Børn- og Ungeforvaltningen

Høringsbrev: Store Forandringer – Dagtilbud
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I forbindelse med Store forandringer skal der udmøntes en besparelsen på
kr. 2,1 mio. i 2016 og kr. 2,8 mio. i 2017-2019 på dagtilbudsstrukturen.
Det er fra politisk side blevet pointeret, at rammereduktioner skal undgås og
at den nuværende normering skal fasholdes.

Tlf. 65151515

Sagen vedr. Store forandringer – Struktur på dagtilbud har være behandlet
på et dialogmøde med alle bestyrelser fra dagtilbuds- og skoleområdet samt
lokalrådene. Herudover er sagen blevet behandlet politiske på Børn- og
skoleudvalgsmøderne den 7. og 14. juni, Økonomiudvalgsmødet d. 14. juni
og Byrådets møde d. 22. juni. På baggrund af Byrådets møde blev følgende
besluttet:
”Et samlet byråd besluttede at sende forslag 2-5 i høring.
Et flertal i byrådet bestående af liste F, A, V stemte for at sende forslag 1 i
høring. Liste Ø, B, P, O, C samt løsgængerne Jørgen Schou og Solveig
Gaarsmand stemte imod.
Et samlet byråd besluttede ikke at sende forslaget om udskydelse af byggeriet Marslev Børnehus i høring.”
Med afsæt heri sættes følgende forslag i høring:
1. Ledelsesstrukturen:
Det foreslås følgende ledelsesstruktur:
 Kerteminde: Balders Hus og Børnehaven Fjordvang sammenlægges til en områdeinstitution med en områdeleder og en afdelingsleder.
 Munkebo: I Daginstitution Munkebo er ledelsesstukturen allerede
reduceret, så strukturen fortsætter i sin nuværende form med en områdeleder og to afdelingsledere. Såfremt der skal skæres yderligere i
antallet af ledere er der behov for fysisk at samle institutionen mere
end det er tilfældet i dag og dermed bygge et ny børnehus.
 Langeskov: Ledelsesstrukturen i Daginstitution Mælkevejen er
uændret.
 Hindsholm: Her etableres landsbyordning, hvilket betyder en sammenlægning af ledelse af dagtilbud og SFO.
 Nymarken: Ledelsesstukturen i Børnehuset Nymarken er uændret i
en 2 årig periode og afventer skolestrukturen, bosætningsstrategi og
flygtning situationen i området.
 Marslev: Ledelsesstukturen i Marselv Børnehus er uændret i en 2
årig periode og afventer skolestrukturen, bosætningsstrategi og
flygtning situationen i området.
Herudover vil der også komme andre tiltag i forbindelse med den struktur,
der besluttes på skoleområdet, hvor bl.a. distriktsopdelingen får betydning
for dagtilbudsområdet.
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Uafhængigt at strukturen foreslås følgende:
2. Styrket inklusion:
Omdrejningspunktet Styrket inklusion er en samlet pakke og der kan derfor
ikke fravælges en del, da dette vil få betydning for den sammenhængende
stuktur.
Ressourcehuse
Der foreslås følgende ift. ressourcehus:
 Ressourcehuset etableres i Daginstitution Mælkevejen med plads
til 5 børn med funktionsnedsættelse i alderen 0-6 år.
Ressourcepladser:
Der foreslås følgende ift. ressourcepladser:
 Der etableres ressourcepladser til børn med behov for specialpædagogisk bistand i alle distrikter. I forlængelse heraf omlægges det
specialpædagogiske korps og placeres decentralt.
3. Omlægning af Dagplejen
Der foreslås følgende ift. omlægning af Dagplejen:
 Korpset af dagplejepædagoger reduceres med en stilling.
 Ledelsen af Dagplejen lægges ud i institutionerne og dagplejerlederstillingen nedlægges.
 Daginstitutionerne varetager personaleledelsen og den faglige
sparring med dagplejerne.
 En fast stab af dagplejere ansættes i institutioner med vuggestuer,
dog med den undtagelse at der i Marslev skal træffes beslutning
om enten dagpleje- eller vuggestuepladser.
4. Lukning af gæstedagplejehusene:
Der foreslås følgende ift. lukning af gæstedagplejehusene:
 Gæstedagplejehusene lukkes og gæstedagplejen varetages af
dagplejere samt vuggestuen i distriktet.
5. Ingen optag af PAU-elever:
Der foreslås følgende ift. PAU-elever
 Yderligere PAU-elever optages ikke i september 2016.
 Ingen PAU-elever optages i 2017, 2018 og 2019.
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