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Høringssvar fra MED-udvalget Munkebo Skole mellem nor og fjord
vedrørende budget 2014
Munkeboskoles MED-udvalg finder det positivt, at det i budget 2014 er muligt at komme
med ønsker til udvikling af de kommunale tilbud og bakker især op om de forslag, der har
et forebyggende sigte herunder fx ”familieklasser som inklusionsindsats”. Derfor tilslutter
vi os Fælles MEDs bekymring overfor de forslag, der vedrører besparelser på
sundhedsplejen, dagplejen, daginstutionerne og fritidsområdet fordi besparelser på disse
områder er med til at modvirke det forebyggende sigte .
Ligeledes stiller vi os undrende overfor reduktion i normering på 1,3% i forhold til skoleog SFO-området, fordi vi ikke kan se sammenhængen til folkeskolereform, som alt andet
lige vil koste flere ressourcer. Vi tilslutter os således Fælles MED’s indsigelser. Hvis vi i
folkeskolen skal have større succes med at hjælpe børn til at blive så dygtige som muligt
og endvidere bryde den sociale arv, må der ikke skæres i kerneydelsen, sådan som
budgetforslaget lægger op til. Vi er enige med Fælles MED i, at det er urealistisk at tro, at
en besparelse på to millioner kan hentes ind ved yderligere holddeling på skolerne. Og vi
ser heller ikke nogen sammenhæng mellem sparekataloget og intentionerne i
folkeskolereformen.
Vi stiller os desuden uforstående overfor, at SFO-taksten sættes op, fordi vi finder
SFO’en vigtig i forhold til børnenes hele dag. I sammenhæng med den kommende
skolereform mener vi således ikke, at taksten skal sættes yderligere op. Vi er bekymrede
for, at børn der af forskellige årsager har brug for SFO’ernes sociale tilbud, fremover ikke
vil benytte sig af muligheden.
Der satses politisk meget på tilbud om førskolegrupper i SFO-regi ud fra evalueringerne
af førskolegrupperne i de sidste år. Ud fra de erfaringer som skolen har gjort sig, finder vi
det nødvendigt, at der som et minimum tilføres børnehavenormering til førskolegrupperne
også i ydertimerne. De små kommende skolebørn har meget brug for tryghed med
nærværende voksne i deres ”skolestart”. Dertil kommer, at Munkeboskoles SFO er meget
stor både hvad børnetal og fysiske rammer angår. Disse vilkår forstærker blot
førskolebørnenes behov for tryghed og nærvær.
I forhold til de større skolebørn bekymrer det os, at planen er, at juniorklubberne
nedlægges. Juniorklubbernes forebyggende arbejde er væsentlig for de lidt større børns
fritidsliv. Her tænker vi især på udsatte børn, som har brug for et sted at være med
nærværende voksne og gode aktiviteter. Derfor foreslår vi, at man i stedet for
nedlæggelsen af juniorklubberne tænker dem ind som et fritidstilbud på skolerne i
forbindelse med den kommende skolereform.
Munkebo Skoles MED-udvalg vil i forhold til folkeskolereformen og de nye arbejdsforhold
på skolerne også gøre opmærksom på, at vi forventer, at der gives stor opmærksomhed
til punkt BS 51 og etablering af lærerarbejdspladser på skolerne, selvom beløbet endnu
ikke er fastsat i budgetforslaget.
Til slut vil vi nævne, at vi oplever, at både ansatte og ledere har haft stor gavn af
Prescriba- og motionsordningen. Det er vores opfattelse, at ordningerne medfører et
lavere sygefravær. Samtidig forventer vi, at ordningerne kan medvirke til, at skolernes
medarbejdere kan komme godt i gennem de mange forandringer som skolereformen på
landsplan og ændringerne af skolestrukturen kommunalt medfører.
Med venlig hilsen MED-udvalget på Munkebo Skole mellem nor og fjord.

Kerteminde d.
26. august 2013

2. september 2013

Høringssvar vedr. budget 2014 fra Børnehaven Fjordvang
Når vi som bestyrelse kigger tilbage på de sidste 3 – 4 års høringssvar, er det de samme
ting der hvert år springer i øjnene. Der bliver foreslået normeringsnedskæringer,
reduktioner i åbningstider og så suppleres der med specialpædagognedskæringer, øget
inklusion, førskolegrupper og tidligere børnehavestart.
Vi er klar over, at kommunens økonomi er under pres. Det er også åbenbart, at de
politiske prioriteringer ikke altid er lette. Som bestyrelse er det dog efterhånden svært, at
forholde sig konstruktivt til de massive forringelser vi oplever vores børn bliver udsat for.
Efter, at der de sidste år er skåret kraftigt i normeringen, er der nu også indført tidligere
børnehavestart, øget inklusion og der er reduceret i specialpædagogkorpset. I Fjordvang
er der ligeledes kommet ekstra opgaver til personalet. F. eks øget inklusion.
Med den viden der er om børns udvikling, og betydningen af kvalitet på 0 – 6 årsområdet,
er vi uforstående over forringelser i dette omfang. Det er efter vores mening helt forkerte
prioriteringer.
I forhold til Budget 2014 har vi tidligere fremsendt brev til Børn og Skoleudvalget om
vores bekymring og utilfredshed med forslaget om, at etablere førskolegrupper med SFO
normering. Solvej Gaardsmands svar har ikke ændret på dette. Forslaget er en åbenlys
kvalitets forringelse, i forhold til de Førskolegrupper der er blevet evalueret på. Det vil
gøre overgangen sværere for udsatte og sårbare børn og den pædagogiske kvalitet for
alle børn vil være for dårlig. Der er ingen sammenhæng med de politiske visioner om
øget inklusion, helhed og sammenhæng, og så den virkelige verden.
Man tvinger ligeledes de private tilbud til, at ensrette. Det er ikke særlig sympatisk. Sidst
men ikke mindst kan vi se, at små institutioner bliver så små, at de skal have tilført ekstra
midler for, at opretholde driften når førskoler etableres. Der er ligeledes tvivl om, at den
nye store institution i Langeskov kan opretholde udvidet åbningstid, når man tømmer en
hel afdeling for børn. Vi har derfor foreslået, at etablere en mere fleksibel ordning som
involverer politiske mål og rammer, bestyrelser, daginstitutioner og skoler. Dette har dog
ikke ført til yderligere dialog med det politiske system. Vores oplevelse er, at man ikke
ønsker reel dialog med brugerbestyrelserne.
I høringssvaret fra fælles MED kan vi se, at forslaget om 1,5 % rammebesparelse,
fremhæves som det der vil ramme institutionerne hårdest. Det er efter vores
opfattelse slet ikke korrekt. For Fjordvang vil det være en budgetreduktion på ca.
60.000. Forslaget om førskolegrupper vil i 2014 betyde en reduktion på ca. 300.000
kr, svarende til en ¾ pædagogstilling. En helt urimelig reduktion. Vi kan være
usikre på, om Politikerne egentligt er klar over det.
Ved at udhule normeringerne bliver forholdene for vores børn ikke tilfredsstillende.
Samtidigt fjerner kommunen sig mere og mere fra muligheden for, at kunne udvide
åbningstiden. I øjeblikket har Fjordvang en åbningstid på 52 timer. Dette er kun i kraft af
personalesamarbejde med SFO’en på Fjordvangskolen. Åbningstiden udnyttes fuldt ud.
Kl. 6.15 står der børn og forældre klar til at komme ind. Ligeledes bliver de sidste børn
først hentet kort før lukketid kl. 16.45. En reduktion i åbningstiden vil have store
konsekvenser for mange forældre som arbejder i Odense eller på den anden side af
bæltet.

Kommentarer til anlægsbudgettet
I Forslag til anlægsbudgettet kan vi se, at der er ønsker om institutions sammenlægninger
i både Munkebo og Kerteminde. Udover vores bekymring ved at institutioner kan blive for
store undrer det os, at der arbejdes med et anlægsbudget på dagtilbudsområdet på mere
end 20 millioner.

Forskellige både større og mindre byggeprojekter afslører endvidere at der ofte vurderes
forkert på anlægsudgifter. Som oftest bliver det dyrere end beregnet.
Når det handler om drift er dagsordenen besparelser. Det er ikke den samme dagsorden
der gør sig gældende på anlægsområdet.
Byrådet partier udtaler endvidere ofte, at man ønsker at prioritere ”varme hænder”.
Hvorfor så ikke bruge nogle af midlerne på det.
Til afslutning må vi gøre opmærksom på, at der blandt bestyrelsesmedlemmerne er en
stor undren, over forslaget om institutionssammenlægning i Kerteminde. Vi har på
dialogmøde med Børne og Skoleudvalget, og i et brev direkte spurgt til, om man havde
planer om, at sammenlægge Balder og Fjordvang. Det afviste udvalget.
De politiske beslutninger om, at der er skole på Fjordvangskolens matrikel frem til 2016
viser sig allerede nu at være varm luft. I anlægsbudgettet, vil man nu fremrykke
klargørelsen af Kerteminde skole. Det betyder, at det måske allerede er fra 2014, at der
ikke længere er skole på Regnar Langesvej. Allerede nu, er vi informeret om, at der
næste skoleår ikke v il være 0 – klasser på Fjordvang. Vi må konstatere at det for os har
været en utilfredsstillende proces.

Med venlig hilsen
Ken Bach Thomsen / Vicky Engsted
Bestyrelsen i BH Fjordvang
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Høringssvar fra Fælles MED for dagtilbud og undervisning vedr. budget 2014
Fælles MED for dagtilbud og undervisning har på ekstraordinært møde den 21. august 2013 drøftet Byrådets oplæg til
budget 2014.
1.
Fælles MED finder det positivt, at der i budget 2014 er mulighed for at komme med ønsker til udvikling af de
kommunale tilbud og bakker især op om de forslag, der har et forebyggende sigte, herunder f.eks. ”familieklasser som
inklusionsindsats” (BS-19). Derfor udtrykker Fælles MED også stor bekymring overfor de forslag, der vedrører
besparelser på sundhedsplejen, dagplejen, daginstitutionerne og fritidsområdet fordi besparelser på disse områder er
med til at modvirke det forebyggende sigte.
Der er i Fælles MED generelt en dyb bekymring for konsekvenserne af de endog betydelige sparekrav, der ligger i
spareforslagene på både dagtilbuds- og skoleområdet. Især forslaget om en rammebesparelse på 1,3 % på begge
områder vil medføre en yderligere udhuling af kerneydelsen i kommunens tilbud til de 0 – 16 årige. Det gør det svært
at se, hvordan bl.a. inklusionsopgaven vil kunne gennemføres, da kvaliteten i kerneydelsen både i dagtilbud og på
skoler er afgørende for at opgaven kan lykkes.
Inklusion er IKKE en spareøvelse.
På skole- og SFO-området er der desuden en betydelig opgave med at implementere folkeskolereformen som – alt
andet lige – vil koste ekstra ressourcer. Bag reformens intentioner ligger, at alle børn skal blive så dygtige de kan og
at folkeskolen skal bryde den sociale arv – og det er understreget, at servicen omkring kerneundervisningen ikke må
forringes. Det er lige præcis sådan en forringelse, der ligger i de fremsatte spareforslag. Det er i den forbindelse
urealistisk at tro, at en besparelse på to millioner kan hentes ind ved yderligere holddeling på skolerne. Fælles MED
ser derfor ingen sammenhæng mellem sparekataloget og intentionerne i folkeskolereformen.
Fælles MED påpeger at undersøgelser viser, at dagtilbud og skoler af høj kvalitet er afgørende for børns muligheder
for at klare sig godt senere i livet. Investeringer i gode dagtilbud og skoler er derfor medvirkende til at sikre, at
børnene som voksne er i stand til at klare sig selv og trives – og i Kerteminde Kommune siger vores børne- og
ungepolitik jo netop at vores mål er at skabe glade og livsduelige børn og unge, som har hele verden som legeplads.
Det er derfor uforståeligt, at der år efter år skal spares betragtelige beløb på Børn- og Skoleudvalgets område, som
forringer muligheden for at give vores børn og unge den bedst mulige kvalitet i de tilbud, de får igennem deres
opvækst.
Fælles MED vil derfor endnu engang understrege vigtigheden af, at der ikke spares yderligere på dagtilbuds- og
skoleområdet, men at det derimod sikres, at områderne tilføres tilstrækkelige ressourcer til at løse de opgaver, der
stilles politisk og som sikrer en god kvalitet i kerneydelsen.
Effekten af Prescriba og af motionsordningen vurderes af Fælles MED til at være en medvirkende faktor for det
faldende sygefravær. Udvalget har ingen forventning til at det er muligt at opnå en besparelse ved at opsige de
nuværende aftaler - tværtimod vil det øge arbejdsbelastningen på såvel medarbejder- som ledersiden.
Som det fremgår af referat fra Hovedudvalget har motionsordningen haft en positiv indvirkning på sygefraværet.

Vedtaget på Fælles MED den 21.8 2013

2.

Kerteminde, den 27.08.2013
Til Børn– og skoleudvalget
Høringssvar vedr. budget 2014-2017 fra Bøgebjerg Naturbørnehave
BS-37
Uanset hvilken reduktion, der er tale om, vil vi nå ”opbevaringsstadiet”. Kvaliteten af det
pædagogiske arbejde og læringsrummet er MEGET under pres. Serviceniveauet forringes yderligere, hvor det måske
heller ikke længere er forsvarligt.
Vi kan ikke strukturere os til mere effektivisering - dette blev et resultat fra den sidste sparerunde.
Det er ikke kun ydertimer, der er beskåret personalemæssigt, også timer midt på dagen er skåret ind til benet mht.
personale!! Der er ikke ”råderum” i tid over dagen.

BS-41
Vi har tidligere foreslået udvidelse af åbningstiden, - her vil der virkelig også være tale om en direkte mærkbar forringelse
af serviceniveauet for forældrene. Vi har pt. 5 børn, der er her fra starten af åbningstiden, og vi har et sted mellem 4-7 børn
til sidste minut hver dag.
Se derudover bemærkning til BS-37, her gælder det samme.

BS-43
Vi er enige i konsekvenserne beskrevet i Høringsmaterialet den 15. august 2013, men må igen understrege, at
institutionen allerede er skåret ind til benet personalemæssigt i midtertimerne.

BS-02A/B
Det vil være en forringelse i forhold til det førskoleprojekt, som kommunen har evalueret mht. forældrenes tilfredshed, at
børnehavebørn i førskolegrupper skal passes under SFO-norme-ring til SFO-takst og i endnu højere grad, hvis det så er til
børnehavetakst. Normeringen var en anden på det tidspunkt, projektet og evalueringen heraf kørte.
Vi vil også gøre jer opmærksomme på, at for de børn, man stadig er i tvivl om mht. egnethed til skolestart, er dette ikke en
god løsning.

Vi forstår ikke prioriteringen af et ensartet tilbud mht. placeringen af førskolegrupper i hele kommunen, når
organisationsstrukturen er så forskellig.
Flere daginstitutioner skal støttes økonomisk på grund af færre børn, da børnene bliver lagt under skolen.
Når samarbejdet er så godt mellem institutioner og skole, at overgange allerede er rigeligt tilgodeset, er der ikke behov for
at trække børnene over i skolen førend ved naturlig opstart i august. Derudover skal institutionerne også undvære
personale, som evt. skal følge med børnehavebørnene i skolens førskole-regi, Der trækkes personale ud i førskole-gruppeperioden fra 1. april til 1. juli.. Det gør det kompliceret at planlægge personalestrukturen for
den enkelte institution, og derudover er det også en noget anderledes situation som medarbejder, at skulle være et andet
sted i 3 måneder af året, hvor pågældende personaler vil have tilknytning til flere institutioner.

Den kompensation der eventuelt skal tilføres, bland andre denne børnehave, på grund af lavt børnetal er beregnet ud fra
en minimumsnormering på 38 børn! En minimumsnormering på 38 børn kunne lade sig gøre dengang normeringen hed
6,28 timer pr barn, men det er længe siden. Ved strukturændringerne på Hindsholm for et par år siden påpegede Deloitte
netop, at der erfaringsmæssigt skal være omkring 60 børn pr. institution for at dække institutionerne ind.

Med den snarlige opstart af (mini 4 børn) vuggestue, anbefales det derfor, at der hurtigt bliver åbnet for yderligere tilgang
af vuggestuebørn, således vi undgår at enhedsomkostningerne ikke øges.
Institutionens muligheder også mht. inklusion indskrænkes på det pædagogiske plan ved at trække denne børnegruppe
ud, ligesom det er de største børn, der er bærere af kulturarven i institutionerne.

De sidste par år har Bøgebjerg Naturbørnehave arbejdet med førskolegrupper, hvor en undersøgelse heraf vil vise meget
tilfredse forældre og især i forhold til inddragelse af forældre i forhold til inklusion og et optimalt læringsrum i samarbejde
med Hindsholmskolen.

Netop forskellighed i strukturen af institutioner/skoler burde fortsat være kendetegnende for Kerteminde Kommunes
institutioner. Forskellighed giver bæredygtighed for den enkelte institution og vil bevirke, at enhedsomkostningerne for et
barn ikke øges på grund af yder-ligere bevillinger som kompensation for lave børnetal.
På vegne af bestyrelsen

Rikke Løye
Formand for bestyrelsen i Bøgebjerg Naturbørnehave

20. august 2013

Høringssvar vedr. budget 2014
MED-udvalget på Hindsholmskolen har på møde d. 19. august 2013 drøftet det udsendte forslag til budget 2014 og
har i uprioriteret orden følgende kommentarer:

Drift
Førskolegrupper
Førskolegrupper på alle skoler er et positivt tiltag, idet børnene får en mere glidende overgang mellem daginstitution
og skole. Dette medvirker også til, at belastningen på børnehaveklassens personale mindskes ved skolestarten, idet
børnene er mere parate og skolevante
Forhøjelse af SFO-takst
Beklageligt dersom taksten forhøjes yderligere, da det medfører risiko for social skævvridning i børnegruppen.
Lukning af juniorklubben
Betænkeligt at lukke juniorklubben, da vi på Hindsholmskolen kan konstatere:
 At der gennem årene efter klubbens oprettelse er sket et drastisk fald i hærværk på skolens bygninger
 At der er færre uhensigtsmæssige aktiviteter på skolen og i lokalområdet i fritiden
 At klubben er en særdeles kompetent og velanskreven samarbejdspartner i forbindelse med inklusion af
eleverne fra Hindsholmskolen og Mesingeskolen
 At klubbens medarbejdere er åbne over for at arbejde fleksibelt med tilbud til Mesingeeleverne, som profiterer
meget af dette tilbud.
 At klubbens medarbejdere indgår i et givtigt samarbejde omkring børn og familier i problemer(dialogmøder,
forældresamtaler, elevsamtaler m.m.)
 Skævvridning mellem by og land med hensyn til aktivitetstilbud efter skoletid
Reduktion i normering på skoleområdet
Det er med dyb undren og bekymring, at vi ser et forslag, hvor man påtænker at udmønte en rammebesparelse på
1,3% i et år:
 Hvor skolereformen skal iværksættes med en væsentlig udvidelse af elevernes timetal.
 Hvor det forventes at inklusion af elever i normalklasser intensiveres væsentligt.
 Hvor elevernes tilstedeværelsestid på skolen strækkes hen til kl. 15.00
MED-udvalget ser derfor med bekymring på, hvorledes man vil implementere skolereformen og løse
inklusionsopgaven og samtid spare, uden at det medfører forringede og pressede arbejdsvilkår for medarbejderne.

Anlæg
Lærerarbejdspladser
I forbindelse med indførelse af den nye folkeskolereform sker der store ændringer i arbejdsforholdene for lærerne, f.
eks. i forbindelse med fælles og individuel forberedelse.
Derfor forventes det, at de opsparede midler fra lockouten bliver brugt til indretning af lærerarbejdspladser på skolen,
således at lærerne får de bedste arbejdsbetingelser fra starten af skoleåret august 2014.
Dette indebærer indretning af lokaler med individuelle arbejdspladser, computere, hylder, skabe m.m.
Der skal være møderum til teammøder samt lokaler til individuel forberedelse med ro til fordybelse, og
arbejdsmiljøreglerne skal overholdes.
Alt dette er vigtigt for at skabe de rette arbejdsbetingelser for lærerne fra starten

Karin Pedersen
Skoleleder

Michael Glentedal
TR

Vedr. budget 2014.
Skolebestyrelsen ved Munkebo Skole finder det bekymrende, at der i de kommende besparelser
peges på forringelser, både på førskoleområdet, SFO-området og i juniorklubberne.
Skolebestyrelsen kan være bekymret for, at målsætningen om inklusion vanskeliggøres af at
forringe vilkårene på netop disse 3 områder.
De små børn er meget små og skal gerne have en god start i livet; og alt for dyre SFO-pladser får
endnu flere forældre til at fravælge den socialiseringsmulighed, der bl.a. netop ligger i
eftermiddagstilbuddet i SFO.
Juniorklubberne skulle gerne, hvis det stod til os, ligge på skolens matrikel og der skulle arbejdes
for en glidende overgang fra SFO, skole og til klub.
Det er vigtigt med en rød tråd i børns liv, ligesom sammenhængskraft er væsentligt.
Skolebestyrelsen er bekymret for den generelle udhulning af gode tilbud, der finder sted i disse år.
Men en ny skolereform på vej, skulle man måske helt droppe at foretage ændringer på skole- og
SFO-området lige pt.?!
På skolebestyrelsens vegne,
Eva Fischer Boel
Formand

Høringssvar fra Skolebestyrelsen ved Kerteminde Byskole vedr. budget 2014
Skolebestyrelsen har drøftet budget 2014 på møde den 27. august 2013 og har følgende høringssvar
BS-50 Ombygning af Kerteminde skole til Kerteminde Byskole på en matrikel
Skolebestyrelsen anbefaler de nævnte midler sættes af i 2014, så der bliver mulighed for at faglokaler ombygges, fællearealer
etableres, personalefaciliteter udbygges, til- og frakørselsforhold, P-plads, cykelstativ og skolegård etableres allerede i 2014.
Afsættelsen af disse midler vil kunne understøtte sammenlægningsprocessen mellem de to matrikler Byen og Fjorden. Personalefaciliteterne er nedslidte, og der har længe været et ønske om, at skolegården bliver opdateret, og der skabes bedre
kørselsforhold.
BS-02a Førskolegrupper med SFO-normering med sfo-takst
BS-02b Førskolegrupper med SFO-normering børnehave takst
BS-17a Førskolegruppenorm styrkes med højere normering (SFO-takst)
BS-17b Førskolegruppenorm styrkes med højere normering (børnehave-takst)
Det er en rigtig god ide med førskolegrupper, men det er vigtigt, at der følger en god normering med – altså børnehave- normering
til SFO-takst.
BS-38 Forhøjelse af SFO-betaling
I forvejen er SFO-betalingen landets dyreste, og vi frygter, at elever bliver meldt ud, og at det særligt går ud over økonomisk
belastede familier. Sammenhængen i inklusionsindsatsen sammen med skolen bliver svækket, hvis eleverne bliver meldt ud pga.
for høje takster.
BS-40 Lukning af juniorklubber
Skolebestyrelsen på Kerteminde Byskole anbefaler, at juniorklubber fortsætter, da en lukning af juniorklubben måske vil gå hårdest
ud over dem, der måske ikke har andre tilbud i deres hverdag. Vi kunne godt se ”juniorklubben” implementeret i SFO-regi, da det vil
give en større sammenhæng i barnets skoledag, og vi vil være på forkant med den kommende skolereform. Det vil også give en
bedre åbningstid i SFO, da der vil kunne komme en synergieffekt ud af det. Forudsætningen er, at rammerne er til stede i form af
en udbygning af SFO.
BS-44 Reduktion i normering på skoleområdet
En generel besparelse på skoleområdet vil betyde ringere muligheder for efteruddannelse af medarbejdere, indkøb af
undervisningsmaterialer, lejrskole på 6. årgang m.m.
I forhold til inklusionsindsatsen og øget elevantal i klasserne er det vigtigt, at der er resurser til undervisning i klassen, dvs. timer til
faglig og social inklusion for at løfte den almindelige undervisning. Dette skal ses i lyset af, at der de seneste fem år er sket en
reduktion af lærere.
Sammenlægning af to skoler koster også i forhold til ny skolereform, og hvis den samlede ramme bliver mindre, bliver der mindre
tid til medarbejdernes kultursammensmeltning. Hertil kommer, at man ikke kan lave denne besparelse uden at tilføre et beløb i
forhold
til
implementeringen
af
den
nye
folkeskolereform.
BS-24 Færre elever i specialskoler
Besparelse på hjemtagning af elever til Kerteminde Kommune forudsætter, at der er de fornødne ressourcer til Mesinge- skolen og
til de enkelte skolers specialklasser til at løfte denne opgave.
BS-47 Reduktion på skolehaver og udviklingsforsøg
Kerteminde Byskole anbefaler, at der ikke skæres i udviklingsforsøg, da den nye skolereform skal implementeres til næste skoleår
14/15. Skolehaverne er ligeledes en vigtig aktivitet for eleverne og bør fastholdes, bl.a. fordi det fremmer børns sundhed og
bevægelse.
KF.05 Kultur- og Fritid -Etablering af "Kulturskibet" i Kerteminde kommune
Kerteminde Byskole byder Kulturskibet velkommen og ser meget gerne, at der kan skabes sammenhæng og kultureludveksling
mellem børn og unge i hele kommunen, og derved forbedre sammenhængskraften i Kerteminde Kommune. Kerteminde Byskole
ønsker et større samarbejde med Kulturskibet. Hertil kommer, at det bliver en del af den nye folkeskolereform, at institutioner i
lokalområdet, skal have et forpligtende samarbejde.

Høringssvar Budget 2014.
Kertemindeegnens Friskole vedr. Førskolegrupper.
På det holdningsmæssige plan er skolen af den opfattelse, at man ikke bør afkorte
barndomsårene – ej heller i børnehaven. Barndommen indsnævres og den produktive alder øges.
Denne ressourceoptimering af børnenes ydeevne synes at være en nødvendighed for de fleste
lige fra statsministre, tænketanke, Niels Egelund og mange kommuner.
Det er dagsordenen for megen skoletænkning på nationalt plan – og den kan vi næppe ændre .
Men enige er vi ikke.
Dog hjælper vi gerne til at løse opgaven med Kerteminde Kommunes førskolegrupper.
Kertemindeegnens Friskole er en del af den mangfoldige danske grundskole, som tæller
folkeskoler, privatskoler, friskoler, internationale skoler i en smuk buket af mange varianter. Alle
skoler forsøger efter bedste evne at give børnene en god barndom, en god skolegang og en
positiv personlig udvikling. Vi hjælper alle til med at løse en fælles opgave – en god skole for
børnene.
Overgangen til skole skal nu begynde 4 mdr. tidligere. Skolen tager gerne del i denne opgave
også.
Derfor er det dejligt, at der i oplægget kan læses, at ” De private skoler har mulighed for at tilbyde
førskolegruppe i deres SFO’er på samme vis som de kommunale”.
Hermed forstår vi også, at der sker en ligestilling mellem skolerne, så der følger de samme midler
både økonomisk og personalemæssigt med til alle grundskolers SFO.
Det vil være meget naturligt og meget rigtigt, om der følger både en pædagog og økonomiske
midler med til førskolegruppen på Kertemindeegnens Friskole. Også her er vi en del af de danske
grundskoler, som skal give børnene en god skolestart og en god overgang fra børnehave til skole.
Børnene hos os er borgere i kommunen, helt som de øvrige børn i andre førskolegrupper. Og
deres forældre er skatteydere og betaler til den ordning for dagtilbud, som udbydes i kommunen.
Vi klarer pasningen af børn billigere. Det kræver en stram styring af midler, materialer og øvrige
ressourcer. Førskolegruppen bliver en ekstra udfordring for personale og for økonomi. Sådan som
det også anføres i budgetoplægget.
Vi ser derfor frem til også at være en del af den hjælp, som skal give børnene en god overgang fra
børnehave til skole – en fælles opgave for alle grundskoler.
Hvis vi kan være behjælpelige med at etablere flere børnehavepladser i kommunen indgår vi
gerne i en dialog om dette.
Med venlig hilsen
Hejin Andreasen
Kertemindeegnens Friskole

Høringssvar vedr. budget 2014:
Skolebestyrelsen ved Hindsholmskolen har gennemgået de udsendte forslag til besparelser.
Bestyrelsen har følgende kommentarer:
Førskolegrupper:
•
Skolen har gode erfaringer med førskolegruppe og betragter ordningen som en pædagogisk gevinst.
Lokalemæssigt er det også muligt at løse. Bestyrelsen er dog bevidste om konsekvensen for børnehaven, når
førskolebørnene skifter d. 1. april.
Forhøjet SFO-takst:
•
Erfaringen fra Solsikken er, at der sker udmeldelser blandt de ældste børn i forbindelse med taksstigninger.
Lukning af juniorklub:
•
Juniorklubben er et meget stort aktiv for de 10-14 årige på Hindsholm. Som et ”aktivt udkantsområde” har
det stor værdi, at dette tilbud eksisterer. I et lidt større perspektiv mener vi også, at denne facilitet har
betydning for tilflytteres valg af Hindsholmområdet som et kommende bosted.
Reduktion i normering på skoleområdet:
•
En reduktion på 1,3% af skolernes budgetramme understøtter ikke den kommende udvidelse af
undervisningstiden i forbindelse med den nye skolereform. Det virker ulogisk og vi har svært ved, at se
hvordan denne opgave skal løses uden det får store konsekvenser.
Lockoutmidler:
•
Derimod finder bestyrelsen det meget hensigtsmæssigt at anvende lockoutmidler til lærerarbejdspladser,
idet det vil være med til skabe gode forhold for implementeringen af den nye skolereform.

Med venlig hilsen
Rune Gjengedal
Skolebestyrelsesformand
Hindsholmskolen
D. 29. august 2013

Marslev den 28. august 2013’
Høringssvar vedrørende kommunens budget for 2014
Bestyrelsen ved Marslev Skole og Børnehus har følgende høringssvar vedrørende kommunens
budget for 2014 inkl. anlægsinvesteringsoversigten.
Det er glædeligt at se, at de nye udearealer omkring Marslev Skole og Børnehus er kommet med
på
kommunens budgetforslag for 2014. Ændringen af udearealerne har længe været en mærkesag
for
bestyrelsen, da den vil underbygge nye sammenhængende læringsmiljøer, og fordi ønsket om
ændring af udearealerne har massiv lokal opbakning.
Vi finder det til gengæld bekymrende, at der med budgetforslaget for 2014 lægges op til fortsat at
beskære i rammerne for drift af skoler og børnehaver i kommunen. Det er således vores indtryk, at
smertegrænsen allerede er nået, og at der ikke kan skrues mere på spareskruen, da rammerne
allerede er beskåret betydeligt i tidligere år. I tilknytning hertil finder vi det relevant at gøre
opmærksom på, at det stigende antal børn i Børnehuset på 2 år og 10 måneder kræver betydeligt
flere pædagogressourcer end større børn.
Vi er derfor imod den foreslåede reduktion i normeringen på skole- og daginstitutionsområdet.
Desuden tager vi afstand fra forslaget om reduktion i åbningstiderne i vores Børnehus. Hvis
forslaget vedtages vil det være en kraftig serviceforringelse for børnefamilierne i lokalområdet,
ligesom det vil blive svært at tiltrække nye borgere til området, herunder at leve op til
kommuneplanen,
hvor der står, at byrådet gennem planlægningen vil understøtte muligheden for nye boliger i
en veltilpasset byudvikling og skabe udviklingsmuligheder indenfor bosætning i Marslev.
Ligeledes er det bestyrelsens vurdering, at en lukning af kommunens juniorklubber bestemt ikke er
en god løsning set i et bredere perspektiv. Dels mister børnene et attraktivt fritidstilbud, og dels
kan
det frygtes, at en lukning af juniorklubberne vil medføre større udgifter for kommunen på andre
områder.
På baggrund af byrådets udmeldinger på dialog- og borgermødet den 20. august 2013 forventer vi
imidlertid ikke, at de mange besparelsesforslag for budget 2014 bliver ført ud i livet. Det er derfor
bestyrelsens tro og håb, at byrådet i Kerteminde Kommune vil sikre de budgetmæssige rammer
for
succesful gennemførelse af skolereformen og for arbejdet med inklusion, således at vi også
fremover vil have et attraktivt Marslev Skole og Børnehus.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen ved Marslev Skole og Børnehus

Langeskov Skole
Rønningevej 38
5550 Langeskov
Tlf. 65151900
Fax 65151886

email: langeskov-skole@kerteminde.dk

Langeskov Skole den 26. august 2013.

Emne:

Høringssvar budget 2014-17.

Hermed fremsendes høringssvar fra Langeskov Skoles forældrebestyrelse/MED-udvalg..
Forældrebestyrelsen/MED-udvalget på Langeskov Skole bakker helt op om de synspunkter,
som Fælles MED har udarbejdet på et ekstraordinært møde d. 21. aug. om kommunens
budget-spareforslag. Opbakningen gælder pkt. 1 og 2 i skrivelsen fra Fælles MED.
Mht. til anlægsinvesteringer er det meget vigtigt for den fortsatte udvikling af Langeskov
skole, at den planlagte næste ombygningsetape startes hurtigst muligt, og ikke udskydes
yderligere.
Forældrebestyrelsen/MED-udvalget opfordrer til, at planlægningsarbejdet påbegyndes i
efteråret 2014 og at de afsatte midler i 2017 fordeles til 2015 samt 2016. Ligeledes opfordrer
forældrebestyrelsen til, at man laver en helhedsløsning for afd. Bakken, således at en evt.
flytning af folkebiblioteket/borgerservice, indretning af lærerarbejdspladser indtænkes i
denne løsning.

Med venlig hilsen
Poul Brandt
Formand for skolebestyrelsen
Langeskov Skole

Lisbeth Blichfeldt
Næstefomand MED
Langeskov Skole

Fælles høringssvar fra det lokale MED-udvalg for børnehave og skole og bestyrelsen på
Distriktsinstitution Nymarken
Distriktsinstitution Nymarken har på møder i bestyrelsen og det lokale MED-udvalg drøftet kommunens oplæg til
budget 2014 og overslagsårene 2015-2017
Vi finder det positivt, at der i budgettet åbnes op for en styrkelse af den forebyggende indsats for børn og unge i
Kerteminde. Forslaget om etablering af familieklasser som en del af inklusionsindsatsen i de kommende år hilses
velkommen, men vi stiller os uforstående over for, at der så samtidig peges på konkrete besparelser inden for
områder, der netop skulle styrke forebyggelsen, dvs. sundhedspleje, dagpleje og fritidstilbud – ikke mindst den endnu
engang påtænkte lukning af juniorklubberne. Disse besparelser vil medvirke til at forringe udbyttet af den
forebyggende indsats.
Der er i såvel bestyrelse og MED-udvalg stor bekymring for de planlagte rammebesparelser på 1,3 %, som vil forringe
mulighederne for, at den inklusion, som alle taler om er så vigtig for et godt børne- og ungeliv, skal lykkes. Vi har på
Nymarken et godt ry i kommunen for at være en institution, der kan løfte inklusionsopgaven, hvilket vi naturligvis er
glade for. Den nævnte rammebesparelse vil gå ud over kerneydelsen i daginstitution og skole nemlig timer til
pædagogisk arbejde og til undervisning og dermed vanskeliggøre inklusionsindsatsen.
Vi ønsker, at kommunens budget på skole- og SFO-området afspejler den nye hverdag, som folkeskolereformen
indebærer. Intentionerne om, at børn skal blive så dygtige som muligt, og at den negative sociale arv skal brydes,
bakker vi naturligvis op om, men for at disse visioner skal lykkes, er det vigtigt, at de nødvendige ressourcer er
tilstede.
I forhold til forslaget om endnu en forhøjelse på forældrebetalingen til SFO mener vi, at grænsen for, hvor stor
forældrebetalingen kan være, for længst er overskredet. Vi ønsker SFO som et pædagogisk tilbud for alle børn.
Risikoen for udmeldelse af børn, der netop har brug for det pædagogiske tilbud, som SFO er, bliver efter vores
mening for stor.
I forbindelse med budgettet for anlæg i kommunen, vil vi gerne udtale, at den plan for moderniseringer af skolerne i
Kerteminde, som blev vedtaget i 2007 snarest bør indgå i kommunens budget for de kommende år. På Nymarken er
der stort behov for en modernisering af de meget nedslidte faglokaler, som vi har på skolen.
Vi kan ligeledes konstatere, at på baggrund af de erfaringer, vi har fået i forbindelse med etableringen af
førskolegrupper i indskolingen, mangler vi bl.a. de sanitære installationer, der skal til, for at de fysiske rammer er
tilfredsstillende.
Netop etableringen af førskolegrupperne giver børnehave og skole endnu bedre mulighed for, at børnenes overgang
til skolen bliver vellykket. Men opgaven er stadigvæk så krævende, at en nednormering af personalet vil medføre et
forringet udbytte af ordningen. Med en så reduceret normering, som der skitseres, kan det være svært at få dækket
bemandingen i hele åbningstiden.
Besparelserne inden for de tværgående administrative opgaver, er måske ikke så synlige, men en nedskæring af
barselspuljerne, vil alt andet lige medføre, at normeringen og dermed timetildelingen til børnene bliver forringet.
Forslaget om at fjerne ordningerne med motion og psykologisk hjælp vil medføre en betydelig risiko for hyppigere og
mere længerevarende sygefravær blandt kommunens medarbejder med deraf følgende merudgift for kommunen.
Vi opfordrer byrådet til, at de midler, som er sparet i forbindelse med lockout’en af lærerne i foråret, snarest bliver
frigivet til brug på skolerne.
Opsummerende vil vi opfordre til, at der med de store reformer, der er vedtaget inden for børne- og ungeområdet,
bevilliges de fornødne midler, der skal til for at sikre, at kerneydelsen – det pædagogiske arbejde med og
undervisningen af vores børn – bliver så god som muligt.
Med venlig hilsen
Peter S. J. Due
næstformand for MED-udvalg

Tine Vølund
Susanne Nielsen
TR i børnehaven
TR i SFO

Annette Refstrup
formand for bestyrelsen

Jesper Mayerhofer
formand for MED-udvalg

Høringssvar ang. Budget 2014 - på vegne af forældrebestyrelsen i dagplejen i
Kerteminde kommune.

1) Sundhedshus i Søstjernen
Vi ser sundhedshuset i Søstjernen som et rigtig godt tiltag, og et fordelagtigt tilbud til forældre i
kommunen. Vi har dog den bekymring at det muligvis vil gå ud over dagplejens mulighed for
brug af Søstjernen. Vil legestuen blive indskrænket? Og vil der stadig være mulighed for at
benytte Søstjernen til afholdelse af møder om aftenen?
2) Natdagpleje
Tanken om en natdagpleje er god, men vi har svært ved at gennemskue hvordan en sådan
skal fungere. Er der reelt et behov for pasning mellem kl. 20 og 07? Er dette tidsrum fleksibelt?
Og skal man så hente sit barn for at aflevere det ved sin almindelige dagplejer om morgenen?
Vi mener at det måske var værd at undersøge om der var større behov i tidsrummet 17-23.
Vi kunne ønske os at forslaget blev beskrevet mere detaljeret.
3) Færre tilsynstimer
Dette forslag strider imod den gode tanke omkring sundhedshus og forebyggende indsats.
Tilsynstimerne er med til at sikre og højne faglighed og kvalitet, hvilket vi finder yderst
nødvendigt for at dagplejen bliver ved med at være et kvalificeret dagtilbud.

Kerteminde, den 28. august 2013
Høringssvar fra TR-gruppen BUPL
Det er med stor bekymring, at vi igen oplever forslag til rammebesparelser på 1,3 % på børne og
unge området i Kerteminde kommune.
Hvis Kerteminde kommune beslutter, at reducere normeringsfaktoren i daginstitutionerne igen ved
budget 2014, er det i direkte strid med Regeringens og Enhedslistens beslutning om at øge kvaliteten
på dagtilbudsområdet via en tilførsel af ressourcer.
jf. ”Aftale om kommunernes budget 2013: Tilskud til bedre dagtilbud”:
"Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem.
Regeringen og KL er enige om, at midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0‐5‐
årige børn i kommunerne. Der er enighed om, at prioriteringen vil indebære en styrkelse af kvaliteten i
dagtilbud.
Regeringen og KL er samtidig enige om at følge udviklingen i normeringerne i dagtilbud fra 2012 til
2013. Det skal understøtte, at kommunerne anvender midlerne til en generel forbedring af kvaliteten i
dagtilbud. I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2014 gøres på den baggrund status
for udviklingen i normeringer i kommunerne.”
Hensigten er, at de ekstra midler fra ”500 mill.kr.‐puljen” reelt skal resultere i flere pædagoger og
bedre kvalitet.
Vi anbefaler derfor at kommunen ved budget 2014 tilfører daginstitutionsområdet sin andel på 1.9 mio netto.
Hvis institutionernes skal kunne leve op til kommunens børn og ungepolitik omkring tidlig opsporing og
inklusion kræver det tilførsel af ressourcer.
Vi undrer os over prioriteringer af et ensartet tilbud med hensyn til placering af førskolegrupper i
hele kommunen, når organisationskulturen er så forskellig.
Konsekvensen heraf betyder at flere daginstitutioner skal støttes økonomisk pga færre børn, da
børnene bliver tidligere indskrevet i SFO.
Førskole forslaget kan vi kun se som et pædagogisk tilbud, hvis ønskeblokken om at
førskolegruppenormeringen styrkes med højere normering (børnehavetakst) bliver en
realitet.
Vi ser med stor bekymring på, at forslaget om at lade forældrebetalingen i SFO stige med yderligere 1‐4 %, da
vi allerede nu ser en stigende tildens til at når børnene bliver meldt ud er det af økonomiske
grunde. Forældrene ser sig nødsaget til at finde på andre løsninger, når økonomien trykker. Det er ærgerligt,
når både børn og forældre meget hellere ville have fortsat i SFO, men fravælger det, fordi det er for dyrt.
Den førsteplads som Kerteminde kommune har, som den dyreste kommune i landet, vil vi gerne miste.
Samtidig vil vi gøre opmærksom på at der sker en stor grad af inklusion i SFO’erne, som
specialklasserne drager nytte af, men det forudsætter at pædagogerne i SFO fortsat er uddannede og
efteruddannes til inklusionsarbejdet.

Dette arbejde videreføres direkte til KLUB tilbuddene, som er vigtige og nødvendige i det
forebyggende arbejde. Ikke mindst ude i de små lokalområder,hvor en lukning af klubberne vil være
meget bekymrende.
Så vi synes også at klubberne skal reddes her for 6. gang hvor de er bebudet
nedlagt. På vegne af pædagogernes tillidsrepræsentanter, Hanne Bendix (FTR)

Kerteminde, 27. august 2013
HØRINGSSVAR – VEDR. BUDGETFORSLAG 2014
I bestyrelsen for Balders Hus føler vi efterhånden, at vores høringssvar ligner hinanden fra år til år.
Rammebesparelser, reduktion af normering og åbningstider. Derfor bliver vores høringssvar langt henad
vejen en en gentagelse fra tidligere år.
Det nye i år er dog, at planerne for en ny storinstitution på Fjordvangskolen nu kan læses af det
foreslåede anlægsbudget for de kommende år. I den forbindelse har vi bemærket, at forslaget til
sammenlægning af institutioner i Kerteminde (BS-11 A) er dateret 4. juli. Til borgermødet den 20. august
fik vi at vide, at planerne endnu ikke var klar, og først allersidst på mødet blev der løftet en flig af
planerne. Det er helt uacceptabelt, at vi til et høringsmøde ikke får fremlagt alle forslag, som har
indflydelse på vores område. Det lugter af, at man ønsker at lægge låg på debatten, og det hører ikke
hjemme i et demokratisk samfund.
Sammenlægningen vil betyde lukning og flytning af Balders Hus – kun 2 ½ år efter sammenlægningen
mellem Balder og Grønnegården! Arbejdet med denne sammenlægning, nye arbejdsgange og strukturer
pågår fortsat i personalegruppen.
Det er os helt uforståeligt, at kommunens prognoser for børnetal kan svinge så meget fra år til år. Får et
par år siden skulle institutioner lukke pga. faldende børnetal – nu mangler der pludselig 80
institutionspladser, og derfor skal der laves en ny stor-institution. Det hænger ikke sammen.
Vi er imod en lukning af Balders Hus af følgende grunde:
•

Vi mener, at Fjordvangskolens rammer er optimale til at lave en ’Lilleskole’ for SFO, 0.-3. klasser.
Også pædagogisk og lærerfagligt vil det være en gevinst at kunne koncentrere kræfterne om de
små elever. Og ombygning af skolen vil ikke være nødvendig.

•

Balders Hus ligger så tæt på Fjordvangens børnehave, at man fortsat vil kunne samarbejde
og udbygge dette samarbejde uden at flytte institutionerne sammen.

•

Personalet i Balders Hus har brugt mange, mange ressourcer på at få skabt nogle gode rammer
og strukturer for både børn og voksne. Og vel at mærke i en institution, som fra begyndelsen har
haft et problematisk ry. Det har kostet meget energi fra persionalets side, og der er ikke energi til
endnu en flytning.

•

Der er muligheder for udvidelse omkring Balders Hus. Produktionsskolens lokaler bliver ledige
inden længe. Her kunne indrettes et nyt børnehus og på den måde skabe en stor-institution
bestående af små enheder, så instutionen ikke føles så uoverskuelig for børn, forældre og
personale.

• Børn med særlige behov risikerer at blive tabere i en kommende stor-institution. Disse børn har
brug for mindre grupper at gå fra i, og de rammer kan skabes i Balders Hus for forholdsvis få
midler.
BS-02a/b- Førskolegrupper til hhv. SFO og børnehave-takst:
Forældre skal betale for den ydselse, de får. Dvs. ved SFO-normering betales SFO-takst.
Længere er den ikke.
BS.37: Reduktion i normeringsfaktor
Budgetforslaget – hvis vedtaget – vil samlet set (normeringsfaktor, reduktion af åbningstid +
rammebesparelse) vil betyde en nedgang i personaletimer på omkring 30-40 timer om ugen. – Dvs. en hel
pædagogstilling.
Personalet i Balders Hus er i forvejen hårdt spændt for, og hvis bemandingen skæres ned, så er vi derude,
hvor institutionen bliver ren opbevaring. Voksenkontakt med hvert enkelt barn, kan man i hvert fald ikke
forvente. Det pædagogiske arbejde vil lide under det, og det samme vil børnenes og medarbejdernes
trivsel.
Dette kan resultere i øgede udgifter til børn/unge med problemer fremadrettet, og man må kunne
forvente et øget sygefravær blandt personalet pga. stress og andre følgesygdomme af for stort
arbejdspres i hverdagen.
Forslag BS-41 B: Nedsætning af åbningstiden fra 50 til 48 timer
I en pendlerkommune som Kerteminde mener vi, at det er tvingende nødvendigt at have institutioner, som
tilgodeser forældrenes både tidlige og sene arbejdstider!
I Balders Hus er faktum, at 106 ud af i alt 136 forældre – dvs. 78% (!) arbejder i Odense - eller længere
væk. Som åbningstiderne ser ud nu, er forældrene i forvejen pressede for at kunne nå til og fra arbejde
inden for åbningstiden, og det sker ofte, at forældre ikke når at hente deres børn inden lukketid. Hvis der
skæres yderligere i åbningstiden – også selvom det blot er et kvarter om dagen – fx fra 16.45 til 16.30, vil
flere forældre ikke kunne nå fra arbejde, og er nødsaget til enten at gå ned i tid (hvilket betyder færre
skattekroner i kommunekassen – og deraf flere besparelser i kommende år), finde andet arbejde, flytte
fra kommunen eller betale en barnepige for at hente børn, hvis de ikke er så heldige at have
bedsteforældre, som kan tage over.
Sammenligner vi med den private institution, Mølleløkken, så har denne åbent fra 6.15 –
16.45 (16 om fredagen) – dvs. 52 timer om ugen. Det er et meget skidt signal at sende – også til
tilflyttere, at ingen kommunale institutioner kan matche det tilbud.
Balders Hus er en stor daginstitution – 72 børn i alt. Dvs. vi skal dække mange familiers
pasningsbehov, og af den grund bør vi være en af de institutioner i kommunen, som kan tilbyde den
længste åbningstid.

Desuden har vi også børn med særlige behov. At kommunen har et tilbud til de børn inden for
kommunegrænsen er væsentlig billigere end at skulle betale for en plads ’udenbys’, som forældrene jo er i
deres gode ret til at vælge. Dvs. hvis vi ikke kan matche forældrenes behov mht. åbningstider, risikerer vi,

at nogle af forældrene til ’specialbørnene’ vælger andre udenbys tilbud til deres børn. Det vil uden tvivl
blive en større udskrivning end den besparelse, der opnås ved nedskæring i åbningstid.
Som afslutning på vores høringssvar, vil vi gerne – endnu en gang – invitere hele udvalget på besøg i
Balders Hus, så vi kan vise jer, hvilken institution, vi har opbygget, og hvilke potentialer, der er for at gøre
den endnu bedre. Det hjælper altid på dialogen, når alle har kendskab til det, vi taler om. Vi kan, når I
kan, så vi ser frem til at byde jer velkommen.
Med venlig hilsen
Besturelsen i Balders Hus

Kerteminde d. 26. august 2013

Høringssvar vedr. budget 2014 fra Børnehaven Fjordvang
Når vi som bestyrelse kigger tilbage på de sidste 3 – 4 års høringssvar, er det de samme ting
der hvert år springer i øjnene. Der bliver foreslået normeringsnedskæringer, reduktioner i
åbningstider og så suppleres der med specialpædagognedskæringer, øget inklusion,
førskolegrupper og tidligere børnehavestart.
Vi er klar over, at kommunens økonomi er under pres. Det er også åbenbart, at de politiske
prioriteringer ikke altid er lette. Som bestyrelse er det dog efterhånden svært, at forholde sig
konstruktivt til de massive forringelser vi oplever vores børn bliver udsat for.
Efter, at der de sidste år er skåret kraftigt i normeringen, er der nu også indført tidligere
børnehavestart, øget inklusion og der er reduceret i specialpædagogkorpset. I Fjordvang er
der ligeledes kommet ekstra opgaver til personalet. F. eks øget inklusion.
Med den viden der er om børns udvikling, og betydningen af kvalitet på 0 – 6 årsområdet, er vi
uforstående over forringelser i dette omfang. Det er efter vores mening helt forkerte
prioriteringer.
I forhold til Budget 2014 har vi tidligere fremsendt brev til Børn og Skoleudvalget om vores
bekymring og utilfredshed med forslaget om, at etablere førskolegrupper med SFO normering.
Solvej Gaardsmands svar har ikke ændret på dette. Forslaget er en åbenlys kvalitets
forringelse, i forhold til de Førskolegrupper der er blevet evalueret på. Det vil gøre overgangen
sværere for udsatte og sårbare børn og den pædagogiske kvalitet for alle børn vil være for
dårlig. Der er ingen sammenhæng med de politiske visioner om øget inklusion, helhed og
sammenhæng, og så den virkelige verden.
Man tvinger ligeledes de private tilbud til, at ensrette. Det er ikke særlig sympatisk. Sidst men
ikke mindst kan vi se, at små institutioner bliver så små, at de skal have tilført ekstra midler
for, at opretholde driften når førskoler etableres. Der er ligeledes tvivl om, at den nye store
institution i Langeskov kan opretholde udvidet åbningstid, når man tømmer en hel afdeling for
børn. Vi har derfor foreslået, at etablere en mere fleksibel ordning som involverer politiske
mål og rammer, bestyrelser, daginstitutioner og skoler. Dette har dog ikke ført til yderligere
dialog med det politiske system. Vores oplevelse er, at man ikke ønsker reel dialog med
brugerbestyrelserne.
I høringssvaret fra fælles MED kan vi se, at forslaget om 1,5 % rammebesparelse, fremhæves
som det der vil ramme institutionerne hårdest. Det er efter vores opfattelse slet ikke korrekt.
For Fjordvang vil det være en budgetreduktion på ca. 60.000. Forslaget om førskolegrupper vil
i 2014 betyde en reduktion på ca. 300.000 kr, svarende til en ¾ pædagogstilling. En helt
urimelig reduktion. Vi kan være usikre på, om Politikerne egentligt er klar over det.
Ved at udhule normeringerne bliver forholdene for vores børn ikke tilfredsstillende. Samtidigt
fjerner kommunen sig mere og mere fra muligheden for, at kunne udvide åbningstiden. I
øjeblikket har Fjordvang en åbningstid på 52 timer. Dette er kun i kraft af personalesamarbejde

med SFO’en på Fjordvangskolen. Åbningstiden udnyttes fuldt ud. Kl. 6.15 står der børn og
forældre klar til at komme ind. Ligeledes bliver de sidste børn først hentet kort før lukketid kl.
16.45. En reduktion i åbningstiden vil have store konsekvenser for mange forældre som
arbejder i Odense eller på den anden side af bæltet.
Kommentarer til anlægsbudgettet
I Forslag til anlægsbudgettet kan vi se, at der er ønsker om institutions sammenlægninger i
både Munkebo og Kerteminde. Udover vores bekymring ved at institutioner kan blive for store
undrer det os, at der arbejdes med et anlægsbudget på dagtilbudsområdet på mere end 20
millioner.
Forskellige både større og mindre byggeprojekter afslører endvidere at der ofte vurderes
forkert på anlægsudgifter. Som oftest bliver det dyrere end beregnet.
Når det handler om drift er dagsordenen besparelser. Det er ikke den samme dagsorden
der gør sig gældende på anlægsområdet.
Byrådet partier udtaler endvidere ofte, at man ønsker at prioritere ”varme hænder”. Hvorfor så
ikke bruge nogle af midlerne på det.
Til afslutning må vi gøre opmærksom på, at der blandt bestyrelsesmedlemmerne er en stor
undren, over forslaget om institutionssammenlægning i Kerteminde. Vi har på dialogmøde med
Børne og Skoleudvalget, og i et brev direkte spurgt til, om man havde planer om, at
sammenlægge Balder og Fjordvang. Det afviste udvalget.
De politiske beslutninger om, at der er skole på Fjordvangskolens matrikel frem til 2016 viser sig
allerede nu at være varm luft. I anlægsbudgettet, vil man nu fremrykke klargørelsen af
Kerteminde skole. Det betyder, at det måske allerede er fra 2014, at der ikke længere er skole på
Regnar Langesvej. Allerede nu, er vi informeret om, at der næste skoleår ikke v il være 0 – klasser
på Fjordvang. Vi må konstatere at det for os har været en utilfredsstillende proces.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i BH Fjordvang

Kerteminde , 27. august 2013
HØRINGSSVAR VEDR. BUDGETFORSLAG 2014.
Medarbejderne i Balders Hus bakker fuldt og helt op om Forældrebestyrelsens høringssvar.
Som medarbejdere i Balders Hus er vi dybt forundrede over forslaget om at sammenlægge
Børnehaven Fjordvang og Balders Hus til en stor institution.
For under 3 år siden blev Bhv. Balder i Andekæret kontaktet af daværende B&U formand. Og
anmodet om at flytte til Grønnegården og sammenlægges til Balders Hus.
Begrundelsen for flytning / sammenlægning var:

•
•

Utilstrækkeligt antal børn i Ktm. By til at drive alle institutioner.
Faldende børnetal i årene fremover

Flytning og sammenlægning blev foretaget i februar 2011
Størstedelen af medarbejderne har været med til at flytte og sammenlægge institutioner 3
gange, - (Mølleløkken -> Naturens Børnehave -> Børnehaven Balder -> Balders Hus.
Også personalet fra den gamle Grønnegård har indtil sammenlægningen haft en svær og
turbulent tid med bl.a. skiftende ledere og flytning til Børnehaven Balder.
Al erfaring viser, at det tager lang tid (nogen mener 7år!) at skabe en ny kultur, derfor er det
rigtig ærgerligt at vi igen skal rykkes op og flytte.
Således er vi i Balders Hus stadig i gang med at skabe det bedste sted for børn og voksne. Vi har
glade børn, tilfredse forældre og en medarbejdergruppe, som trives og kan lide at komme på
arbejde og være en del af processen.
I Balders Hus har vi en del børn (p.t. 12) som har behov, der kræver særlig indsats og
pædagogik. Derudover børn med andet modersmål end dansk.
Disse børn tilgodeses i Balders Hus, og vi kan være bekymrede for, om trivslen for disse børn
tilgodeses i en stor institution, da overskuelighed i hverdagen er af største vigtighed for dem.
Vi kan sagtens forestille os, at Balders Hus kan udvikles med henblik på at rumme flere børn –

•
•

Flere overskuelige huse på grunden
Benytte Produktionsskolen, - vores nærmeste nabo.

Som det nævnes i BS-11 A,- vil der uanset om institutionerne sammenlægges eller ej – blive
behov for udvidelse af børnehavekapaciteten i Kerteminde by indenfor en kort årrække.
Derfor anbefaler vi, at Balders Hus bevares og Børnehaven Fjordvang udvides
Vi håber, at B & S udvalget vil komme og besøge Balders Hus, og se og mærke vores dejlige hus
og have.
Venlig hilsen
Personalet i Balders Hus
TR. Britt Lyskjær
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Daginstitution Munkebos Bestyrelse har følgende kommentarer til de fremlagte blokke vedr. Budget
2014-2017.
Regeringen anbefaler en høringsfrist på 4 uger. En svarfrist på 7 dage fra udsendelse af det sidste
materiale til afleveringsfrist for høringssvar er kritisabelt og bekymrende ift. vores mulighed for at
lave et fyldestgørende høringssvar. Bestyrelsens medlemmer har børn og familier, aftaler og
arbejde, som gør det svært at samle bestyrelsens medlemmer for at lave et høringssvar med så
kort varsel.
Den korte høringsfrist har betydet, at der har været mangel på tid til at læse og diskutere samt
undersøge relevante kilder og erfaringer i forhold til de budget-blokke som er udsendt til høring.

Sammenlægning af Daginstitutioner Munkebo (BS-11 B)

Munkebo er et godt sted at bo med grønne områder, tæt ved vandet og med et godt foreningsliv.
En ideel by for børnefamilier på mange områder. Det er derfor meget beklageligt at se de mange
besparelser på børneområdet igen og igen.
Som forældre er vi bekymrede for om vores børn bliver set og får den omsorg de har behov for, i
så stor en institution. Det er mere trygt med mindre enheder. Især fordi børn er forskellige og har
forskellige behov. Det er i de tidlige år af børnenes liv at der sker en stor udvikling. Det er vigtigt,
at de får den tryghed, der er behov for, specielt de udsatte børn.
Vi er godt klar over, at vilkårene for medarbejderne i Himmelblå og Solbakken er meget svære, på
grund af størrelse og de fysiske rammer og kan godt se, at det er nødvendigt at gøre noget ved
dette.
Vi er glade for forslaget om en vuggestue, hvilket vil være et godt tilbud til børnefamilier i
Munkebo ved siden af tilbuddet om dagpleje. Samt et attraktivt tilbud til tilflyttere.
Vi ønsker svar på, om forvaltning/politikere har tænkt på eller planer om at bygge en
vuggestuedel til Himmelblå og eller renovere Solbakken?
I forhold til ’Salg af lukkede skoler (ØK-22)’, så vil et evt. salg af nuværende Skolen ved Noret
påvirke mulighederne for en sammenlægning af Daginstitution Munkebo på den matrikel, hvor der
er mulighed for at lave mindre enheder.
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Reduktion i normering i daginstitutioner (BS-37 og BS-43)

I dag har børnehaverne en personalenormering på 5,12, og de foreslåede reduktioner til
henholdsvis 5,06, 5,00 eller 4,94 vil betyde en betydelig servicereduktion for vores børnehaver,
som i forvejen er pressede.
Og hvad med de 2,10 årige børn, som Kommunen har valgt at lade starte i børnehave? Disse børn
vil få sværere ved at føle sig trygge og tilpas, hvis der ikke er personaleressourcer til at tage imod
og give disse børn omsorg i hverdagen.
Generelt vil det medføre nedsat pædagogiske kerneydelser. Der vil gå meget tid med tøj og ble
skift. Og tiden tages fra de andre børn.
Vi vil sende en appel til politikerne om at medarbejderne i Daginstitution Munkebo har behov for et
tiltrængt pusterum fra besparelser og nedskæringer i personalegruppen. De har de seneste år
været spændt hårdt for, men har alligevel magtet opgaven og bevaret en god kvalitet i
børnehaverne. Der har dog været et højt sygefravær og mange vikarer som vore børn har skullet
forholde sig til. Dette er ikke optimale forhold for børnene, og specielt for de børn som har brug
for støtte og faste rammer for at blive inkluderet i børnegruppen.
Vi håber at forvaltning/politikere vil tænke langsigtet i forhold til at sikre gode arbejdsforhold for
personale og derved også børn.

Frem for at spare burde man se muligheden i at investere i børnenes fremtid. Lad os give børnene
en inkluderende hverdag i deres institution med veluddannet personale, der kan tilgodese det
enkelte barns krav på læring, udviklende leg og mulighed for at opnå gode sociale kompetencer
inden de når skolealderen. Ved at spare yderligere forringes denne mulighed, og kommunens evne
til at tiltrække og fast holde også ressourcestærke børnefamilier nedsættes.
Senere i skolen må det påregnes, at mange børn, især fra ressourcesvage forældre,- samt børn
med særlige behov, som det ofte er blevet påpeget bor i Munkebo, vil have øget behov for hjælp!
Så en tidlig investering i børnenes liv, vil blive en gevinst på sigt!

Reduktion i åbningstid – daginstitutioner (BS-41)

Vi ønsker ikke reduktion i åbningstiden!!!
Reduktion af åbningstider i børnehaver…. Der er i forvejen problemer med de nuværende
åbningstider, specielt for familier med arbejde i Odense eller længere væk. Nedsættelse af
åbningstider vil betyde at tilflyttere vil finde Kerteminde kommune mindre attraktiv at flytte til.
Politikere har et ønske om at alle skal arbejde flere timer ugentligt hvilket vil kræve længere
åbningstider i daginstitutionerne. Skal Kerteminde kommune være attraktiv for veluddannede
borgere med lange arbejdstider og transporttid er en reduktion af åbningstider ikke en god ide.

Ønskeblok Natåbent i dagplejen (BS-46)

Finder vi sympatisk og noget som kan tiltrække nye borgere til kommunen. Natdagpleje er et godt
tilbud og viser at Kerteminde kommune er en fleksibel kommune hvor man tager hensyn til
forskellige arbejdstider. Der kunne med fordel indsamle erfaringer fra andre kommuner der har
afprøvet det i praksis.
Vi sætter spørgsmålstegn ved om det er værd at prioritere, når kommunen overvejer besparelser i
åbningstider og normering.
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Familieklasser som inklusionsindsats (BS-19)
Rådgivning og familiebehandling i dagtilbud og på skoler (BS-28)

Fokus på tidlig indsats og inklusion er en rigtig god ide, og efter vores mening en fornuftig
forvaltning af kommunens ressourcer.
Forskning viser, at jo tidligere der sættes ind med professionelt personale, jo større positiv
menneskelig og økonomisk effekt får samfundet og de børn som omfattes af indsatsen.

Førskolegrupper med SFO-normering med SFO-takst (BS-02 A)
Førskolegruppe normering styrkes med højere normering – (SFO-takst)
(BS-17 A)
Førskolegrupper styrkes med højere normering – beregnet med
børnehavetakst (BS-17 B)
Førskolegruppe med SFO-normering med børnehavetakst (BS-02 B)
Forhøjelse af SFO-takst inden for intervallet 76-80% (BS-38)

Forhøjelse af SFO-takst mener vi er uacceptabelt, da vi allerede har en af de højeste
takster i landet. Hvad får vi ud af at have en af de højeste takster i landet??
Denne høje takst er desværre også med til at skræmme nye tilflyttere væk og nuværende
Munkebo borgere overvejer andre skolemuligheder uden for kommunen….
Førskole-tilbud til alle er god ide, afhængigt af hvordan heldagsskolen påvirker SFO og
samarbejdet om integrationen omkring børnene i førskolegrupperne.
Førskolegrupper med SFO takst per 1. april 2014 kan vi ikke gennemskue om er en god ide, da det
afhænger af den endelige takst og om søskenderabatten frafalder. Hvis den samlede pris bliver
højere er det uacceptabelt.
Ønske blok: førskolegruppe styrkes med højere normering, 3,75 til 4,17, Ja, tak.
Førskolegrupper skal placeres på Skolen ved Noret, hvor henne? Vi ønsker et konkret svar på hvor
disse børn skal placeres på skolen? SFO personale udtrykker allerede i dag stor frustration over så
mange børn.
Vi har en stor bekymring, da der på nuværende tidspunkt er rigtig mange børn på skolen med

den nye skolestruktur og det er et stort areal.
Rigtig god ide, at der sendes kendt personale med fra børnehaven til skolen, da det vil skabe
tryghed for børnene.
I forbindelse med åbningstiderne i SFO, så vil vi påpege, at en lukketid kl. 16:00 om fredagen kan
blive en udfordring for nogle forældre.
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Nybygget sundhedshus med tandpleje, sundhedspleje m.m. (BS-13) og
Etablering af sundhedscenter (ÆHU-11)

Ved en sammenlægning af børnehaverne i Munkebo på nuværende Skolen ved Noret (BS-11 B)
ville det give god mening at placere et Sundhedshus/Sundhedscenter i de lokaler, som ikke bruges
til et nyt DiM efter nedlæggelse af Skolen ved Noret.
Ved at etablere et tæt samarbejde mellem et sundhedscenter/sundhedshus og den eventuelle nye
store institution med vuggestue, vil det blive nemmere at opnå positive resultater ift. familier, hvor
forældrene har behov for støtte til rollen som forældre.

Lukning af Juniorklub (BS-40)

Lukning af juniorklubber er en bekymrende besparelse. Kulturskibet god ide, men hvorfor i
Kerteminde når de mest socialt belastede familier er i Munkebo?

Færre tilsynstimer i dagplejen (BS-54)

Hvad angår færre timer til tilsyn hos dagplejere. Dagplejere er oftest ufaglært personale. Der bør
ikke spares tvært imod opnormeres. Børn er vores fremtid og de første år af barnets opvækst er
de vigtigste. Børn fra socialt belastede familier har behov for at få psykologisk ilt andetsteds fra og
her har dagplejerne en STOR rolle. Men dagplejere skal støttes og uddannes for at klare denne
opgave bedst muligt. Endvidere har tilsynene vigtighed i forhold til at opdage problematikker der
evt. kunne være hos den enkelte dagplejer.
Nu hvor børnene starter i børnehave 2 år 10 mdr. og normeringen i børnehaven sænkes, ligger der
en opgave hos dagplejere om at gøre børnene klar til børnehave (fx pottetræning). Noget som
med fordel kunne tages op af pædagog i legestuen.

Reduceret tilskud til PAU-uddannelsen (BS-03)

Med hensyn til besparelse af tilskud til PGU uddannelsen mener vi at det nedsætter muligheden i,
at tiltrække en ny faggruppe, der har en viden som sammen med pædagogernes faglighed højner
det pædagogiske arbejde. Idet denne faggruppe har teoretisk såvel som praktisk erfaring til at
kunne skabe et for lærings miljø for det enkelte barn og ser i fremtiden at det er dem der
overtager pædagog medhjælperne!

Ide til besparelse:

Man kunne bruge Columbussen til transport af skoleelever til Munkeboskole afd. Toften men kun
om morgenen. Det vil kræve at institutionen får kompensation for de timer.
På vegne af Forældrebestyrelsen Daginstitution Munkebo
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Daginstitution Munkebos medarbejdergruppe har følgende kommentarer til de fremlagte blokke
vedr. Budget 2014-2017.
Vi finder det stærkt kritisabelt, med en svarfrist på 7 dage fra udsendelse af anlægsmateriale, hvor
bl.a. en sammenlægning af vores arbejdspladser på én matrikel er en af blokkene.
Der har ikke været tid til at gennemgå materialet sammen, tænke fremtidige muligheder igennem
og få snakket ordentligt om hvad dette betyder for os.

Sammenlægning af daginstitutioner Munkebo (BS-11 B)

I personalegruppen og ledelse i Daginstitution Munkebo har vi i nogle år været opmærksom på, at
Naturbørnehaven Himmelblå grundet en lille personalegruppe, har haft meget svært ved at kunne
dække ind den fulde åbningstid.
I Børnehaven Solbakken er situationen lidt den samme, da de grundet opdelingen i tre fysisk
adskilte huse, er ekstra udfordret i fleksibiliteten på tværs af grupperne/husene.
Vi kan godt se en ide i en sammenlægning af børnehaver i Daginstitution Munkebo for at løse de
ovenstående udfordringer.
Vi ser dog også andre muligheder end det fremlagte forslag, og ønsker at politikerne undersøger
flere mulige løsninger på ovenstående udfordringer.
En dialog om dette ønsker vi at være med til, da vi ud fra vores daglige arbejde i området ser
andre bygningsmæssige, økonomisk og pædagogisk muligheder.
Vælger politikerne at sammenlægge Daginstitution Munkebo på det nuværende Skolen ved Noret,
så vil vi gerne have placeret den nye integrerede institution i bygningerne ’B’, ’C’ og ’D’/’E’, hvor der
nu er gymnastiksal og faglokaler, som vi med stor fordel kan bruge i det pædagogiske arbejde.
Ved en sammenlægning på det nuværende Skolen ved Noret og placering af et
Sundhedshus/Sundhedscenter på samme matrikel kan vi skabe et tværfagligt miljø, med fokus på
tidlig indsats.
Side 2 af 4

Reduktion i normering i daginstitutioner (BS-37)
Reduktion i normering på dagtilbudsområdet (BS-43)

”Like it or not, the most important mental and behavioural patterns, once established, are difficult
to change once children enter school.” (Heckman & Wax, 2004)
Vi har et stort ønske om, at Kerteminde Kommune begynder at prioritere 0-6 års-området langt
højere, da vi mener dette på sigt vil give en bedre udnyttelse af de økonomiske og menneskelige
ressourcer som kommunen har til rådighed.
Forskning af Nobelprismodtager i økonomi James Heckman viser, at jo tidligere vi sætter ind med
økonomiske investeringer i barnets udvikling, jo bedre udnyttelse af investeringerne får vi.
Hans resultater viser, at ved at investere pengene i de 0-3 åriges udvikling, får man det dobbelte
tilbage, i forhold til at investere pengene i skolerne. Investeringer i børnehaverne giver ikke det
samme afkast som investeringer i de 0-3 årige, men stadig langt højere end investeringerne i
skolen.
Forskning af Edward Melhuish (Univercity of London) viser at dagtilbud med uddannet personale
(vuggestuer og børnehaver) giver børnene et udviklingsmæssigt forspring ift. de børn som er i et
ufaglært dagtilbud eller bliver passet hjemme. I 1-2 års-alderen viser hans forskning en forskel i
udviklingen svarende til ca. 1½ måned og i alderen 2-3 år er forskellen 3 måneder.
En reduktion i normeringerne mener vi er en udvikling i den forkerte retning.

Det vil betyde yderligere forringelser af dagtilbuddet i Kerteminde kommune og dårligere
muligheder og arbejdsvilkår for os som hver dag gør vores bedste for at støtte børnenes udvikling.
Vi har i Kerteminde kommune nu i et år fået flere ressourcekrævende børn helt ned til 2 år og 8
måneder ind i børnehaverne, hvilket har betydet en forringelse af omsorgs- og læringsarbejdet
med alle børn i børnehaverne.
Hvis virkeligheden er, at vi ikke har råd til nuværende normering, er der jo ikke noget at gøre ved
det – bare man gør sig klart, at det også indebærer kvalitetsforringelser for det gode børneliv.
Vi ser en særlig fare ved, at man kører en storstilet inklusionsindsats samtidig med reduktion i
normeringen, da det går langt voldsommere ud over de udsatte børn end de såkaldte
”ressourcestærke”.
På den baggrund risikerer vi, at tabe børn på gulvet, der på den lange bane får store både
menneskelige og økonomiske konsekvenser.
Vi vil påpege, at den måde Kerteminde kommune udregner normeringer på er misvisende og
fremstiller et normeringstal som er bedre end hvad det i virkeligheden er.
Dette gøres ved at regne dagtilbuddets ledelse ind med 37 timer i normeringstallet.

Reduktion i åbningstid – daginstitutioner (BS-41)

Vi er meget enige i de formulerede konsekvenser i høringsblokken.
Side 3 af 4

Familieklasser som inklusionsindsats (BS-19)
Rådgivning og familiebehandling i dagtilbud og på skoler (BS-28)

Fornuftig forvaltning af kommunens ressourcer.
Vores erfaring er at tidlig tværfaglig indsats ude i børnehaverne giver de bedste resultater.
Forskning viser (se afsnit om reduktion i normering), at jo tidligere indsatsen sættes ind med
professionelt personale, jo større positiv effekt får samfundet og de børn som omfattes af
indsatsen.

Førskolegrupper styrkes med højere normering – beregnet med
børnehavetakst (BS-17 B)

Vi ser beslutning om at lægge førskolegrupperne ude på skolerne som en besparelse og en
forringelse af det pædagogisk tilbud vi giver børn og familier.
Hvis der ikke er økonomiske besparelser i at flytte børnene over i skolerne, så ser vi ingen mening
i at flytte børnene ud på skolerne d. 1. april, da det pædagogiske resultat er ringere.
I den førskolegruppe-model vi i 2013 har haft i Daginstitution Munkebo, hvor børnene har været
meget ude på skolen, sikrer vi en god glidende overgang jvf. Dagtilbudsloven.
Vi har ikke kunnet evaluere ’førskolegruppe-model 2013’ med forældrene endnu, men vi har fået
rigtig mange positive tilbagemeldinger.
I den model hvor børnene skifter over til skolen pr. 1. april, får børnene en brat overgang fra et
miljø til et nyt. Vi mener bl.a. derfor, at den model vi i foråret 2013 har haft ift. førskolegrupperne
i Munkebo er en bedre model, hvor hensynet til børnenes udvikling og skolemodning er i fokus.
De ansattes arbejdsvilkår har også været bedre, end de arbejdsvilkår som vil komme ud af det
fremlagte forslag, hvor personalet i en periode skal flytte fra nuværende arbejdsplads og over i
skolen.
Det betyder forringelser for den medarbejder som bliver sat til denne opgave, og forringelser i
børnehaven, hvor denne medarbejder mangler.

Nybygget sundhedshus med tandpleje, sundhedspleje m.m. (BS-13) og
Etablering af sundhedscenter (ÆHU-11)

Ved en sammenlægning af børnehaverne i Munkebo på én matrikel (BS-11 B) ville det give god
mening at placere et Sundhedshus/Sundhedscenter i de lokaler som ikke bruges til et nyt DiM efter
nedlæggelse af Skolen ved Noret.
Dette ville skabe mulighed for tæt tværfagligt samarbejde mellem Sundhedshuset og den
integrerede institution.
Side 4 af 4

IT på daginstitutionsområdet herunder touch-tavler - indfasning over 4 år

(BS-30)

I Daginstitution Munkebo er vi kommet langt i arbejdet med at digitalisere kommunikationen med
daginstitutionen/børnehaverne forældrene/borgerne. Dette har vi gjort bl.a. på baggrund af
Kerteminde kommunes digitaliserings-strategi.
Vi har allerede investeret i touch-skærme i Børnehaven Columbus og har planlagt at udvide dette
til også at omfatte Naturbørnehaven Himmelblå og Børnehaven Solbakken.
Hvis dette forslag bliver vedtaget, vi vil derfor gerne have, at pengene bliver fordelt ud på
institutionerne efter børnetal, sådan at alle dagtilbud får lige del i midlerne – også os som allerede
har foretaget nogle af investeringerne.

27.08.13
FORSLAG
Høringssvar budget 2014
Fra dagplejens lokaludvalg
BS-54 Færre tilsynstimer i dagplejen
Vi er meget bekymrede over, at der igen skæres ned på tilsynstimerne i dagplejen. Konsekvensen af
besparelsen vil for det første være færre opstartssamtaler med forældre. Disse samtaler er en del af det
forebyggende og det opsporende arbejde, der derved går tabt. For det andet betyder besparelsen færre tilsyn i
legestuerne, hvilket strider imod de anbefalinger ph.d. Ole Henrik Hansen er kommet med i sin rapport
”Dagplejen i Danmark – en observationsundersøgelse”. Heri konkluderes det netop, at der er brug for at
dagplejepædagogerne deltager langt mere i legestuerne og i planlægningen deraf.
BS-46 Natåben i dagpleje
Det er et fint tiltag, at man politisk tænker på børnefamilier, der har brug for andre åbningstider end de gængse,
da det kan gøre det mere attraktivt at bo i kommunen. Det giver også mulighed for flere arbejdspladser i et fag,
hvor vi ellers kun oplever fyringsrunde efter fyringsrunde.
Forslaget bør dog beskrives bedre. FOA er ved at lave beregninger både på forslag om natåbent o g på andre
mulige forslag for dagpleje ud over åbningstiden 6-17. Vi vil derfor opfordre til henvendelse til FOA, samt at
undersøge behovet for andre åbningstider i dagplejen.
BS-27 Børnesundhedsindsatser – Afledt drift og
BS-53 Gulv og inventar i Søstjernen
Vi hilser oprettelsen af et sundhedshus velkommen, men vi frygter at dagplejens legestue helt forsvinder ved
brug af Søstjernen til sundhedshus. Søstjernen er oprindelig tænkt som et hus til legestue. Vi er i dagplejen
godt klar over at huset ikke udnyttes 100 % mere. Det er derfor også i orden at huset bruges af andre, når
dagplejerne i Kerteminde og på Hindsholm ikke er i legestue, eller dagplejen holder aftenmøder i huset.
Vi ønsker, at de 4 legestuegrupper fra Kerteminde by og Hindsholm fortsat kan bruge huset til legestue i
dagtimerne, dvs. 4 hverdage pr. to uger. Ligesom det skal være muligt, at holde personalemøder om aftenen.
BS- 11B Sammenlægning af daginstitutioner i Munkebo
Af anlægsforslaget fremgår det, at der samtidig med en samling af de nuværende institutioner i Munkebo
udvides med 24 vuggestuepladser. På den ene side er det forståeligt, at forældre i Munkebo skal have samme
valgmulighed som i andre dele af kommunen, men på den anden side må det for det første pointeres, at
driftsudgiften til en vuggestueplads er knap 18.000 kr. dyrere end driftsudgiften til en dagplejeplads. Dette
fremgår også af forslaget.
For det andet viser erfaringen ved oprettelse af 24 vuggestuepladser i Langeskov at forslaget vil betyde
nedlæggelse af minimum 6 dagplejestillinger. Oprettelse af vuggestue i Munkebo vil altså sagt med andre ord
betyde afskedigelse af 6 dagplejere i et område af kommunen, hvor arbejdsløsheden i forvejen er stor.
Det finder vi meget beklageligt, da antallet af dagplejere i forvejen er faldet fra ca. 130 ved
kommunesammenlægningen til 103 d.d. Ved udgangen af 2013 vil tallet være under 100.
Ved nedlæggelse af institutionen Columbus giver det selvfølgelig god mening at flytte dagplejens legestue og
gæstehuset ”Mariehuset” til samme matrikel som den nye store institution.
ØKU 03 Motionsordning for samtlige medarbejdere - ophører
Det undrer, at der igen er et forslag om at spare motionsordningen væk. Der er i Kerteminde Kommune meget
fokus på sundhed og sygefravær, og motionsordningen er netop med til at fremme sundheden på
arbejdspladsen. Der er flere dagplejere, der benytter ordningen.
ØKU 04
Psykologisk rådgivning for samtlige medarbejdere – ophører
Vi undrer os over, at man politisk ønsker at spare den gratis psykologordning væk. Der er virkelig mange
medarbejdere, der benytter sig af ordningen – også i dagplejen. Vi har i dagplejen været igennem mange
fyringsrunder, hvor det har været nødvendigt for flere medarbejdere at benytte Prescriba. Det er vores
holdning, at kommunen ved en fyringsrunde bør yde opsagte medarbejdere al den støtte, der er behov for.
Dagplejerne er også i den daglige arbejdssituation udsat for hændelser både med børn og forældre, der er
nødvendige at få bearbejdet vha. psykologer. Disse hændelser vil ikke alle kunne gå ind under det akutte
beredskab, selv om det fortsat eksisterer.
På lokaludvalgets vegne
Annette Outze
FTR
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Høringssvar vedr. budget 2014
Fra medarbejderne i Hovedudvalget
Hovedudvalget har på sit møde den 27. august 2013 drøftet Byrådets prioriteringskatalog til budget 2014.
Medarbejderne finder det positivt, at der i budget 2014 er mulighed for at prioritere ønsker, der fremmer
sundhed og forebyggelse for Kerteminde Kommunes borgere.
Medarbejderne undrer sig derfor over, at de samme tanker om sundhed og forebyggelse ikke skal komme
medarbejdere i Kerteminde Kommune til gavn. Det er med stor forundring vi læser spareblokkene ØKU 02,
ØKU 03, ØKU 04 og ØKU 05, der alle vedrører besparelser på det personalepolitiske område.
Kerteminde Kommune vægter sundhed og forebyggelse højt og har fokus på sygefravær blandt
medarbejderne. De ovennævnte spareforslag harmonerer ikke med dette. I hovedudvalget er sundhed og
forebyggelse for medarbejderne også på dagsordenen. Hovedudvalget har netop på ovennævnte møde nedsat
en arbejdsgruppe, der skal arbejde med retningslinjer for sundhedsfremme.
Hovedudvalget har forud for arbejdet med disse retningslinjer iværksat en undersøgelse blandt lederne, hvor
man fra lederside bl.a. fremhævede tilskuddet til motionsordning som sundhedsfremmende på arbejdspladsen.
Vi kan derfor ikke anbefale en besparelse på dette område.
Medarbejderne i hovedudvalget frygter for konsekvenserne, hvis man politisk beslutter, at den gratis
psykologiske rådgivning ophører. Mange medarbejdere på alle arbejdspladser i kommunen benytter ordningen
i svære situationer. Konsekvensen ved evt. ophør af ordningen vil være flere sygemeldinger og større fravær
på arbejdspladserne. Ordningen er helt sikkert også med til at forhindre langtidssygemeldinger med deraf
følgende omkostninger på sygedagpengeområdet.
Endelig skal Vi gøre opmærksom på at en reduktion af barselspuljen, kan få økonomiske konsekvenser for de
store kvindearbejdspladser i kommunen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.
På medarbejdersidens vegne
Annette Outze
Næstformand

Langeskov 22/8 2013

Høringssvar vedr. budget 2014-2017.
Som en naturlig følge af sammenlægningen af de tre børnehaver i Langeskov (Pileby, Kræmmerhuset
og Bulderby), er her et samlet høringssvar på vegne af de tre børnehavers forældre bestyrelser .
Budgetforslaget er taget til efterretning, og dele vækker bekymring som der her knyttet kommentar til.
BS-02a Førskolegrupper med SFO-normering med sfo-takst obs ikke også vælge BS-02b
Vi anerkender det positive i, at førskolegrupperne gøres permanent i kommunen, men ser i Langeskov store
logistisk udfordringer forbundet med dette, grundet pladsmangel på Pilen. Desuden må vi referere til, at
forældretilfredshedsundersøgelsen, som ligger til grund for beslutningen, er over to år gammel, og således
baseret på væsentlig andre vilkår for førskolegruppen, end dem man har tænkt sig at tilbyde førskolebørnene i
SFO-regi fremadrettet.
Som det er i dag starter førskolegrupperne op på Pilen i april måned, men for at få plads til førskolegrupperne
skal 3. klasserne først møde ind i SFO på Pilen om morgenen, for så efterfølgende at afvikle deres skoletimer
på Bakken, for så igen om eftermiddagen at skulle tilbage igen i SFO på Pilen. Det virker uigennemtænkt, at
bygge en ny stor institution som Mælkevejen med fantastiske læringsrum og innovative rammer for så at sende
en tredjedel af børnene over i trange SFO-rammer, hvor det medfører, at de ældste elever på Pilen må
”pendle” imellem undervisning på Bakken og SFO på Pilen.

Som vi ser det, så venter der megen turbulens på skoleområdet i de kommende år med
implementering af ny folkeskolereform og i forhold til denne proces og de omstruktureringer,
vi forventer det vil medføre, er det vores indstilling, at førskolebørnene er bedre tjent med at
være i de kendte rammer i deres børnehaver og der deltage i de særligt tilrettelagte
pædagogiske læringsforløb, som dagtilbuddet kan tilbyde førskolebørnene. - se fx
Mælkevejens principper for arbejdet med førskolebørnene (vedhæftet)
Og tænker man tanken, som vi fik præsenteret på budgetmødet den 20. August, at der også skal organiseres
store institutioner i Munkebo og Kerteminde, så virker det endnu mere uforståeligt, at man vil lave
førskolegrupper i skoleregi og dermed fjerne en del af institutions grundlag – både på det økonomiske plan,
men også i forhold til den sammenhængende og innovative pædagogiske praksis som beskrives i
Mælkevejens profil om førskolearbejde.
BS-38 Forhøjelse af SFO-betaling
Med henvisning til forhøjelse af SFO-taksten over de kommende år må vi henvise til at Kerteminde kommune i
forvejen har Danmarks dyreste SFO. Vi vil påpege, at der i Budgetmaterialet 2014-2017 kun er påskrevet et
eftermiddagsmodul til kr. 1695, og der er IKKE medregnet et morgenmodul til kr. 565 i alt for en SFO-plads kr.
2260 og ikke 1695 som står beskrevet. se evt. link: http://kerteminde.dk/For-borgere/B%C3%B8rn-ogunge/Skoler/Skolefritidsordning/Takster-og-s%C3%B8skenderabat.aspx
Så den er reelle procentforhøjelse væsentlig højere end der er indskrevet i materialet !
Ønsker Kerteminde kommune samtidigt at være en attraktiv kommune at bosætte sig i for fremtidige borgere i
forbindelse med fx opførslen af bl.a. det kommende super sygehus, togstoppet og med en højere
kommuneskat end Odense, kan vi ikke anbefale at forøge taksten yderligere. SFO’en bør være et attraktivt
tilbud for alle i kommunen og ved takstforhøjelse kan flere blive tvunget til at tage deres børn ud.
BS-40 Lukning af juniorklubber og BS-55 Reduktion i aktiviteter i ungdomsskolen og juniorklubber
I forhold til dels helt at lukke juniorklubber, dels beskære aktiviteterne finder vi også dette beklageligt.
Budgetmaterialet redegør loyalt for de pædagogiske, sociale og personalemæssige problematikker, det måtte
medføre. Det synes åbenlyst at være en kedelig besparelse, hvor konsekvensen må være, at udvalget
efterfølgende alligevel er nødt til at etablere et tilbud. Isoleret set vil man så samle de børn, der har brug/krav
på et tilbud. Det betyder, at disse udsatte børn og unge får et endnu mere begrænset netværk, og den sociale
kapital, man kunne have arbejde for at udbygge og udvikle, vil i hvert fald ikke kunne opstå i SFO regi..
BS-47 Reduktion på skolehaver og udviklingsforsøg
Vedrørende beskæringen af udviklingsmidler, synes dette også at være et uheldigt signal. Dels er skolehaven
netop etableret, dels er det vigtigt, hvis ambitionen om at blive Fyns bedste skolevæsen skal opnås, at finde et
passende leje imellem udvikling og drift. Efter vores opfattelse er det nødvendigt at holde en fast, og stabil kurs
både i forhold til eksterne aktører og dels i forhold til de politiske løfter, der er blevet indgået.
Med venlig hilsen
Repræsentanter fra Sammenlægningsbestyrelsen for Kræmmerhuset, Bulderby og Pileby

Beskrivelse af førskolearbejde i Mælkevejen
Principper for arbejdet med førskolebørn:
Mælkevejen vil tilbyde førskolebørnene spændende og udviklende aktiviteter i stimulerende og trygge
rammer med kendte voksne.
Det primære formål med en særlig tilrettelagt pædagogisk indsats i forhold til førskolebørnene er, at
børnene på denne måde ”klædes på” til at begynde i børnehaveklasse, så skolestarten kan blive en
mere blid og udramatisk oplevelse. Vi vil ruste førskolebørnene til deres kommende skoleliv ved fx:
• At understøtte barnets fortsatte udvikling via det pædagogiske arbejde med Mælkevejens
grundsten og læreplansmål.
•

At introducere børnene til rutiner i skolens hverdag og gøre børnene kendt med skolens og
sfo´ens fysiske rammer.

•

At inddrage børnene i skole/sfo-fællesskabet.

•

At indgå i et tæt samarbejde med jer forældre for at skabe tryghed i barnets overgang til skole
og skabe basis for et godt skole-hjem-samarbejde.

Dette ønsker vi at opnå ved følgende tiltag:
• Formulere detaljeret plan for tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde og inddrage sfopersonale og børnehaveklasseledere i aktiviteter, der kan styrke kendskabet til hinanden og
bidrage til børnenes tryghed omkring skole og sfo.
•

Åbne Mælkevejen for udvidet samarbejde med Pilen, så fx 2. klasse kan benytte Mælkevejens
Sciencerum i undervisningen samtidig med, at de skaber relation til førskolebørnene
(venskabsklasse) – evt ved at spise madpakker sammen og fx ved at de store derefter følger de
kommende skolebørn over på Pilen, hvor de evt har fælles aktiviteter om eftermiddagen.

•

Inddrage sfo-medarbejdere i arbejdet med førskolebørnene på Mælkevejens område.

•

Fælles eftermiddagsaktiviteter på Pilen, hvor førskolebørnene får kendskab til lokaler, rutiner
og personale og kommende kammerater i skole og sfo.

•

Aktiviteter/forløb planlægges med udgangspunkt i den udmeldte klassefordeling og i tæt
samarbejde med den kommende o-klasseleder – fx fælles ture eller scienceforløb – på Pilen, i
Mælkevejen eller et helt andet sted.

•

Tilrettelægge et samarbejde med Langeskov Skole – afd. Bakken, hvor elever i de store
klasser kan lære fra sig i Mælkevejen. Vi vil dyrke det læringssyn, at man selv lærer bedst ved
at lære fra sig og at børnehavebørnenes læringsmiljø også gøres spændende ved, at det ind
imellem er ”store børn”, der hjælper de små med at udforske.

•

Anvende Pilens lokaler til aktiviteter, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt – og fx benytte
skolens bibliotek og prøve at låne bøger med hjem.

•

”Prøv din skoledag”, hvor førskolebørnene tilbringer en dag i 0.-klasse.

•

Førskolebørnene får i Mælkevejen ”egne lokaler” og en fast dag med bussen, hvor gode
oplevelser og læringsmiljøer udenfor Langeskov kan opsøges.

•

Benytte testmateriale, der kan understøtte den pædagogiske indsats for det enkelte barn og
skitsere en individuel handlingsplan.

•

Stadig holde fokus på inkluderende og eksperimenterende fællesskaber, der understøtter, at
barnet fortsat vil trives og udvikle sig.

•

Tæt samarbejde med forældre, hvor vi i fællesskab drøfter aktiviteter for førskolegruppen og
hvordan vi i et godt samarbejde kan støtte børnene ind i deres nærmeste udviklingszoner og
gøre deres overgang til skole/sfo så god som muligt.

•

Sammen med skolen udbygge vores samarbejde om overgange fra børnehave til skole, som
det også beskrives i vores kvalitetsrapport.

Høringssvar fra Marslev SFO og Børnehus vedr. budget 2014.

Det er med meget stor bekymring vi læser spareforslagene for SFO – og dagtilbudsområdet.
Vores område er de seneste år blevet beskåret meget, samtidig med vi skal yde mere og mere i forhold til
forskellige problemstillinger i vores samarbejde omkring børn med særlige behov med de forskellige
behandlere.
Vi skal arbejde med inklusion – samtidig med vi skal spare.
Vi skal være praktikinstitution – tvungen opgave til kommunerne. Her skal vi også yde mere i forhold til det
seminarierne gjorde tidligere osv.
I år har vi her i Marslev Børnehus frem til 1.8 modtaget 31 børn, hvoraf de 28 har været under 3 år. Det har
krævet store omstillinger og tilpasninger til denne unge aldersgruppe, og krævet rigtig mange
personaleressourcer. Og det fortsætter de næste par år, da der er født rigtig mange børn her i Marslev
området. Reduktion i normeringsfaktoren til førskolebørn er måske ok, men så bør normeringsfaktoren til de
mindste børn hæves, ellers hænger hverdagen dårligt sammen i de mindre institutioner.
Vi vil gerne være nærværende, anerkendende, inkluderende, faglig dygtige og raske medarbejdere, men det
bliver mere og mere vanskeligt at kunne leve op til disse værdier. Så tænk på den kvalitet der fremover skal
bydes børn og ikke mindst os personale. Vil i være det bekendt?
Hvis Kerteminde Kommune vil have ry for at være en attraktiv kommune og tiltrække børnefamilier, så er det
nødvendigt med sunde og attraktive pasningstilbud til fornuftige priser samt åbningstider der kan dække
familiernes behov. Rigtig mange forældre har allerede i dag store udfordringer med at få arbejdsliv og
åbningstider til at hænge sammen.
Når der igen tales om forhøjelse af SFO forældrebetalingen kan vi frygte at endnu flere børn bliver udmeldt, og
det kan få meget store konsekvenser for vores lille SFO rent personalemæssigt. I dag er der 4 medarbejder i
SFOen, men hvis børnetallet falder yderligere vil det betyde færre ansatte. Tilbuddene vil blive færre osv. Det
vil igen betyde færre børn…
På vegne af personalet i Marslev SFO og Børnehus
Dorthe Leegaard
TR BUPL

Kerteminde, d. 28. august 2013
Høringssvar til Kerteminde kommunes budget 20L4. F.orslag BS-024+B
Som forældre til kommende skolebørn i Kerteminde kommune er vi bekymrede over, at kommunen
fremadrettet ønsker at starte obligatorisk førskoleprojekt pr. l. april for kommende skolebøm.
De sidste måneder af et bams børnehaveliv (marts- augus) gennemgår de en stor udvikling mentalt, fusisk og psykisk. Børneneg ør sig klar til at skulle ud af børnehavenst rygge rammer og
starte et nyt kapitel i deres liv, nemlig skolen. Under denne udvikling er det utroligt vigtigt at de har
trygge rammer, voksne de er trygge ved og kender godt (og som kender dem godt) for at
udviklingen kan blive optimal og de bliver klar til skole.
I forslagene fremlægges det, at der skal en kendt pædagog med i førskoleprojektet. Det er vores
rurdering at det i realiteten kun kan lade sig gøre for børn fta kommunale børnehaver.
For børnene i MøIleløkkens Private Børnehave bliver både de trygge ralnmer samt de voksne taget
fra dem, de skal lære nye steder og nye voksne at kende (som så også bliver taget fra dem ved
skolestart) dette samtidig med at de arbejder hårdt med sig selv for at blive klar til skolen. Hvem
skal vores bøm ghtil når de har brug for en tryg voksen som de kender godt, og som kender dem?
Hvordan skal fællespasning i sommerferien gribes ani ån? Skal bømene igen et nyt sted hen og
passes - med igen, helt nye voksne ansigler at skulle forholde sig til!
Da der ikke længere er mulighed for at få udsat skolestart, vil nogle af bømene være meget unge,
når de starter i førskolen 1. april - og det er vores bekymring, at de vil ffi svært ved at fungere og
trives i et miljø, der er tilpasset større børn, og hvor de skal kunne fingere sammen med bøm, der er
på vej ud af 3. klasse og som er på et helt andet niveau udviklingsmæssigt end børn på 5Y" år eller
mindre!
Vi er som forældre bekymrede for de stille og ikke helt modne børn, som ikke er gode til at gøre
opmærksomme på sig selv. Disse børn vil med den normering I lægger op til hurtigt blive overset i
en travl hverdag samt løbet overende i SFO'en af de større børn. Normeringen er gørerelt, men
særliE i ydertimerne, under al kritik og langt fra tilstrækkelig......!
Hvad er det pædagogiske formål og den pædagogiske argumentation for førskoleprojektet - og
hvad skal børnene konkret opnå affærdigheder i førskolen som de ikke kan træne i børnehaven?
Ved møder afholdt de seneste to år i forbindelse med førskoleprojekter, har det ikke været muligt
som forældre, at få af vide, hvad indholdet i førskoleprojektet skulle være- ikke engang ffi uger før
projektets start. Vi er ikke blevet præsenteret for noget konkret pædagogisk indhold i
førskoleprojektet, hvorfor mener I det er det bedste for vores børrf? Vi kan derfor være bekymrede
for orn, det reelt er den "bedre overgang til skolen", der er i fokus eller om forslaget udelukkende
skal ses i et økonomisk perspektiv uden hensyntagen til det enkelte barn og dets læring og trivsel.
Såfremt kommunen ønsker at gennemføre et førskoleprojeld og gøre det obligatorisk for alle børn,
så bør det være bedre gennemtænkt og bedre planlagt så dem det omhandler -børnene- kommer i
fokus, fremfor kun at fokusere på de økonomiske kortsigtede besparelser.
Mølleløkkens Private Bømehave har gennem mange år gennemført et gennemarbejdet og godt
fbrskoleprojekt for de kommende skolebøm, som både bøm og forældre er meget tilfredse med. De
bømfraMølleløkkens Private Børnehave, der sidste år ikke deltog i kommunens førskoleprojekt
kunne helt på højde med de andre bøm deltage i undervisningen i 0. klasse ved skolestart i august.
De opgaver de blev præsenteret for i skolen, havde de allerede arbejdet med i bømehaven. Vi er
som forældre rigtig kede af at vores bøm ikke fremover vil have reel mulighed for at deltage i
Mølleløkkens Private Børnehaves førskoleprojekt.
Hvis Kerteminde kommune ønsker at øge og styrke børnenes skoleparathed skulle man måske
gennemføre lignende projekter i de kommunale daginstitutioner i stedet for et førskoleprojekt i
SFO-regi.
I forslag BS-02 B fremgår det, at kommunen ønsker, at forskoleprojektet afregnes til SFO-takster,
hvilket vækker undren, da vi ikke i forslaget synes, at der på nogen måde er sammenhæng mellem
kvalitet og pris. Hvordan forholder kommunen sig i øwigttil forældre, der ikke ønsker at benytte
sig af selve SFo-tilbuddet, men skal have deres børn i førskole? Hvilken takst skal de betale for
timerne 8-12:45? I forslagene nævnes det, at forældrene så kan finde anden pasning til deres bøm
uden for kommunalt regi - skal det forstås således, at førskoleprojektet i højere grad er et
pasningsprojekt end et førskoleprojekt? Eller henvises der her til timerne efter 12:45?
Som forældre er vi også bekymret for de fusiske rammer, der tilbydes børnene. Som det nævnes i

forslagene er der f.eks. ikke i øjeblikket et ledigt og egnet lokale på Kerteminde Byskole. Vi mener
ikke, at det er realistisk, at der i løbet af 5 måneder (november-marts) vil kunne etableres egnede
fysiske rammer, der er tilpasset aldersgruppen. Det vil fiøre til, at bømene enten skal stuves safilmen
på for lidt plads, benytte midlertidige pavillion-løsninger eller skulle have hverdagen til at fungere i
lokaler, der ikke er beregnet til aldersgruppen.
Var det dog ikke bedre at lade det være frivilligt om man ønsker at tilmelde sit barn
fiørskoleprojektet,s å de børn der ikke udviklingsmæssigte r klar til skoleregi kan ffi en god og tryg
afslutning i deres bømehave. Børnene skal tidsnok komme i skole og lære skolen at kende- de fleste
går trods alt i folkeskole i min. 9 år....Ladbøm få lov til at være bøm og lad vær med at pres dem
ud i en tilværelse de mentalt ikke er klar 1i1....D. et er ikke rimeligt at bømene skal være med til at
løse daginstitutionemes kapacitetsmæssige udfordringer, når risikoen er, at børnene tvinges for
tidligt ud af børnehaveno g ind i skolesystemet.D et er ikke i børnenest arv, at opleve nederlag,d er
risikerer atfratage dem lysten til og glæden ved at lære- og i sidste ende vil have indflydelse på hele
deres skolegang og have endnu større økonomisk konsekvens for kommunen.
Med venlig hilsen

Høringssvar vedr. Budget 2014 – 2017.

Kerteminde 27-08-2013

Som forældre til børn på Fjordvangskolen og forældre til kommende skolebørn i Kerteminde by,
sender vi hermed vores høringssvar til budget 2014 - 2017.
Vi finder at budget 2014 - 2017 har fokus på nedskæringer på personalet på den ene side og
store udgifter til renovering, tilbygninger og udbygning på den anden side.
At man vælger at sætte 6 millioner af til renovering af Kerteminde skole for at samle alle
kommunens elever på en skole, er uforståeligt for os forældre.
Vi har i dag 2 gode skoler i Kerteminde by og vi har elever til at drive begge skoler, som det ser ud i
dag. Vi går en fremtid i møde med et stigende børnetal tal, øget inklusion og den ny
folkeskolereform som kræver plads og rum på skolerne.
Den ny folkeskolereform føres ud i virkeligheden i 2014. Det er således en usikker periode vi går i
møde og ikke en tid, hvor man skal lukke skoler. Tænk tilbage på de børnehaver, der er blevet
lukket i Kerteminde kommune. Den plads kunne vi godt bruge inden for overskuelig fremtid med
det stigende børnetal. Begå ikke samme fejl igen.
Der bliver lagt op til, at Fjordvangskolen lukkes og laves om til storbørnehave. Et projekt som der
er sat 8 millioner af til. Et dyrt projekt som ikke tilgodeser børn og forældre og slet ikke tilgodeser
børn.
Hele processen om at lukke Fjordvangskolen startede under en sparerunde og vi er nu nede på at
man kan spare 700.000 kr. ved at lukke skolen. Dog skal der postes 5-6 millioner (hvis budgettet for
dette holder) i Kerteminde skole afdeling Byen. Det giver ikke mening og er ikke økonomisk
ansvarligt.
Lad Kerteminde by bevare 2 gode skoler, som er gearet til folkeskolereformen og det stigende
børnetal (nyeste tal fremsendt fra forvaltningen viser stigende børnetal i 0-5 års alderen). Det
handler om at give alle vores børn – både børn på Kerteminde skole og Fjordvangskolen - de bedste
rammer. I skriver det selv i budgettet under forslagsnr. BS-52 omhandlende Marslev skole og
børnehus, hvor sammenhængen mellem børnehave og skole er i fokus. Meget fornuftigt.
Det samme kunne man gøre ved at lave Fjordvangskolen om til indskoling og bevare det tætte
samarbejde mellem Fjordvangskolen og Børnehave Fjordvang og Balders hus. Derved ville fokus
være på børnene og man kunne koncentrere sig om de små årgange i det område. Elever fra 4. til
9. Klasse kunne gå på Kerteminde skole med tilhørende juniorklub. Herved ville der være skabt et
sammenhængende læringsmiljø i Kerteminde By, som I også har prioriteret i Marslev.
Vores børnehaver kan i fremtiden ikke rumme vores børn og der skal derved findes plads. I har sat
8 millioner af til projektet. Hvad med at man i stedet tænker på alternativer. Kan man genåbne
børnehaven i Andekæret, som højst sandsynligt har faciliteterne til det. Et alternativ kunne være
at lave udegrupper, som dagligt tog ud af huset mellem 9.00 og 14.00 - området ved Lundsgård
som SFOén skal benytte, kunne det evt. benyttes af vores børnehaver og derved frigive noget
plads? Endvidere kunne alderen for opstart i børnehaven rykkes til 3 år igen. Det ville ligeledes
frigive plads i børnehaven. Tænk lidt ud af boksen.

Fokuspunkter:
-‐ Undersøg f.eks. via gallup undersøgelse eller lignende om det i befolkningens øjne er mere
attraktivt at flytte til kommuner som har storskoler og storbørnehaver, eller om folk finder en
kommune mere attraktiv at flytte til, hvis den har mindre ”enheder”. Alt hvad vi har kunnet læse os
til samt høre når vi spørger folk fra nær og fjern peger på at de fleste foretrækker de mindre
enheder.
-‐ Afvent en beslutning om lukning af Fjordvangskolen indtil den nye Folkeskolereform har været
afprøvet en tid - kan Kerteminde skole rumme både de mange nye tiltag og alle elever
- også med et stigende børnetal.
-‐ Til næste forår er planen på nuværende tidspunkt at alle førskolegruppens børn skal placeres på
Kerteminde skole. Hvorledes skal SFOén på Kerteminde skole rumme alle disse børn
samtidig med at SFOén skal huse elever fra 0. Til 3. Klasse fra Kerteminde skole. Det
lægger, med denne plan, ikke op til en blid overgang fra børnehaven til skolelivet for
førskolebørnene.
Kerteminde kommunes skolepolitik lyder:
“Vi rækker ud efter det bedste - og i fællesskab gør vi det umulige muligt
I Kerteminde Kommune vil vi være kendte for at udnytte de givne rammer, ressourcer og
viden optimalt – netop ved sammen at gøre det umulige muligt”
Så lad os udnytte de givne rammer optimalt.

Med venlig hilsen
36 forældre til skolebørn og kommende skolebørn i Kerteminde by.
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Ungdomsskole
Høringssvar
Juniorklubberne:
Som bestyrelsesformand i Kerteminde kommunale Ungdomsskole undrer det mig, at vi
nu for 5. år i træk kan se, at en lukning af juniorklubberne er med som spareforslag. Det
skaber utryghed hos medarbejderne, at de år efter år ikke ved - om de er købt eller solgt.
Det havde måske været mere konstruktivt at overveje, hvorledes vi i samarbejde kunne optimere vores
klub- og SFO tilbud i årene der kommer, så vi sikrer optimal udnyttelse af både pædagogiske kræfter
og faciliteter i forbindelse med udmøntningen af den ny skolereform. Under alle omstændigheder skal
der være et klubtilbud for udsatte børn og unge, og dette bør medtænkes i forbindelse med
spareforslaget
10. KlasseCentret:
1ft. udvidelses- spareforslaget i l O. KlasseCentret er det os uforståeligt, at bestyrelsens udstrakte hånd
om et løsningsforslag til en fleksibel optagelse af elever fra andre kommuner, ender som et spareforslag
på 196.000 kr. ?
Forhistorien er, at ungdomsskolens bestyrelse i oktober 2012 fremsender et forslag om at optage flere
elever fra andre kommuner, uden at dette nødvendigvis udløser en ekstra klasse.
10. KlasseCentret er normeret til 3 klasser af28 elever. Udgangspunktet for bestyrelsen
løsningsforslag var, at elev nr. 85 ikke skal udløse en ekstra klasse, men at l O. KlasseCentret får den
mellemkommunale betaling på 65.335 kr.( 2013) per elev- fra elev nr. 85, nr. 86 .. osv .. (evt.
fratrukket den gennemsnitlige PPR udgift pr. elev).
Dette forslag havde, set fra vores stol, været nemt at administrere.
Vi fik aldrig et svar på vores henvendelse? Og nu er vores forslag endt ud som et spareforslag, hvor vi
skal optage eleverne uden yderligere tildeling - ærgerligt. Bestyrelsen ønsker at fastholde det
oprindelige fremsendte forslag.
En øget elevoptagelse fra andre kommuner kan være med til at sikre det brede og alsidige fagudbud,
især hvis der kommer perioder, hvor den lokalt forankrede ansøgning til l O. KlasseCentret falder. - Et
fagudbud som også er helt i tråd med den nye Folkeskolereform. Vi har i skoleåret 2013 indskrevet 19
elever fra andre kommuner, hvilket udløser 1.241.365 kr. (19 * 65.335 kr.) i mellemkommunal
betaling.
Når 22% af vores elever hverves fra andre kommuner, er det fordi, at der i folkemunde går den gode
historie om en skole, der lytter til brugerne, og som skaber udvikling og får de unge på rette vej.
Men- vi har hvert år påpeget dels dialogmøder og dels på det årlige "busmøde", at der bør etableres en
direkte busforbindelse mellem Langeskov og Munkebo. Forældre og elever fortæller, at transporttiden
er en væsentlig faktor for at tage til Nyborg frem for at vælge Kerteminde l O. KlasseCenter. I
indeværende skoleår er der 16 ud af23 elever fra Langeskov, som tager til Nyborg- en tendens der
bliver svær at vende, især når togstationen kommer, hvis vi ikke f'ar en bedre logistisk løsning.
For at vedblive med at være et kvalificeret tilbud- også til unge uden for kommunen,- vil vi påpege
vigtigheden af opbakning til vores skoletilbud, så vi både kan fastholde kvaliteten og sikre en
videreudvikling mod visionen -Danmarks bedste skolevæsen.
Vedr. en rammebesparelse på 95.000 kr. :
Ungdomsskolen har i gennem de seneste år fået en del generelle uspecificerede besparelser -bl.a. en
6,4 % besparelse, som bestyrelsen på et dialogmøde selv bad om at udmønte, hvilket blev gjort, men
denne øvelse er vi gerne foruden i år- det er kun at reducere antal åbningsaftener i klub eller afkorte
sæsonlængden for ungdomsskoleholdene.
Vedr. endelig anlægsoversigt for uddannelsespolitik.
• Ungdomsskolens aktiviteter flyttes: kr. l million i 2015.
Set i lyset af skolereformens delvise implementering i 2014- hvor mellemtrinet ( 4. til 6. klasse) skal
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have 30 timers undervisning om ugen ( 33 timer hvis de tilvælger frivillig lektiehjælp), vil det være
hensigtsmæssigt allerede i 2014 at have klarlagt og vedtaget, hvor de 2 af 5 juniorklubber - som pt. ikke
er placeret på skolematrikler- skal placeres.
De 2 klubber er hhv. Munkebo og Strandgård. I Munkebo er man allerede i gang med at implementere
juniorklubbens placering i forbindelse med Skolen mellem Nor og Fjords ombygning i 2014. Der burde
ligeledes være en plan for placering af klubben Strandgårds placering i forbindelse med Kerteminde
Byskolesombygning i 2014.
Derfor mener vi, at anlægsudgiften vedr. ungdomsskolens aktiviteter skal placeres i 2014.
Dette kræver dog, at man allerede nu finder den nødvendige plads til administration og
heltidsundervisning i Munkebo- i forbindelse med l O. klasseCentret
Alternativt skal administration og heltidsundervisning forblive på Strandgård indtil2015, hvor der
måske vil frigøres lokaler ved l O. klasseCentret (nyt fælles sundhedscenter og tandklinik).
Vi mener, at der skal afsættes et beløb til flytning af juniorklubberne i Munkebo og Strandgård.
Når skolereformen fuldt implementeres i 2016, vil klubberne ved vores model være på forkant med de
ændrede krav og udfordringer, som en skoledag til kl. 15.00 vil være.

47

Budget 2014
Samt
Overslagsårene 2015 - 2016

Høringssvar

-

Ældre – og Handicapudvalgt
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Høringssvar vedr budget 2014
Nedenstående er høringssvar fra Bruger- og pårørenderådet på Dalsbo plejecenter
Vedr. ÆHU -01 – Roto care senge på plejecentre
Som udgangspunkt er vi positive overfor indførsel af velfærdsteknologi og især når den nye teknologi
kan frigøre tid til beboerne – jvf Ældrekommissionsrapporten. Men vedr. Roto care sengene er vi af
den overbevisning, at de IKKE kan frigøre tid svarende til 40.000 kr pr seng. Vi stiller os kritiske
overfor den udregning, der ligger til grund for besparelsen. Og med sådan en besparelse vil det gå
ud over alle beboere og ikke kun over de beboere, der har sengene. Og det samme vil gøre sig
gældende, såfremt ingen beboere i en periode kan anvende de pgl senge.
Vedr ØKU – 03 – 04 Motionsordning og psykologisk rådgivning for medarbejderne
Vi er af den overbevisning, at motionsordningen og den psykologiske rådgivning er med til at holde
sygefraværet nede i sundhed og pleje. Og da netop sygefraværet har stor politisk bevågenhed for at
mindske omkostningerne, mener vi, at det er et rigtigt dårligt sted at spare.
Vedr ØKU – 05 – Barselspulje for medarbejdere reduceres med 10 % ned til 50 %
En sådan reduktion i barselpuljen vil medføre et forringet serviceniveau for beboerne og overholdelse
af kvalitetsstandarderne vil blive umulige. Ligeledes vil det være naivt at tro, at det ikke vil komme til
at påvirke ansættelsespolitikken.

Venlig hilsen
Lotte Eriksen
Formand for Dalsbos Bruger- og pårørenderåd.
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Munkebo Plejecentre
Lindhøj Plejecenter
Lindhøjvej 2
5330 Munkebo
Ref. Susanne Klint Jensen
Tlf.: 65 97 66 44
skj@kerteminde.dk
2. september 2013

Høringssvar på oplæg til budget 2014 – 2017

ÆHU- som vedrører Ældreområdet og Lindhøj:
Budget 2014-2017 er taget til efterretning.

Joan Poulsen

Susanne Klint Jensen

Formand for Brugerpårørenderåd

Leder
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Høringssvar vedr. budget 2014 – 2017 fra Lokalt MED-udvalg i Pleje og Omsorg.
Lokalt MED-udvalg UDE i Pleje og Omsorg, Kerteminde Kommune afgiver hermed høringssvar på
nedenstående punkter:
ÆHU – 01

RotoCare senge på plejecentre
Velfærdsteknologien støttes som et positivt supplement i forhold til både borger og
arbejdsmiljø.

ÆHU – 02

Ændring af arbejdsgange på forflytningsområdet
LMU er positiv indstillet overfor udvikling af forflytningsområdet i relation til nye
procedure, uddannelse og inddragelse af nyeste teknologi.
Dog er vi bekymret i forhold til at man i hjemmeplejen / sygeplejen står alene og har
svært ved umiddelbart at tilkalde hjælp fra anden kollega pga. afstanden.
Endvidere bør opmærksomheden rettes mod at en besparelse på området kan være
risikabel i forhold til at kompleksiteten i borgerforløbene er under konstant forandring.
Gennemførelse af forslaget må ikke ske på bekostning af personalets sikkerhed.

ÆHU – 03

Hverdagsrehabilitering – Ude.
LMU er bekymret for at Hjemmeplejen ude ikke kan indhente denne besparelse set i
forhold til den aktuelle situation med mange komplekse borgerforløb og en stram
normering, som på nuværende tidspunkt mærkes af medarbejderne.

ÆHU – 04

Forebyggelse af indlæggelser – udvidelse med akutfunktion
LMU er positiv overfor forslaget, men retter opmærksomhed på at rammer, struktur og
kompetencer klart defineres i overensstemmelse med de økonomiske ressourcer der
investeres i projektet.

ÆHU – 06

Madproduktion af alle døgnets måltider på Birkelund Plejecenter
Ikke kommenteret.

ÆHU – 09

Elektroniske dørlåse i hjemmeplejen
LMU er positiv overfor forslaget.

ÆHU – 10

Etablering af særskilt rehabiliteringsenhed
LMU er meget positiv overfor forslaget og det understreges at det er særdeles
betydningsfuldt at der bliver medtænkt et øget antal pladser til borgere, hvor der ikke er
et rehabiliterende sigte, men hvor behovet udelukkende er baseret på pleje og omsorg.

ÆHU – 11

Etablering af sundhedscenter
Godt tiltag for kommunen. Sammentænkning af rehabiliteringsenhed og kommende
sundhedscenter vil være en god synergi i forhold til at tænke sammenhæng på tværs.

ÆHU – 16

Renovering af Lindhøj Plejecenter
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Det er et godt og tiltrængt tiltag.
ÆHU – 17 Styrke den patientrettede forebyggelse samt i forhold til
patienter, der typisk har behandlingsforløb på tværs af
sektorgrænser
LMU bakker op om prioritering af sundhedsfremme og forebyggelse, således at
kommunens tilbud optimeres.
ØKU – 02
ØKU – 03
ØKU – 04

Puljer
for
samtlige
medarbejdere
til
personalepolitiske
tiltag
og
udviklingsinitiativer
Motionsordning for samtlige medarbejdere
Psykologisk rådgivning for samtlige medarbejdere
LMU påpeger at samtlige aktiviteter er medtænkt i trivselsstrategien og arbejdet med
sygefraværet i pleje og omsorg. LMU vurderer at de nuværende resultater med
reducering af sygefraværet vil være vanskeligt af fastholde, hvis det eksisterende tilbud
bortfalder. LMU fraråder på det kraftigste at ordninger ophører, da det kan have store
følger og vil være i strid med kommunens værdier og fokusering på social kapital.

ØKU – 05

Barselspuljer for samtlige medarbejdere reduceres med 10%
LMU er meget bekymret i forhold til, at pleje og omsorg er en udpræget
kvindearbejdsplads og dermed vil forslaget få stor økonomisk konsekvens, i forhold til
reduceret dækning ved barsel.

ØKU – 10

Administrativ organisation - mindre åbningstid på rådhusene Valget af fredagslukning for borgerhenvendelser synes uhensigtsmæssigt i forhold til et
større pres på pleje og omsorg pga. udskrivelser fra sygehuset op til en weekend.
LMU mener at forslaget vil betyde yderligere belastning på vores plejeområde som i
forvejen håndterer et stort antal henvendelser fra borgere.

På vegne af Lokalt MED udvalget - UDE i Pleje og Omsorg.

d. 28.08.2013

Charlotte Gjørup
Leder af Pleje og Omsorg
Formand

Pia Stougaard
Social – og sundhedshjælper.
Næstformand
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Ældrerådet fremsender hermed sine bemærkninger til budget 2014 behandlet på ÆR-mødet g.d.:

410
Budget, hvert ældrerådsmedlem bedes gennemgå det udsendte budget for Kerteminde Kommune 2014 og
fremlægge punkter til bemærkninger. Bemærkninger udformes på mødet.
Beslutning:
I betragtning af at det ikke var budget, men høringsmateriale til. ”Spare- ønske og effektiviseringsblokke” der var fremlagt,
var opgaven relativ let om end utilfredsstillende i forhold til tidligere, hvor ÆR var inviteret til regulære budgetoplæg med
politikere og embedsfolk. I alt dette må man forstå at Ældrerådet er den eneste instans, udover politikerne, der ved
lovgivning er høringsberettigede!
Ældrerådet bemærker til det fremsendte:
•

Udskyd eller afstå fra salg af Mødestedet. Mødestedet har stor betydning for lokale interessegrupper og
foreninger. Det er svært at se noget der kan erstatte dette og i en tid hvor der i større og større grad satses på
frivilliges indsatser i lokalmiljøet, skal der være lokaliteter til rådighed.

•

Undgå salg af Langeskov Rådhus, Ældrerådet foreslår stadig at flytte Langeskov bibliotek hertil og i øvrigt
indrette møde og andre lokaler (Borgerhus)

•

Undgå at spare yderligere på Sognegårde, disse samlingssteder er vigtige for nærdemokratiet og kan være
udslagsgivende i at gøre yderområder i kommunen attraktive for tilflytningsborgere.

•

Ældrerådet ønsker at gøre opmærksom på personlige ”printomkostninger” og ønsker en løsning herpå.

Med venlig hilsen
For Kerteminde Kommunes Ældreråd
Bjarne Dambro
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Langeskov 20.08.2013

Høringssvar
Birkelund Bruger- og pårørenderåd.
ØKU 04 Psykologisk rådgivning:
Rådet ønsker at der fortsat er mulighed for psykologisk hjælp til personalet, da der stilles store krav til
personalet for at løse hverdages mange udfordringer. En tidlig hjælp bevirker mindre fravær og bedre
service for beboere og pårørende.
ØKU- 05 Barselspulje:
Der udtrykkes bekymring for reduktion med ti % fra barselspuljen, da det vil bevirke at der ikke vil
kunne opnås fuld dækning ved barsel, hvilket vil medføre en dårligere service for beboerne.
ÆHU – 04 Forebyggelse af indlæggelser:
Udvalget ser meget positiv på dette tiltag, det vil være en stor fordel og give øget livskvalitet for
beboerne at kunne blive behandlet i egen bolig og udgå indlæggelse. Det er oftest meget belastende
for den ældre at blive indlagt på en travl sygehusafdeling med udelukkende fremmede ansigter.
ÆHU – 06 Madproduktion, Birkelund Plejecenter:
Rådet ser meget gerne at Birkelund Plejecenter får egen madproduktion, men at det bliver i
Birkelunds nuværende køkken, som stort set vil kunne op starte produktionen uden yderligere
udgifter.
Rådet mener at det er en unødig udgift at lægge oven på huslejen, at beboerne selv skal finansiere
ombygningen af køkkenerne i boenhederne, da huslejen i forvejen er høj. Endvidere er der kun
meget få beboere, der vil have mulighed for at medvirke til madproduktionen.
Ønsket er også at kunne bevare muligheden for selv at kunne producere mad til fælles
arrangementer som afholdes i samarbejde med Aktiviteten og Birkelunds Venner.
Ved at maden produceres i storkøkkenet på Birkelund, vil aktivets- og spisegæster også kunne
modtage maden herfra.
ÆHU – 01 RotoCare senge:
Rådet er bekymret for at denne besparelse ikke vil kunne indtjene sig, hvis der fx ikke er nogen
beboere der vil kunne profilere af at have sengen og alle senge står i depot.
Rådet er positiv over for sengen som hjælpemiddel hvor det er muligt og ønsker - som der står i
ældre kommisionsrapporten – at frigivet tid ved at anvende velfærdsteknologi skal bruges til
aktiviteter, der øger livskvalitet for beboerne.

Leif Madsen
Formand

Bodil Hellum
Sekretær
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Høringssvar til ÆHU- 06
Birkelund Plejecenter.

Madproduktion af alle døgnets måltider på

Køkkenerne i Kerteminde kommune har siden kommune sammenlægningen været omfattet af gennemgribende
omlægninger - fra køle produktion til varmholdt produktion, effektivisering med afskedigelser, total ombygning af
køkkenet, sammenlægning af tre produktionskøkkener til to og siden hen fra to til ét produktions køkken, som vi har i
dag..
Der er således brugt mange ressourcer, både tid og penge på at få køkkenet dertil hvor det er i dag. Disse investeringer,
der allerede er foretaget, ville være at betragte som ” penge ud af vinduet”, hvis ikke køkkenet fortsat skal bestå.
Vi har formået at omstille os i den grad, og vi har i dag et rigtig godt sammenhold os kollegaer mellem. Vi har veluddannet
kostfagligt personale, samtidig med vi støtter det rummelige arbejdsmarked. Vi er gode til at implementere nye madlavningsmetoder og vi efterkommer gerne vore kunders krav til særlige mad ønsker. Vi har i dag en del kunder der ønsker særlige
kost afvigelser. Her kan det kostfaglige personale skabe tryghed om maden og måltiderne - både for personale og borgere,
enten på plejehjem eller borgere i eget hjem.
Hver dag sparrer vi og udvikler os. Vi er glade for det arbejde vi udfører og er stolte af den mad vi sender ud. Vi har et
strengt egenkontrolprogram, der foretages dagligt. Alle dage smagsbedømmes maden og noteres i skema, og ændres
med det samme hvis maden ikke scorer høj karakter, hver dag bedømmes temperatur. Vi sikrer sporbarhed.
Ville de små enheder kunne leve op til de samme strenge krav?
Vi har i dag en produktions-model der fungerer rigtig godt og er tilmed meget effektiv, fleksibel og rationel; køkkenet er
åbent hver dag, vi slækker ikke på standarden i ferietid, vi har altid samme nærende mad, altid menu-valgmulighed, der
kan hver dag bestilles særlige diæter. Vi kan næsten fra time til time køre ud til en borger, der f.eks. er udskrevet fra
sygehus og mangler mad.
I en lille enhed vil man i langt højere grad være mere sårbar, hvem tager over ved sygdom? Vil man kunne sikre at
borgeren får et ernæringsmæssigt forsvarligt måltid? Vil man også kunne stå inde for at maden er fremstillet af faglærte i
weekender? I ferier?
Vi sætter en ære i at lave rigtig god og nærende mad helt fra bunden, vi laver grundsovse som giver sovsen smag og
kraft, laver legerede-supper fra bunden, fromage og budding fra bunden, snitter selv vores salat, vi får frisk fisk fra Boris (
får gode tilbagemeldinger) , vi langtids steger vores kød, så det er dejligt mørt, vi bager selv brød og kager, vi laver
proteindrikke, vi markerer mærkedage, æblets- og øllets-dag, kirsebærfestival, markerer helligdage, vi bruger råvarer, der
markerer årstiden, sender hyggeposer ud til jul og påske.
I produktionskøkkenet i dag vil vi gerne kunne skræddersy menuen således at den passer til den enkelte borger, vi vil
gerne at de ældre kan spise sig mætte.
Vi mener at vi yder en særdeles god service til de borgere der af en eller anden grund ikke kan få/spise fuldkosten. Disse
borgere kan til enhver tid få leveret en anden konsistens-, en special diæt eller en ønske kost.
Vi får hver dag positive meldinger fra de ældre, de er så glade for maden. Vi ved også de fleste sidder og glæder sig til
maden kommer, bragt ud af en ansvarsbevidst chauffør de kender og holder af. Vi er meget fleksible og hjælper gerne
borgeren med at åbne emballagen, anrette maden, finder bestik, og hvor borgeren ikke er hjemme, sørger for at maden er
gemt forsvarligt på køl eller holdes varm i varmekasse. Alle disse daglige småting der er til stor hjælp for borgeren og
giver dem tryghed.
I dag er det blevet lovpligtigt at kunne dokumentere ernæringsværdien i den mad der fremstilles, så det er blevet endnu
vigtigere at holde en høj ernæringsstandard, og det mener vi er svært med ikke faglært personale- så kravet må være at
bevare fagligheden.
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Vi ved i dag at kost er en vigtig del af en behandling, man kan sige at kost er medicin. Vi er blevet mere bevidste i at følge
borgerne i deres ernæringsmæssige tilstand. Vi screener borgerne og følger dem nøje. Ved ændring i vægten, vægttab,
sættes der ind med det samme, f.eks. ved protein beriget kost og kost med ekstra energi, dette kan kun lade sig gøre
gennem et tæt samarbejde mellem køkken, hjemmepleje og visitation.
I det nyeste fagblad for kostfaglige stod der en artikel om en kommune der med stolthed kunne sige at de arbejdere efter
fælles værdier. Dette kunne ses igen ved at alle børn i kommunen en given dag spiste det samme måltid.
Tænk hvis vi i kerteminde med stolthed kunne sige at alle vores ældre tirsdag den 27.08.2013 fik serveret
klarsuppe, kogt kylling, kartofler og peberrodssovs.!!
Vi har ofte kontakt med borgere der er kede af de ikke længere må få leveret mad fra kerteminde Madservice.
Eksempel 1: xxx bliver visiteret for en periode, da han er kommet hjem fra sygehus, han er utrolig glad for den mad han
får leveret fra Kerteminde Madservice, han er enlig og får ikke selv lavet ordentligt mad, glæder sig hver dag til han skal
spise.
Nu er han rask og må ikke længere modtage mad fra Madservice, selv om det var et stort ønske fra ham selv.
Eksempel 2 : xxx har ad flere omgange modtaget mad fra Kerteminde Madservice. Har i perioder været dårlig og ikke
magtet at lave mad selv, men efter at have fået mad fra Madservice nogle måneder, er hun kommet til kræfter igen. Hun
mener selv, at det er den gode mads skyld. Har rost maden højt.
Vi er meget ængstelige for vores fremtid, vi ser vores faglighed forsvinde og vigtig viden og erfaring gå tabt.
På sigt kan det være svært at rekruttere kvalificeret personale til meget små stillinger, hvem kan så sørge for god og
nærende mad?
Så man må gøre sig klart på hvilket grundlag denne beslutning skal træffes - er det for at finde en løsning på et påstået
problem eller vil man blot flytte stemmer.

På vegne af de ansatte i Kerteminde Kommune Madservice
TR Rudi Dahl
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Høringssvar vedr. budget 2014-2017 fra lokalt-MED Sundhed & Rehabilitering
Lokalt-MED for Sundhed og Rehabilitering bakker op om høringssvar fra Fælles-MED i Sundhed & Pleje og at
Madservice laver særskilt høringssvar i forhold til ÆHU-06.
I forhold til effektiviseringsblok ÆHU- 01, 02, 03 vedlægges nedenstående kommentarer fra de rehabiliterende
terapeuter, som lokalt-MED støtter op om:
RotoCare Senge på plejecentre
Indsatsen med RotoCare senge er godt i gang, og der vil blive lavet en evaluering af indsatsen i dec.
2013. Der er samtidig fokus på ”den aktive hverdag på plejecentrene” og der ses et potentiale for
udvikling på dette område, der vil give borgeren mere livskvalitet.
Hverdagsrehabilitering – Ude
Aftenvagterne: Vi ser et potentiale i at have mere fokus på hverdagsrehabilitering i aftenvagterne.
Aftenvagterne er undervist i hverdagsrehabilitering og har også udtrykt ønske om, at vi havde
mulighed for mere tilstedeværelse i aftenvagterne.
Nord – og Syd ude: For at udvikle og fastholde den hverdagsrehabiliterende indsats, er det vigtigt at
have fokus på det tætte samarbejde i Nord – og Syd Ude. Det er vigtigt at terapeuterne er
tilstede/synlige i alle områder (Kerteminde, Munkebo og Langeskov).
Det er ligeledes vigtigt at der er fokus på hverdagsrehabilitering fra alle de involverede
samarbejdspartnere
Velfærdsteknologi: Velfærdsteknologien har en vigtig faktor i den hverdagsrehabiliterende indsats og
vi har stor fokus på udvikling af nyeste teknologi. Vi ser et potentiale i at vi deltager i netværksgruppe
i Kommunen og kan bidrage med erfaringer fra ”gulvet” og hvilke tiltag der kunne være relevante at
afprøve hos borgere.
Vi har bl.a. haft møde med relevante samarbejdsledere og medarbejdere vedr. en doserings karrusel.
Dette kunne være et relevant nyt tiltag, der kan styrke borgerne i at være mere selvhjulpen og give
mere livskvalitet.
Ændring af arbejdsgange på forflytningsområdet
Det er væsentligt at der bliver foretaget en faglig vurdering af borgerens funktionsniveau, for at
vurdere om de er relevante for indsatsen til forflytningen med en hjælper.
Det er relevant at afgrænse indsatsen i opstartsfasen, for at gøre sig nogle gode erfaringer med
implementeringen af indsatsen.
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Høringssvar vedr. budget 2014- 2017 fra Fælles MED-udvalg i Sundhed og
Pleje
ÆHU - 01 RotoCare senge på plejecentre
Fælles MED udvalget bakker op om investering i velfærdsteknologi og særligt i
forhold til indførelse af teknologi der primært har et rehabiliterende sigte, hvor
borgerne kan opnå forbedret funktionsniveau.
Fælles MED udvalget er bekymret for om besparelsen kan opnås på sengene
alene og især, at besparelsen får fuld gennemslagskraft i 2014.
ÆHU - 02 Ændring af arbejdsgange på forflytningsområdet
Fælles MED udvalget bakker op om, at der sker en løbende investering i
hjælpemidler og velfærdsteknologi til gavn for borgerne. Dette er i tråd med den
rehabiliterende indsats, der er udgangspunkt for arbejdet i Sundhed og Pleje
Ligeledes bakker Fælles MED udvalget op om at anvende forbedringspotentiale
for at forbedre medarbejdernes arbejdsgange i forflytningssituationer og dermed
medarbejdernes arbejdsmiljø.
ÆHU- 04 Forebyggelse af indlæggelser- udvidelse med akutfunktion
Fælles MED udvalget bakker op om prioritering af forebyggelse og
sundhedsfremme, der kan medvirke til at øge borgernes livskvalitet. Dette er i
tråd med den rehabiliterende indsats, der er udgangspunkt for arbejdet i
Sundhed og Pleje.
ÆHU- 06 Madproduktion af alle døgnets måltider på Birkelund
Plejecenter
Fælles MED udvalget støtter Ældrekommissionens anbefalinger, som arbejdet
på plejecentrene tager udgangspunkt i. Fælles MED udvalget har et stort ønske
om at forbedre livskvaliteten for borgerne. Fælles MED udvalget kan være
bekymret for at forslaget risikerer at udhule driften i produktionskøkkenet på sigt
og har et ønske om, at der analyseres på, om de ønskede anvendte midler
kunne anvendes andre steder til at øge livskvaliteten for borgerne.
Det er væsentligt at sikre madproduktion til hjemmeboende borgere i Kerteminde
Kommune, specielt set i lyset af hurtigere udskrivning fra sygehusene. Ved
levering af daglig varm mad til borgerne yder chaufførerne en stor indsats
gennem daglige observationer, kontakt, småydelser mv.
ÆHU- 09 Elektroniske dørlåse i hjemmeplejen
Fælles MED udvalget finder at investeringen vil være fordelagtige på flere
områder. Elektroniske dørlåse kan hurtigt omkodes, det er muligt for at føre log,
så det dokumenteres hvornår og af hvem en dør er blevet låst op og der er
endvidere mulighed for at fjernaplåses for vagtlæge mv. Disse muligheder skaber
større sikkerhed og tryghed for både borgere og medarbejdere.
ÆHU- 10 Etablering af særskilt rehabiliteringsenhed
Fælles MED udvalget anser snarlig udvidelse af antallet af rehabiliteringspladser
for nødvendigt for at kunne varetage den kommunale opgave i det nære
sundhedsvæsen og forebygge/imødekomme sygehusindlæggelser.
Fælles MED udvalget henviser til at investering i en særskilt rehabiliteringsenhed
er fundamental for at kunne fortsætte den rehabiliterende indsats, der er
udgangspunkt for arbejdet i Sundhed og Pleje. Indsatsen medvirker til at øge
borgernes livskvalitet og imødekomme behovet for plejeboliger, som følge af den
demografiske udvikling samt imødekomme presset på den aktivitetsbaserede
kommunale medfinansiering.
ÆHU- 11 Etablering af sundhedscenter
Fælles MED udvalget anbefaler at et sundhedscenter dækker samtlige borgere i
hele kommunen, således at der skabes en indgang for borgerne. Fælles MED
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udvalget finder desuden at sammenbygning af sundhedscenter med
rehabiliteringsenheden vil skabe en synergi i forhold til sundhedsarbejdet,
anvendelse af bygningsmasse, medarbejdere mv.
ÆHU - 16 Renovering af Lindhøj Plejecenter
Fælles MED udvalget anser renovering af de 17 nuværende rehabiliteringsboliger
på Lindhøj Plejecenter for nødvendig, såfremt boligerne fremadrettet
ønskes anvendt til plejeboliger eller specialiseret enhed.
ÆHU- 17 Styrke den patientrettede forebyggelse samt i forhold til
patienter, der typisk har behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser
Fælles MED udvalget bakker op om prioritering af sundhedsfremme og
forebyggelse, således at de kommunale tilbud lever op til kravene til
forløbsprogrammer og medvirker til at nedbringe ulighed i sundhed.
ØKU- 02 Puljer for samtlige medarbejdere til personalepolitiske tiltag og
udviklingsinitiativer
ØKU - 03 Motionsordning for samtlige medarbejdere
ØKU - 04 Psykologisk rådgivning for samtlige medarbejdere
Fælles MED udvalget ønsker at understrege, at samtlige aktiviteter er en del af
sygefraværs og trivselsstrategi i Sundhed og Pleje. De opnåede resultater med
nedgang i sygefraværet vil være vanskeligt at fastholde, såfremt de eksisterende
tilbud ophører. Fælles MED påpeger at anvendelse af psykologisk rådgivning i
tilfælde, som ikke nødvendigvis kan kategoriseres som særlige hændelser, har
vist sig at have stor betydning for at imødekomme sygefravær blandt
medarbejderne.
ØKU - 05 Barselspuljer for samtlige medarbejdere reduceres med 1 O%
Fælles MED udvalget finder at forslaget vil ramme en organisation som Sundhed
og Pleje med en stor andel yngre kvindelige medarbejdere i den fødedygtige
alder ekstra hårdt.
ØKU- 10 Administrativ organisation- mindre åbningstid på rådhusenefredagslukning
for borgerhenvendelser-personlige og telefoniske
Fælles MED udvalget finder at forslaget vil afstedkomme yderligere belastning på
Sundhed og Pleje, som i forvejen håndterer et stort antal henvendelser fra
borgerne. Valget af en fredag , hvor der i forvejen er et stort pres på
organisationen pga. udskrivelser fra sygehus finder Fælles MED udvalget
uhensigtsmæssig.
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Budget 2014
Samt
Overslagsårene 2015 - 2016

Høringssvar

Folkeoplysningsudvalget
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Til
Byrådet
Kerteminde Kommune
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde

Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget til budgetlægning for 2014
l forbindelse med dialogmødet omkring budgetlægningen for 2014 har
Folkeoplysningsudvalget modtaget materiale med forslag til ændringer i budgettet
for 2014.
Under 07.Sundhed, forebyggelse og rehabiliteringspolitik er der beskrevet en
spareblok på 1,5 %, som på KF.01 Kultur- og Fritid- Ej fremskrivning af budgetter
kulturelle opgaver samt folkeoplysning og fritidsaktiviteter giver en mindreudgift
på 110.000 kr.
For Kultur-området udgør besparelsen ca. 24.100 kr., mens den for
Folkeoplysningsområdet er på 85.500 kr. med udgangspunkt i et budget på
4.272.500 kr.
På dialogmødet den 20. august gjorde jeg som formand for
Folkeoplysningsudvalget opmærksom på, at jeg oplevede reduktionsforslaget
som uacceptabelt med udgangspunkt i, at Folkeoplysningsudvalgets budget er
skåret dramatisk i den nye kommunes tid.
Reduktionerne har ramt folkeoplysningsområdet bredt, så aftenskoler,
pensionisttilskud, medlemstilskud, lokaletilskud til foreninger, fælles formål samt
ferieaktiviteter har fået enten et væsentligt lavere udgiftsniveau eller helt er sparet
væk.
På Folkeoplysningsudvalgets vegne
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Budget 2014
Samt
Overslagsårene 2015 - 2016

Høringssvar

-

Kultur og Fritidsudvalget
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Høringssvar fra bestyrelsen i Kerteminde kommunale Musikskole vedrørende budget
2014, forslagsnr. KF. 05. Titel: Etablering af ”Kulturskibet ” i Kerteminde Kommune.

Kerteminde 23-8
Kære Kultur- og Fritidsudvalg
Kerteminde Kommunale Musikskoles bestyrelse er meget glade for den positive dialog der har
været med Kultur- og Fritidsudvalget omkring forslag til oprettelse af Kulturskibet i
Kerteminde Kommune. Endvidere er bestyrelsen glade for at se at tankerne omkring
etableringen af ”Kulturskibet” er medtaget som ønskeblok i budgetforslag 2014.
Oprettelsen af Kulturskibet vil bidrage til den kommunale vision omkring Vækst og udvikling ved
at gøre Kerteminde Kommune til en endnu mere attraktiv bosætningskommune for børnefamilier.
Kulturskibet vil bidrage til at synliggøre kommunens kulturelle dimension – også uden for
kommunegrænsen.
Kulturskibet kan skabe sammenhæng og kultureludveksling mellem børn og unge i hele
kommunen, og derved forbedre sammenhængskraften mellem de enkelte byer og landsbyer.
Det kan også understøtte arbejdet med, at:
•
•
•

fastholde og tiltrække unge
fremme kultur og kulturforståelse
styrke samarbejde mellem kommunale institutioner i kommunen
Kulturskibet vil være en vigtig medspiller i kommunens kulturelle liv også på det sociale plan. Via
de forskellige tilbud og arrangementer under ’Kulturskibets’ paraply vil såvel børn, unge og gamle
med og uden funktionsnedsættelser blive involveret. ’Kulturskibet’ vil arbejde med inklusion og
integration, og derved involvere og inkludere socialt udsatte som måtte have svært ved at falde
til i sociale fællesskaber. Kulturskibet vil byde alle velkomne.
På vegne af bestyrelsen i Kerteminde Kommunale Musikskole.

Merete Storgaard Jensen
Formand

Morten Just
Musikskoleleder

63

Høringssvar fra lærergruppen i Kerteminde kommunale Musikskole vedrørende budget 2014, forslagsnr.
KF. 05. Titel: Etablering af ”Kulturskibet ” i Kerteminde Kommune.
Odense 29-8

Kære Kultur- og Fritidsudvalg
På vegne af læregruppen i Kerteminde Musikskole, vil jeg godt udtrykke vores uforbeholdne støtte til projektet
“Kulturskibet”.
Vores primære sigte er altid vores elevers trivsel og musikalske udvikling, og vi er sikre på, at muligheden for
at dyrke sin musikalitet i nogle større og bredere rammer, vil være givtigt for alle vores elever. I dagligdagen vil
eleverne møde flere børn og unge, der ligesom dem er interesserede i at udtrykke sig kreativt, og der vil være
mulighed for, at eleverne kan indgå i større projekter, der involverer flere kunstformer. Deltagelse i sådanne
projekter vil styrke og motivere eleverne, og udvikle deres æstetiske dannelse.
Som underviser vil vi ligeledes nyde godt af, at arbejde sammen med kollegaer med en anden kunstnerisk
baggrund end vor egen. Vi er sikre på, at samarbejdet vil være inspirerende for alle involverede undervisere, og
den energi der helt sikkert vil opstå ved mødet mellem de forskellige udtryksformer, vil berige og begave hele
kulturlivet i kommunen.
På vegne af lærergruppen i Kerteminde Musikskole
David Vollmond
Tillidsrepræsentant
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29. august 2013

Høringssvar - Budget 2014
Så er det igen tid til besparelser, men dejligt at konstatere, at det ikke er så slemt som de tidligere år.
Processerne i forbindelse med gennemførelse af tidligere års besparelser har hver gang rummet ana-lyse af kan/skal
opgaver, hvor snart alle kan-opgaver er skåret væk. Medarbejderne har derfor også i år ønske om, at politikerne
tydeliggør kvalitet og indhold af de ydelser, som skal leveres.
Medarbejderne efterspørger igen en strategi for den retning vores kommunale administration bevæger sig hen i mod?
Medarbejderne har behov for at vide, hvad det er for ydelser, der skal leveres til bor-gerne, og hvad disse ydelser skal
indeholde.
Ligeledes er det vigtigt for medarbejderne, at serviceniveauet er kendt af borgerne, så borgerne ved, hvad de kan
forvente. Det er meget ubehageligt, når borgere – der står og venter på at blive ekspede-ret - højlydt brokker sig over den
dårlige service og kommer med nedladende kommentarer om perso-nalet - som gør, hvad de kan - under de vilkår, de
har.
ØKU.03: Motionsordning for samtlige medarbejdere – ophører.
Det er meget få personalegoder, der efterhånden er i Kerteminde Kommune.
Dette er et af dem, og det svarer til en fuldtidsstilling, at op mod 350 medarbejdere oplever, at de har et gode hos deres
arbejdsgiver. Mange medarbejdere har rigtig god gavn af motionsordningen, hvilket betyder færre problemer med fysikken
- og dermed færre sygedage.
ØKU.04: Psykologisk rådgivning for samtlige medarbejdere - ophører.
Dette er et andet personalegode, som er virkelig vigtigt for de medarbejdere, der har brug for hjælp til at få dagligdagen
til at fungere.
I administrationen oplever vi større og større efterspørgsel efter hjælp, og tilbagemeldingerne er me-get positive. Der er
ingen tvivl om, at denne ordning sparer Kerteminde Kommune for mange syge-meldinger/sygedage – også langtidssyge.
Som medarbejdere er vi overbevist om, at udgiften opvejes - og mere til – af bl.a. færre sygedage og bedre trivsel.
ØKU.03 og ØKU.04´s betydning for ABR-02: Effektivisering af indsats for sygedagpengemod-tagere.
En del af medarbejderne i Kerteminde Kommune er også bosiddende i Kerteminde Kommune. Både motionsordningen og
muligheden for at få hjælp og vejledning hos p.t. Prescriba betyder færre syge-meldinger - også langtidssygemeldinger,
hvilket betyder færre udgifter til sygedagpenge.
Det skal dog samtidig henstilles, at man afventer konstatering af, at sagsbehandlingstiden faktisk fal-der, inden man
”høster” en evt. personalebesparelse.
ØKU.08: Normeringsudvidelse
Som medarbejdere er vi rigtig glade for forslaget om ansættelse af en person til intern udvikling – en HR-medarbejder.
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Nogle af de vigtigste og vanskeligste beslutninger i en organisation er beslutningen om, hvem man skal ansætte. De har
nemlig indflydelse på virksomhedens funktionsevne langt ind i fremtiden, selv om 29. august 2013
det ofte er vanskeligt at måle. Derfor er det vigtigt at få sat det stærkeste hold - ”det vindende hold”! En HR-medarbejder
kunne f.eks. videreudvikle/udvikle handleguides til håndtering af elementerne i en god ansættelsesproces (grundlaget for
en god stillingsannonce, udvælgelsesmetoder samt metoder til at afdække kandidatens faglige og personlige
kompetencer).
Ligeledes kunne en HR-medarbejder videreudvikle og styrke fastholdelses- og motivationsfaktorer og f.eks. sikre, at
medarbejdere ansat i Kerteminde Kommune, også efter flere års ansættelse, fortsat kan være en efterspurgt arbejdskraft
på arbejdsmarkedet, at medarbejderne holdes ”langtidsfriske” og hele tiden er opdateret og rustet til aktuelle behov. Dette
vil give større arbejdsglæde og styrke Kerte-minde Kommunes image som en god arbejdsplads.
Vi ser det derfor optimalt, at en sådan medarbejder placeres i løn og personaleafdelingen, sådan at udvikling af
funktionen sker i harmoni med praksis/overenskomster for de respektive fag, og at HR-medarbejderen naturligt vil være
en professionel støtte for decentrale ledere og medarbejdere, der arbejder med personaleforhold. Vi mener, at en HRfunktion i løn og personaleafdelingen vil kunne understøtte og videreudvikle afdelingens funktion.
ØKU.10: Mindre åbningstid på rådhusene
Mindre åbningstid er lig med flere timer uden personlige og telefoniske henvendelser, men vil borger-ne så blot stå i
(længere) kø (både i telefonen og ved ”skranken”) de dage, der er åbent?
Færre åbningstimer er ikke lig med færre opgaver.
De fleste ekspeditioner sker i Borgerservice.
Hvis lukning for ekspeditioner fredag betyder mindre normering, så er det et rigtig dårligt forslag.
Personalet i Borgerservice har i forvejen svært ved at dække alle funktioner med det antal ansatte, der er i dag. Der er p.t.
flest ekspeditioner mandag og torsdag, hvor der i perioder er brug for 3 personer til blot at passe telefonen.
Medarbejdersiden i Fælles MED Administration
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Forslag til konto på budget 2014 - og senere budgetter.
C:\Users\Simon\Documents\1_ Filer i brug\2013. Landsbuerne i Kerteminde\Dok.nr 2012-3111 - Notat vedr. faldefærdige
bygninger på Hindsholm.DOC
C:\Users\Simon\Documents\1_ Filer i brug\2013. Landsbuerne i Kerteminde\Nedrivningskonto.xls
C:\Users\Simon\Documents\1_ Filer i brug\2013. Landsbuerne i Kerteminde\Overslagsberegning.pdf
C:\Users\Simon\Documents\1_ Filer i brug\Uddrag af byggeloven.odt
Hermed forslag til en konto i budget 2014 og senere budgetter.
Kontoen, der f. eks. kan hedde ’Landsbypleje’, bør ’tankes op’ år for år.
Jeg har foreslået en konto på 3 mill. kr., men 2 mill. kr. kan gøre det.
Det er min tanke, at kontoen skal være tilgængelig med kort varsel, f. eks. i tilfælde af, at et faldefærdigt hus kommer på
tvangsauktion eller bliver tilgængeligt for køb på anden måde, f. eks. hvis ejerne kommer på plejehjem, ved dødsfald og i
lignende situationer.
Hvis der udstikkes retningslinjer for anvendelsen af midlerne på kontoen, kan borgmesteren bemyndiges til at frigive
midlerne uden en egentlig politisk behandling sag for sag, så man f. eks. kan lade en advokat møde ved en tvangsauktion
på kommunens vegne og måske købe ejendommen for et symbolsk beløb, så kommunen senere kan lade ejendommen
rive ned.
Det er naturligvis meningen, at kommunen som hidtil bør anvende byggelovens §14 og evt. også §17, når det er aktuelt,
og evt. pålægge ejeren at bringe en forsømt ejendom i ’sømmelig’ stand uden udgifter for kommunen.
Med venlig hilsen
Simon Riber.
riber@1433.dk
Tlf. 6534 1101.
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