MED-udvalget i Område Grenaa indgiver hermed høringssvar i forbindelse med
budgetskitsen for 2022. Vi har følgende kommentarer til materialet:
Nybyg, renovation og vedligeholdelse
MED-udvalgte ønsker at sige tak for, at der er fokus på institutionernes vedligehold i
Område Grenaa. De tre institutioner der nævnes, Skovbørnehaven, Landsbyen og
Regnbuen, trænger hver især til enten noget helt nyt eller en gedigen renovering. Vi er
derfor meget positive overfor det, vi læser;
- at Skovbørnehaven skal have en helt ny bygning,
- at Landsbyen skal have nyt ventilationssystem og en renovation, og
- at Regnbuen ligeledes skal renoveres
Minimumsnormeringer
MED-udvalget er positive stemt over for, at der igen i år ser ud til at komme flere penge
til at hæve normeringerne. Dog er der nogle ting, som vi føler er modsigende i det
udsendte materiale;
- befolkningsprognosen er ikke så faldende som først antaget, hvorfor børnetallet ej
heller ikke er så markant nedadgående, som der var antaget da beløbet for
minimumsnormeringerne blev fastsat
- beløbet til minimumsnormeringerne vil derfor ikke have sin fulde effekt, i det
antallet af børn pr. pædagogiske medarbejder vil stige i 2022, hvilket er en
modsætning i forhold til de gældende planer for området
PAU
Vi er glade for, at det prioriteres at få uddannet alle vores dygtige pædagogmedhjælpere
og dagplejere, så de opnår endnu mere faglig viden, end de allerede har i forvejen. Vi kan
se, at kommunen satser på at højne uddannelsesniveauet, og det er derfor rigtig godt, at
der er opmærksomhed på dette. Dette har stor økonomisk betydning for os, når vi sender
medarbejdere på uddannelse.
Tosprogede børn
Institutionerne Regnbuen og Stjernehuset har markant andel af tosprogede familier. Det
er godt, at institutionerne vælges til, men samtidig udfordrer det institutionerne. Hvordan
får man udbredt kultur, og hvordan yder man en god integration?
God integration starter allerede i vuggestuen, dagplejen og børnehaven, og det er derfor
vigtigt, at der er fokus på den gode integration af familier og børn, så de lærer om danske
normer, værdier og traditioner.
Indefrosne midler
Vi ser meget positivt på den pulje på 2,00 millioner kr., der er sat af til anvendelse af
indefrosne midler. Vi ønsker den udvidet yderligere, så områdets indefrosne midler kan
komme til gavn i Område Grenaa.
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