at der bliver beskrevet at minimumsnormeringer fortsat bliver indfaset. Vi ønsker
belyst hvordan disse minimumsnormeringer bliver udregnet. Så vi kan opleve klarhed i forhold til hvor
timerne bliver lagt.
Vuggestuepladser
Område Grenaa er et stort område med et forholdsvis lavt antal vuggestuepladser. Vi ønsker at se på
hvordan fordelingen af netop dette ser ud, og om det giver mening at kigge på antal vuggestuepladser
kontra dagpleje. Vi ønsker også der bliver et fokus på tosprogede elever, og den skævvridning vi oplever i
nogle institutioner. Vi tænker det eventuelt hænger sammen med hvor der er er vuggestuepladser
tilgængelige. Vi ønsker at der bliver kigget på og afsat midler til at støtte op om indsatsen for at give alle
børn det bedste udgangspunkt.
Køkkener
Vi synes det er positivt at der bliver kigget på vores institutionernes køkkener. Vi ser det som et tegn på at I
er interesseret i at udvikle og fremme dagtilbudsområdet i kommunen, hvilket kun er godt. Vi tænker, at
netop et punkt som køkkenfaciliteter giver godt mening at kigge på, ifbm. nybyg som f.eks.
Skovbørnehaven.
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