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Indhold
Følgende har afgivet høringssvar til det administrative budgetoplæg for 2014 samt overslagsårene 2015-2017.

FAMILIEUDVALGET
Daginstitutioner
•

Børnehuset Dalskovreden

•

Børnehuset Mini-Max

•

Børnehaven Sneglehuset

•

Birkemose Børnehave

•

Græshoppen

•

Veflinge Børnehave

•

Adamsminde

•

Den integrerede Daginstitution Kernehuset

•

Børnehaven Kastaniegården

•

Mælkevejens Børnehave og Vuggestue

Skoler og S F O
•

Sletten Skole

•

Søndersøskolen

•

Kystskolen

•

Særslev-Hårslev-Skolen

•

Bogense Skole

•

Havrehedskolen

Dagtilbudsklubber
•

Fristedet

•

Aktivitetshuset

•

Klubben

SOCIALUDVALGET
•

Nordfyns Psykiatricenter

•

Værestedet

HOVED- OG MEDUDVALG
•

Hovedudvalget

•

Område-MED, Rådhusene

•

Område-MED, Social og Sundhed

•

Område-MED, Undervisning

•

Område-MED, Familie

•

Område-MED, Teknisk Drift

•

MED udvalg, Sletten skole
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•

MED udvalg. Børnehuset Mini-Max

RÅD OG NÆVN
•

Ældrerådet

•

Handicaprådet

ØVRIGE
•

PMF Fyn

Høringssvar angående prioriteringskataloget samt

Ledelsesstruktur

Vi finder det betænkeligt med et minimum på 15 ledelsestimer pr. uge. Alle ledere uanset
bømetal har stort set den samme mængde ledelsesopgaver. Dalskovredens fordeling med 42 børn
udløser 16,8 timer til ledelse og 20,2 timer som pædagog. Altså flere timer som pædagog end
som leder.

En stadig større del af ledelsestimeme bruges på opgaver ude af huset, hvilket gør at små
enheder bliver til sårbare enheder, når den leder der har flere pædagogtimer end ledelsestimer må
forlade institutionen på tidspunkter hvor hun/han har ansvaret for en børnegruppe.

Enhederne bør være så store at det såvidt muligt udløser en fuldtids leder. Det giver fleksible
ledere der har mulighed for, at være en aktiv del af arbejdet i div. arbejdsgrupper og ikke mindst
i det formaliserede distriktssamarbejde.

Vi mener man bør spare penge på at nedsætte antallet af instutioner, så det passer til kommunens
faktiske bømetal. Ingen institutioner med minimums normeringen på 30 børn, uden at der også
reelt er 30 bøm i gennemsnit pr. år.

Decentraliserings aftale ang. støttepædagoger.

Det kan være en god ide at føre det ud i distrikterne, så det er distriktsteamet, med deres
kendskab til de enkelte bøm, der fordeler timerne. Samtidig kan det give en skævvridning i
forhold til antal bøm i de enkelte distrikter der har behov for støtte og det antal timer man har til
rådighed.

Set i lyset af arbejdet med inklusion er det betænkeligt at spare en stilling væk.

Rammebesparelser og ændring af serviceniveauet på rengøring.
Niveauet kan vist knapt sænkes yderligere.

Leders afvikling af 6. ferieuge.
Det er ofte svært at få aflioldt alle 6 uger, når lederen i hverdagen ogsåfiangerersom pædagog
samt deltager i diverse udviklingsprojekter.

Forældrebestyrelsen
Børnehuset Dalskovreden

Børnehuset Mini-Max d. 29/8-13
Høringssvar fra Børnehuset Mini-Max vedr. budget 2014
I det vi anerkender det faldende børnetal, må vi dog undres over den normering, der gives til
vuggestueafdelingen i Børnehuset Minimax. Der er netop investeret 1,2 millioner kroner i ombygningen
således, at Mini Max kan rumme yderligere en vuggestuegruppe. Derved har vi kapacitet til i alt 20 børn i
den aldersgruppe. Ved årets begyndelse vil der være 19 børn i vuggestuegrupperne. Såfremt der ikke
tilføres nogle børn i løbet af 2014 vil dette tal falde til 13 børn ved årets slutning. Se figur 1.
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1 løbet af året vil det gennemsnitlige antal være 15,9 børn, næsten 16 børn. Den normering vi er tildelt, er
kun 14 børn. Det betyder, at vi har aktivitetstillæg til 2 børn mindre end vi reelt vil være året igennem.
Samtidigt kan det undre os, at vi ikke skal forvente at modtage nogle børn til vuggestuerne igennem hele
2014. Dette skal specielt i ses i lyset af den førnævnte investering. Det må derfor forventes, at der kommer
nogle børn til i løbet af året. Får vi blot tilført 1 barn pr. kvartal, hvilket vi må antage vil være mindste
tilgang taget i betragtning af investering i institutionen, vil tallet se således ud. Se figur 2.

Antal Børn i Mini Max Vuggestue

Figur 2
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Her vil snittet være over 18 børn i gennemsnit hen over året, hvorved det for det første vil give
aktivitetstillæg for 4 børn mere end budget normeringen, samt en normering på 18 børn, hvilket svarer til 1
fuldtidsstilling i personalegruppen. Det er derfor af yderste vigtighed, at de vurderede børnetal tilpasses til
et mere realistisk niveau, i lighed med figur 2. Der kan selvfølgelig argumenteres for, at der ikke er nogen
børn på venteliste, men børnene til andet halvår 2014, er jo knap nok født endnu, hvorfor vi ikke mener, at
dette kan lægge til grund for normeringen.
Når der nu er umiddelbare forkerte tal der er brugt i normeringen på vuggestuedelen, vil det være oplagt,
at man ligeledes kigger på normeringen på børnehavedelen af Minimax. Den synes ligeledes at være
normeret meget lavt, og der er væsentligt lavere tilgang, end der er i andre institutioner, og derved er
aktivitetstillægget kraftigt beskåret. Vil man satse på udvikling, effektiviseringer og innovation, er man nødt
til at sikre, at de nødvendige midler tilføres og at der løbende er tilgang af børn, hvor dette foregår, ellers er
visioner og politikker indholdsløse, og vil kun give anledning til mistro blandt brugere af og personale i
institutionen.
Det må fra politisk side sikres, at man fremadrettet kan drive institutionerne på en effektiv måde, og at
man udnytter den kapacitet, der fra politisk side tidligere er blevet besluttet at skabe. Der må derfor
træffes de nødvendige beslutninger for at sikre, at denne kapacitet bruges de rigtige steder, og at en
eventuel overskudskapacitet afvikles. Derved sikres der mulighed for effektivisering og udvikling af
institutionerne, til glæde for forældre, børn og personale i institutionerne i Nordfyns kommune.
Med venlig hilsen

Bestyrelsesformand

Leder

Ulrik Liborius Nielsen

Ulla Windfeld-Lund

BØRNEHAVEN SNEGLEHUSET
Storhøjvej 6 0 , 5 4 5 0 Otterup - TIf. 64 8 2 3 6 3 0

Høring budget 2014
Ledelsesstruktur
Det er ikke vores opfattelse at der er blevet færre ledelsesopgaver, tværtimod.
I takt med at målet inklusion opfyldes, er der behov for mere ledelsestid til at løfte
opgaven.
Pædagogernes stillinger forringes, da disse Jobs skal nedbringes med den tid som
lederne skal være mere på stuerne. Deltidsstillingerne forringes yderligere.
Energi spare foranstaltninger
Nyt fyr eller alternativ energi til opvarmning af den store bygning vi har.
Stort vinduesparti kunne skiftes eller energi-optimeres.
Støttepædagogressourcerne
Det giver god mening at gøre støtteressourcerne mere fleksible fremover.
Vi ser nedskæring modstridende med inklusions-tanken.
Kommentar til Sneglehusets budget
Vi har ikke fået midlertil vinduespolering.

Med venlig hilsen
Majken Holmgård Sørensen
Bestyrelsesformand

Pia Broch Larsen
Leder

/

BIRKEMOSE
BØRNEHAVE
Søndersø den 28. august 2013.
Høringssvar budget 2014
Det tekniske budget:
Birkemose Børnehave (både afd. Tigerhuset og afd. Birkemose) har ingen kommentarer til det tekniske
budget.
Børnetallet er faldende i afd. Birkemose, og det får nogle personalemæssige konsekvenser. Børnetallet er
generelt faldende i alle institutioner, ikke kun i Nordfyns kommune, men også på landsplan.
Prioriteringskataloget:
Vedrørende "Ledelsestid i daginstitutionerne":
Forslaget om at skære i ledelsestiden bekymrer bestyrelse og personale. Dette skyldes at pr. 1. december
2013 stopper souscheffunktionen i institutionerne, samtidigt skal lederne indgå i et forpligtende
samarbejde i distriktet. Da det ikke er fuldt ud implementeret endnu, ved vi ikke om lederen får mere tid til
at varetage alle ledelsesopgaverne. Men vi er bekymret over, at alle 3 tiltag muligvis skal implementeres
samtidigt. (Færre ledelsestimer, ingen souschef og mere distriktsledelse).
Når lederen ikke har timer nok til ledelse tages de oftest fra børnetimerne, dermed bliver det en skjult
nednormering på børnetimerne. Derudover skaber det utryghed ved det øvrige personale, da
børnetimerne tages fra dem.
En administrativ medarbejder skal varetage alle 18 institutioner. Det kunne være rart at vide, hvad
tankerne er i forhold til opgaverne, den administrative medarbejder skal udføre.
Derudover er vi bekymret over, at lederens administrative tid nednormeres, da det er her at lederen har
muligheden for at gennemtænke de overordnede strategiske udviklingsprocesser (innovation).
Vedrørende "Decentralisering af støttepædagogressourcer":
96 % af alle børn skal være inkluderet i 2015. Dette kræver tidlig indsats og konstruktivt innovativt
samarbejde fra alle fagpersonaler.
Ideen med at støttepædagogerne decentraliseres til institutioner eller distrikter, synes vi er et godt tiltag.
Støttepædagogerne får på nuværende tidspunkt sparring på deres arbejde ved at være en del af PPR, den
sparring skal huskes ind ved at de omplaceres. Alle fagpersonaler arbejder med inklusion i forhold til
børnefællesskaberne, et tiltag som kræver specialviden og alle konstruktive ressourcer, hvilket
støttepædagogerne kan bidrage med.
Det er svært at overskue konsekvenserne i forhold til den nuværende struktur på området, hvad
omstruktureringen vil betyde, som før skrevet er vi positive.
Samtidigt vil der ske et effektiviseringsmål for omorganiseringen på en stilling. Dette kan vi ikke helt forstå,
da der står at det ikke får nogen konsekvenser for borgere/brugere.

Vi vil gerne indgå i en dialog omkring vores tvivlsspørgsmål, og vil glæde os at høre fra Jer i den forbindelse.

Med venlig hilsen

Forældrebestyrelse og personale i Birkemose Børnehave.
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Skolevænget 5
Lunde
5450 Otterup
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Lunde, den 30. august 2013

Høringssvar vedr. budget 2014:
Forældrebestyrelsen i Græshoppen har på sit møde torsdag d. 22.
august 2013 drøftet det administrative forslag til budget 2014. I
prioriteringskataloget er foreslået at ledelsestiden for
daginstitutionsledere nedsættes fra 0,5 time pr barn (minimum 22,5
timer ugl.) til 0,4 time pr barn (minimum på 15 timer ugl.) Idéen til
dette forslag er, at der er implementeret forskellige it-løsninger, der har
bidraget til en lettelse af de administrative arbejdsgange. Ligeledes
foreslås det at der ansættes en administrativ medarbejder til at løse
udvalgte administrative opgaver.
Vi finder det meget uheldigt at nedskære ledelsestiden med 7,5 time
ugl. En lille institution som Græshoppen får ikke færre ledelsesopgaver,
der kan løses på kortere tid. Med udgangen af november 2013
nedlægges souschefstillingerne. I den nye daginstitutionsstruktur skal
lederne i hvert distrikt kunne dække ind overfor hinanden ved fravær.
Hvordan skal det kunne nås, hvis timetallet forringes?
Ved ansættelse af en administrativ medarbejder på 37 timer skal der
udover en lønudgift påtænkes tid og kørselsgodtgørelse til pågældende,
hvorfor en del af besparelsen hurtigt bliver ædt op af andre udgifter.
I forslaget er også nævnt, at lederen i højere grad skal indgå i det
pædagogiske arbejde og erstatte timer for andet pædagogisk personale.
Det vil betyde, at det pædagogiske personale skal opsiges i deres
nuværende stillinger og tilbydes genansættelse på et lavere timetal. De
fleste medarbejdere i Græshoppen har så langt et ansættelsesforløb, at
de har et opsigelsesvarsel på 6 måneder. Hertil skal lægges en
høringsperiode, hvorfor det ikke kan give den foreslåede besparelse pr.
1. januar 2014.

qraeshoppen(g)nordfVnskommune.dk www.nordfvnsdaainstitutioner.dk /Græshoppen

Forslaget vil betyde en forringelse af normeringen i daginstitutionerne
og dermed et ringere serviceniveau. Græshoppen er lige her og nu en
lille institution med få børn. Derfor vil et forslag som dette betyde, at vi
får endnu svære ved at få den i forvejen stramme hverdag til at hænge
sammen.
En nedskæring i normeringen falder også meget dårligt i tråd med den
øgede inklusion, som Nordfyns Kommune ønsker.

Venlig hilsen

Anja Malmkvist Jacobsen
Formand for forældrebestyrelsen

Dorthe Woetmann
daginstitutionsleder

Høringssvar budget 2014 fra Veflinge Børnehave.

Veflinge, den 27. august 2013.
Til Kommunalbestyrelsen
Nordfyns Kommune
Høringssvar til budget 2014 fra Bestyrelsen og Personalet i Veflinge Bømehave.
1. Ledelsesstruktur i daginstitutionerne.
Bestyrelsen og personalet er meget positiv overfor at leder far mere tid til pædagogisk og
personaleledelse ved at fælles administrativ medarbejder kunne varetage en del af leders
administrative arbejde. Der er ønske om at nuværende antal timer til pædagogisk arbejde
forbliver uændret, men at leder far mere. tid til at være leder, sådan at den administrative
medarbejder ville blive ansat som ekstra ressource.
En administrativ medarbejder vil gøre størst nytte og gavn, hvis vedkommende kan deltage i
mødeaktivitet med personale og bestyrelser x antal gange over 1 år. Det ville være ,en stor
fordel at fa hjælp til at skrive læreplaner, årsrapporter, diverse referater, handleplaner for
sprogarbejde, det er de større skriftlige rapporter, der tager tid.
Hvis det bliver besluttet at det skal være som det er beskrevet i prioriteringskataiog punkt
FU-IN-01, er der følgende kommentarer:
-

Der skal tages højde for varslingsperiode til ansatte, der ønsker at forblive på
nuværende timetal.
Der skal tages højde for øgede vikarudgifter til leders fravær i det daglige arbejde blandt
børnene. Det er især i forhold til inklusionsarbejdet med forældre og personale, leders
mødeaktivitet, udvidet ledelsessamarbejde i distrikterne, tværfagligt samarbejde.

2. Legestuer i daginstitutionerne.
Det er positivt med et tættere samarbejde dagplejere og daginstitutioner imellem. Det er
betænkeligt, at de O - 3 årige børn skal være i børnehaver, hvor der kun er gulvvask 3
gange ugentligt.
Der ud over er det ønskeligt, der fulgte økonomiske midler med til indkøb af inventar til de
ting, der er svære at dele eller mangler helt i forhold til aldersgruppen.
3. Kompetenceudvikling.
Medarbejdeme giver udtryk for at det nu er på tide med en ny runde af kurser i arbejdet med
inklusion. Siden de to uger, de var af sted, er der arbejdet med inklusion på mangfoldige
måder, så der ny praksis at fa mere viden på og der er nye ansatte, som vil have stor gavn af
mere viden. Det var meget givende, at det blev holdt for ansatte i Nordfyns Kommune frem
for kurser andet steds.

Høringssvar budget 2014 fra Veflinge Børnehave.

4. Forebyggelsespulje.
Det er ønskeligt med en central pulje, hvor institutioner har mulighed for at søge om
økonomiske midler til at prøve nye forebyggende tiltag med bøm og/eller forældre. Det
kunne være til et enkelt barn, gmppe af bøm, enkelte forældre, gmppe af forældre, hvor det
kunne foregå i institutionen eller hjemme hos familien. Åbne muligheder for at arbejde med
inklusion på nye måder end der hidtil har været tradition for.
Venlig hilsen
Bestyrelsen for Veflinge Bømehave

Personalet i Veflinge Bømehave

Pia Andersen
Mia Jensen
Mette Nicolaisen
Ole Eriksen
Marie Mortensen

Ebba Andersen
Nancy Mikkelsen
Debi Kureishi
Krestina Andersen
Mette Vestergaard
Jeppe Dilling-Pedersen
Kirsten Madsen
Jane Rubæk

Adamsminde d. 26.8.2013

Hørings svar vedr. budget 2014 for Nordfyns Kommune
fra Bestyrelsen for Adamsminde.
Opsummering af høringssvar:
•

Ledelses nedskæring af tid fra 0,5 timer til 0,4 timer:
Bestyrelsen er imod denne reduktion.

•

Reduktion af lønpulje som skal finansiere en fælles administrativ medarbejder til samtlige
dagtilbud:
Bestyrelsen mener ikke, at én administrativ medarbejder kan aflaste nok, svarende til den tid som
der skæres i ledelsestiden.

•

Den tid, som lederen skal bruge på "børnetimer", samt udgiften til administrativ medarbejder,
spares væk på andet pædagogisk personale
: Bestyrelsen er uenig i dette forslag, da det vil give en dårligere pædagogisk kvalitet.

•

Forslag om, at der laves besparelser på rengøringsområdet via tilpasninger (0,2 mie):
Bestyrelsen er uenig i denne disposition.

•

Reduktion af puljen vedr. langvarig sygdom for administrativt personale:
Bestyrelsen er imod dette forslag.

•

Decentralisering af støtteressourcer: Bestyrelsen ér betænkelig ved at der reduceres i
støttepædagogkorpset grundet udflytning til decentrale enheder/distrikter.

•

Budget til etablering af legestuer i dagtilbud: Bestyrelsen ønsker at der i budget 2014, afsættes
økonomi til etablering af legestuer i dagtilbud.

•

Nedlæggelse af ikke rentable daginstitionér: Bestyrelsen anbefaler at ikke-rentable
daginstitutioner nedlægges.

Uddybende begrundelser:
Ledelsestid i daginstitutionerne- opnormering med fælles administrativ medarbejder - reduktion af
pædagogsik personale:
I henhold til prioriteringskataloget fremgår det, at der kan spares antal tildelte tid til ledelse fra 0,51. pr.
barn til 0,4 t.pr. barn. Samt, at der reduceres i lønmidlerne svarende til en opnormering af en administrativ
medarbejder som skal varetage administrative opgaver for samtlige dagtilbud.
I begrundelse for disse ovenstående besparelser nævnes det, at der de senere år er implementeret
forskellige IT-løsninger som bidrager til en lettelse af administrative arbejdsgange.
Bestyrelsen i Adamsminde vil gerne have uddybet hvilke IT-løsninger der giver en mindre arbejdsbyrde og
om, hvordan dette måles?
Derudover ønskes en uddybelse og begrundelse for^ hvilke "nytænkende faglige og personalemæssige
ledelsesrum der tænkes at kunne reducere arbejdsbyrden for ledelsen?

[

Der ønskes en uddybelse af, hvorledes én administrativ medarbejder skal kunne servicere de i alt 20 til 21
dagtilbud, når man sammenligner med Odense, som har én administrativ medarbejder for hver 6
dagtilbud?
Vi ønsker ligeledes at spørge politikerne om, hvordan disse ovenstående "forbedringer" sikrer en bedre
kvalitet eller en tilsvarende kvalitet for ledelse og pædagogik?
Vi ønsker svar fra politikerne om, hvorvidt politikerne vurderer, at kvaliteten for børnene i dagligdagen er
status quo også efter de indgreb som er beskrevet i budget 2014 og hvis de dertil hørende
prioriteringskataloger bliver gennemført?
Hvad angår nedskæring af ledelsestid, så har bestyrelsen den holdning at det både vil gå ud over den
ledelsesmæssige kvalitet, samt over den pædagogiske kvalitet i børnehaverne. At man skal kunne gå ned til
en minimumstildeling af ledelsestimer på 15 pr. uge og at lederen skal varetage pædagogtimer for resten,
giver følgende negative konsekvenser:
•

Lederens mulighed for at varetage de mangeartede ledelsesopgaver som der findes, reduceres
væsentligt. Her tænkes på bl.a. strategisk ledelse, personaleledelse, driftledelse (på trods af
tildeling af adm. medarbejder, da denne ikke vil kunne varetage særligt mange opgaver),
pædagogisk ledelse. Den kompleksitet som det kræver at være dagtilbudsleder i dag, kræver indsigt
og engagement i mangeartede udfordringer. Det er ikke "bare" den "daglige bogføring af
regninger" som der skal laves, men der skal tid og rum til at der kan tænkes langsigtet i forhold til
driftsmæssige tiltag, personaleudvikling, MUS samtaler, vikarforbrug, arbejdsskemalægning,
pædagogisk struktur og udvikling, evalueringer, tværfaglig dialog og samarbejde, samt udførelse af
arbejdsopgaver som vedrører kommunens samlede visioner, strategier og udviklingsområder.
Her er dagtilbudslederne jo også medaktive.
Dagligdagen som leder af en daginstitution består ofte af mange forskellige opgaver, nogle kan
planlægges ind, så de ligger hensigtsmæssigt i forhold til den "børnetid" som lederen allerede nu,
varetager. Men der er også tit opgaver af mere akut karakter som lederen må tage stilling til og
bruge tid på. Hvis lederen skal udføre mere praktisk "børnerelateret-arbejde", og der samtidig skal
tages tid fra den el<sisterende normering, så vil det være sandsynligt, at lederen er nødt til at have
en mere forpligtende defineret pædagogisk rolle. Det betyder f.eks. at være kontaktperson for en
gruppe børn, med dertilhørende ansvar for forældrekontakt m.m. At være medansvarlig for
planlægning og udførelse af pædagogiske aktiviteter. Dette arbejde i sig selv, kræver meget
nærvær, engagement og indsigt og tid. Vores begrundede frygt er, at denne "arbejdsopgavekombination" vil føre til forringet kvalitet for begge felter, den ledelsesmæssige udførelse samt den
pædagogiske opgaveudførelse. En leder skal have mulighed fortid til også at kunne udføre
strategisk tænkning, og kunne have tid til fordybelse i, hvilke udviklingsmæssige tiltag der skal/kan
udføres for at gøre børnehaven til et bedre sted for både, børn, forældre og medarbejdere og
derigennem for kommunen.
Et yderligere element som kan forringe lederens opgavevaretagelse, vil være, at der ofte indkaldes
til arbejdsmøder, ledermøder og andre ledelsesrelaterede initiativer om formiddagen. Det foregår
oftest på samme tidspunkt, hvor der også udføres de fleste pædagogisk planlagte aktiviteter med
børnene. Lederen vil derfor ofte skulle afbryde dette pædagogiske arbejde, til stor gene og
belastning for både børn og pædagogisk personale i øvrigt. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at

derskal spares på ledelsestiden. Bestyrelsen påpegede i høringssvaret vedr. ny struktur i dagtilbud,
ligeledes at bestyrelsen ikke var enig i, at souscheferne skulle spares væk.
Forslag om, at der laves besparelser på rengøringsområdet via tilpasninger (0,2 mio):
I betragtning af, at der allerede nu er sparet kraftigt på rengøring, undrer det bestyrelsen, at der endnu en
gang lægges op til besparelser på dette område. Der er ikke længere hovedrengøring og der vaskes ikke
gulve alle dage i grupperummene længere. Det er politisk besluttet, at legestuerne skal placeres i
daginstitutionernes bygninger, uden at der i øvrigt er taget stilling til, om der er plads eller tilføeres ekstra
rengøingstid. Det er små børn som kravler på gulvene, vi her taler om. Bestyrelsen i Adamsminde mener
ikke, at der kan spares mere på rengøringsområdet, end der allerede er nu.
Reduktion af puljen vedr. langvarig sygdom for administrativt personale:
Hvis og såfremt forslaget om at daginstitutionerne tildeles en fælles administrativ medarbejder
gennemføres, vil dette forslag kunne risikere at få direkte negative konsekvenser for daginstitutionerne.
Hvis denne éne medarbejder bliver langtidssyg, vil det betyde, at lederne er nødsaget til at bruge tid, fra
enten ledelsestid eller "børnetiden", for at kunne varetage de nødvendige driftsopgaver som den
administrative medarbejder skulle have udført. Og i øvrigt vil dette initiativ generelt svække
serviceniveauet i kommunen. Nordfyns Kommune er i forvejen af de kommuner, som bruger færreste
udgifter på administration på Fyn.
Decentralisering af støtteressourcer:
Det er uklart hvorledes der kan forekomme en personalereduktion i forbindelse med en "udflytning" af
støttepædagogerne til de decentrale enheder? Bestyrelsen ønsker en uddybelse af dette regnestykke.
Bestyrelsen gav i høringssvaret vedr. kommunens inklusionspolitik, allerede udtryk for betænkelighed
omkring ressourcetildelingen i forhold udmøntningen af inklusionspolitikken. Vi stiller os tvivlende over,
hvorvidt inklusionspolitikken løses tilfredsstillende, når der yderligere reduceres i støttepædagog
ressourcerne.

Bestyrelsens forslag til budget 2014:
Budget til etablering af legestuer i dagtilbud: Det er politisk besluttet, at der skal etableres legestuer i
daginstitutionerne. I Adamsminde, er der teknisk set plads nok, endnu. Men kun på grund af, at der ikke er
fyldt op til de max 70 børn som der kan være. Men for at struktur, pædagogik og fysiske rammer skal kunne
fungere sammen med en legestue, er det nødvendigt med ændringer af forskellig karakter. Man kan ikke
bare flytte en legestuegruppe med 20 børn (eller flere) og dagplejere ind, uden at der er ting som der skal
tages hensyn til i indretningen af de fysiske rammer. Der skal være plads til dagplejebørnenes tøj, tasker,
legetøj, barnevogne, toiletforhold skal sikres, m.m.. bestyrelsen mener, at det er nødvendigt at der
afsættes økonomiske midler til at kunne dække de nødvendige ændringer som en etablering vil kræve.
Nedlæggelse af ikke rentable daginstitionér:
Der er i Nordfyns kommune flere dagtilbud som har mindre end 30 børn, nærmere 20-25 børn (og en
enkelt helt ned til 10 børn)! Der køres driftsmæssigt på en minimumsnormering beregnet ud fra 30 børn.

hvilket giver en uhensigtsmæssig merudgift og en skæv tildeling af personaleressourcer i forhold
kommunens resterende dagtilbud. Vi foreslår derfor, at disse dagtilbud nedlægges eller slås sammen. Det
mener vi, på længere sigt vil give kommunen den ønskede besparelse driftsmæssigt.
Dette forslag må kunne give en besparelse, svarende til en del af de forslag som vi i vores høringssvar har
fremhævet.

Med venlig hilsen

Mads Kyed

set af: Bo T Jensen

Bestyrelsesformand

Daginstitutionsleder

Adamsminde

Adamsminde

Den Integrerede Daginstitution Kernehuset
Frugthaven 16 - 5462 Morud - tIf: 65 96 49 07

Høringssvar til budget 2014 og prioriteringskataiog

I august blev der oprettet en ny vuggestuegruppe i Kernehuset og det kan ikke
aflæses i budget 2014. Hvis alle på vuggestuens venteliste tager imod
tilbudet, v i l der allerede i december 2013 være indskrevet 24 vuggestuebørn.
Det medfører et merforbrug på el, vand og rengøring.
Forslaget om at ansætte en administrativ medarbejder, så lederen i højere
grad kan indgå i det pædagogiske arbejde giver kun mening, hvis ressourcerne
er t i l stede. Hvis oplægget var mere specifikt i forhold t i l hvilke administrative
opgaver lederen bliver fritaget for, så denne kan få flere børnetimer, v i l det
være lettere at gennemskue. Er der tid det resterende administrative
arbejde?
Nedlæggelse af souschefstillingerne og ledernes forpligtigende samarbejde i
distrikterne bétyder flere opgaver. F. eks ved en leders fravær, skal en anden
leder være tilrådighed.
Når det pædagogiske personales timetal reduceres, skal man kunne regne med
at lederen kan udføre de planlagte børnetimer og ikke optages af ledelsesmæssige
opgaver. Ellers kan det meget let blive en stressfaktor hos medarbejderne - eller
et øget vikarforbrug.
Med en normering på 66 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn forventer v i fortsat
en ledelsestid på 37 timer.

Venlig hilsen
Camilla Vagnsbjerg Larsen
Formand for bestyrelsen i Kernehuset

Birgit Holst Nielsen
Konstitueret leder

:

Otterup, d. 26.08.2013

Høringssvar budget 2014.
1
I

Ad:

i
FU-IN-01-Ledelsesstruktur^Daginstitutionerne.

I prioriteringskataloget er der lagt op til, at der i forhold til administrative opgaver skal spares 0,1 time pr.
barn pr. uge, således at lederen liruger mere tid på pædagogiske tiltag. Besparelsen skal derved opnås ved
en reduktion i pædagogressourcérne.
Vi mener ikke, at det på nuværende tidspunkt er hensigtsmæssigt, at skære i antal ledelsestimer til
administration. Souschef stillingen er netop fjernet, hvilket naturligvis medføreren større administrativ
arbejdsbyrde for lederne, som desuden skal afsætte tid til sparring ud af huset (med de andre ledere).
Lederne har ikke fundet ståsted, |før der reduceres yderligere i deres tid. Vi mener, at I skal vente et par år,
således at lederne har fået opartiejdet administrative rutiner efter fjernelsen af souschef stillingerne.
I

Bliver forslaget vedtaget på nuværende tidspunkt, vil det få negative konsekvenser for børnene i kraft af
færre pædagogtimer, da lederne ikke har fundet ståsted og formentlig ikke vil kunne opfylde kravet om at
bruge mere tid på pædagogiske tiltag, da det administrative vil tage al tiden.

Ad: ØKU-EF-03 - Rammebesparelse ved nyt rengøringsudbud, herunder ændret serviceniveau.
I prioriteringskataloget lægges der op til at alle institutioner skal indgå i et kommende udbud til eksternt
rengøringsfirma.
Vi har i Kastaniegården en kombineret rengørings-og pædagogmedhjælper stilling, hvilket har rigtig mange
fordele.

i

Medarbejderen møder hver dag kl. 05 og påbegynder rengøring - hun er dermed en ekstra backup
hvis den personale, der skal åbne bliver syg eller sover over sig. Børn og forældre møder således
ALDRIG en låst dør eller en ukendt vikar, da den pågældende også har medhjælper timer og således er
kendt.
Ved fravær af andet personale (kurser, sygdom eller lignende) kan der i en periode omstruktureres,
således at rengøringen i denne periode består af et absolut minimum - herved spares udgift til vikarer.
Bliver vi pålagt at lave en aftale med et rengøringsfirme, vil fleksibiliteten forsvinde, hvilket vil være en
markant forringelse for børnehavens brugere.

På vegne af forældrebestyrelsen i Børnehaven Kastaniegården
Helle Kristensen, formand.

Høringssvar vedr. Nordfyns Kommunes budgetoplæg 2014
Forældrebestyrelsen i Mælkevejens Bømehave og Vuggestue har på et bestyrelsesmøde den. 21.
august 2013 formuleret følgende høringssvar vedr. kommunens budgetoplæg 2014 samt
budgetoverslag 2015 -17.

Vi er glade for at se, der ikke længere tænkes i nedskæringer på timenormeringen pr. barn for
personalet i daginstitutionerne, men finder det problematisk at der så i stedet "bare " nedjusteres
ved at skære 0,1 time pr. barn pr. ugé i ledelsestid.
Endvidere har vi gjort os nogle tanker omkring decentraliseringen af støttepædagog-ordningen,
som vi gerne vil dele med udvalget.
•
Ved at nedjustere ledelsestidén med 0,1 time pr. barn pr. uge overflytter man godt nok mere af
lederens tid til pasning af børnene, men det betyder jo bare, at en anden fra personalet så bliver i
"overskud", når man gør time-normeringen pr. barn op.
Så set fra forældrenes og personalets side giver den øvelse ikke mere voksentid til børnene.
Vi finder det positivt, at manihar valgt at oprette en 37 timers stilling til varetagelse af de
administrative opgaver vedr. daginstitutionerne.
Men da det endnu ikke er aflclaret hvilke opgaver, det præcist drejer sig om, og hvordan det rent
praktisk skal foregå, tror vi desværre, at en nedskæring af ledelsestiden allerede det første år, hvor
ændringerne i arbejdsfordelingen skal igangsættes, kommer til at betyde, at de enkelte ledere i
institutionerne alligevel bruger mindst 0,5 time pr. barn pr. uge indtil det hele er ordentligt
implementeret, hvilket i sidste ende medfiarer mindre voksentid pr. barn.
Det er ligeledes blevet besluttet, at de enkelte institutioner fremadrettet skal til at indgå i og
samarbejde mere i mindre distriktsteams - det finder vi absolut positivt, da mere sparring personalet
imellem på tværs af institutionerne kun kan være udviklende og lærerigt for alle parter.
Dog er det også en ny struktur, som skal oprettes og implementeres med dertilhørende nye og
tidskrævende udfordringer i indkøringsfasen.
Vi mener derfor det vil være en god idé, at vente med nedjusteringen i ledelsestiden indtil alle de
nye tiltag og ændringer er på plads.
I

Det betyder selvfølgelig en øget omkostning til den nyoprettede stilling det første år, som så ikke
kan findes ved at rykke rundt på timenormeringeme, således at der kan skæres i lønudgifterne til
personalet i institutionerne. '
Til gengæld kan vi se, at der rent faktisk er budgetteret med ca. kr. 1.500.000 til en "sund mad"ordning i 2014 til trods for, at alle institutioner allerede har fravalgt ordningen i 2013 og 2014.
Dele af de penge kan man jo i stedet bruge til at aflønne den administrative medarbejder det første
o

ar.
Det er positivt, at der er planer om at sænke antallet af minimumstimer til ledelsefi-a22,5 til 15
timer, men vi mener samtidigt, at der er mulighed for at "spare" endnu flere udgifter ved, at
overveje om, det ikke er en skæv fordeling af ressourcerne overhovedet at opretholde et minimums

timetal på 15 timer om ugen til ledelse - reelt set betyder det jo, at de institutioner der har få bøm,
udover at være normeret timemæssigt til minimum 30 børn, også tilføres ekstra ledelsestimer.
Vi ser positivt på planerne om at decentralisere støttepædagog-ordningen, dog kun under
forudsætning af, at de sparede udgifter til ordningen kommer fra sparet "spildtid" og ikke ved at
skære i de reelle støttetimer til børnene.
Vi har igennem de sidste mange år ofte konstateret, at netop støttepædagogerne har rigtig meget
"spildtid" på landevejene, når de kører mellem institutionerne i hele kommunen.
Så ved f.eks. at "fordele" støttepædagogeme ud til de nye distriktsteams, burde man kunne spare
meget køretid, ved at de enkelte støttepædagoger kun skal betjene institutioner, som geografisk er
tæt på hinanden.
En anden fordel ved at den enkelte støttepædagog kun betjener fa institutioner betyder jo også, at
vedkommende far mulighed for, at have flere timer i fa institutioner i stedet for, som nu, at have fa
timer i mange institutioner.
Flere timer på samme sted vil uden tvivl også betyde bedre kendskab til huset og øget
samarbejdsmuligheder med personale, forældre og bøm.
Sidst men ikke mindst har vi bemærket, at Nordfyns kommune ligger i den "grønne" zone i forhold
til både regionen og på landsplan på daginstitutionsområdet i de fine søjlediagrammer bagerst i
budgetoplægget.
Så det er jo tankevækkende, at netop daginstitutionsområdet så stadig står for skud, når der skal
spares....

Med venlig hilsen
Forældrebestyrelsen i Mælkevejen

Christine Wulff, formand

Set af Leder Mette Hjorth, samt den øvrige forældrebestyrelse.

Sletten Skole
Skolegade 12, 5450 Otterup, tIf. 6482 8636

3. september 2013
I

Høringssvar vedr. Budget 2014 med tilhørende Prioriteringslcataiog og Aniægslcatalog

Budget 2014 tages til efterretning.
I
Vi har imidlertid to fokuspunkter.
a) Hvis vi får råderet over Skolegade 14, skal man huske at få driften af bygningen med i
Budget 2014.
b) Frit afdelingsvalg og transport: Familieudvalget bedes tage klar stilling til frit afdelingsvalg. Som det fremgår af Familieudvalgets vedtagelse på mødet den 7. februar 2012 og
efterfølgende vedtagelse i ØK og KB vedr. klassedannelse i 0. kl. for skoleåret 2013/14,
lægges forældreønsker til grund for klassedannelsen for kommende 0.-klasse og distriktet titføres resurser hertil.
Det fremgår også af Styrelsesvedtægten og teksten på kommunens hjemmeside i forbindelse med indskrivning til kommende 0. klasse. Så det er væsentligt, at vi fortsat
kan regne med det.
Udfordringen kan opstå i fx følgende tilfælde: En elev flytter ind i et hus i Lunde, og
forældrene ønsker, at barnet skal gå på afdeling Otterup, da det er nærmest. Der er
imidlertid 28 elever i klassen, så det vil pr. 5. september udløse en ekstra klasse. Der
er også 28 på Nordvest. På afdeling Skovløkke er der 15 elever, så her er der plads,
men så er der ikke frit afdelingsvalg. Imidlertid er udfordringen så, at der ikke kører
nogen bus fra Lunde til Skovløkke, så hvad gør man så?
Prioriteringslcataiog:
1. FU-IN-01: Ledelsesstruktur - daginstitutionerne (ændring af tildeling pr. barn)
Det er med beklagelse, at Skovtroldene (Sletten Skoles børnehave, SFO og klub) igen
rammes af besparelser på ledelsesområdet. Der er ved gennemførelsen af skolestrukturen allerede sparet ca. 4,5 timer/ugenligt til ledelse. Hvis forslaget gennemføres, vil der
yderligere blive skåret 6,5 timer/ugentligt til ledelse Dette indebærer, at der, hvis forslaget gennemføres, vil være 26 timer til ledelse til vuggestue, børnehave, SFO og klub
med ca. 150 børn indskrevet.
2. FU-EF-05: Effektivisering i SFO'en - Ny folkeskolereform
Skolebestyrelsen på Sletten skole ser med undren på, at der allerede nu varsles store
besparelser på melle'm 15 og 20 procent på SFO og SFO-klub området. Den nye folkeskolereform er pt. under opbygning og ingen kender dens endelige form, herunder
hvordan den fremtidige SFO skal se ud. Med de nuværende børnetal vil konsekvensen
for Sletten Skoles SI^O og SFO-klub være en reduktion på 1,6 stilling.

www.slettenskole.dk

Anlægsbudget:
Sletten Skole med tilhørende afdelinger er indtil videre ikke medtænkt i Masterplanen. I forbindelse med lærernes nye arbejdstidsaftale vil der imidlertid opstå et behov for et antal personalearbejdspladser, som bør medtænkes i anlægsbudget 2014.

William Wernay Lynge
skolebestyrelsesformand

Set / Hans Jørgen Larsen
skoleleder

Søndersøskolen
Skole • SFO • Bornehave
Søndersø 30/8 2013
Høringssvar til Nordfyns Kommunes budget 2014 fra Søndersøskolens skolebestyrelse.
Som svar til høringen af budget 2014 udtaler skolebestyrelsen ved Søndersøskolen
følgende:
Vi noterer os med tilfredshed, at "Sikker Start" er videreført i overslagsårene. Det er
vores sikre overbevisning, at dette projekt har uvurderlig betydning for de af de ældste
elever, der har brug for særlig hjælp og støtte til at komme videre i livet og
uddannelsessystemet. Således bliver "Sikker Start" en stor hjælp i bestræbelserne på at
nå 95%- målsætningen i de kommende år, også.
Det er med dyb bekymring, at vi konstaterer, at man har tænkt sig at skære ned på
tildelingen af tid til skolesekretærerne. Det er ikke vores indtryk, at skolesekretærerne
har fået mindre at lave - tværtimod! Vel er digitaliseringen øget - om der er nogen
tidsmæssig gevinst, kan diskuteres, men sikkert er det, at der læggesflereog flere
opgaver ud til skolerne fra forskellige forvaltninger. Disse opgaver opvejer mere end
rigeligt en eventuel marginal tidsgevinst ved digitaliseringen.
Der foreslås en besparelse på sfo'eme på 1.700.000 ved hjælp af en kraftig
nednormering. Vi er bange for, at en så voldsom reduktion i personaleressourcerne vil
betyde en så væsentlig forringelse af kvaliteten, at det vil gå ud over især de bøm, der
har allermest brug for støtte. Vi frygter, at inklusionen vil lide ubodelig skade i en tid,
hvor netop inklusionen skal tænkes ind i alle tilbud. Begrundelsen om rationale pga.
udnyttelse af vikarressourcer ogfleksibilitetmellem afdelingerne er noget uklar for os.
Søndersøskolens sfo samarbejder i forvejen med Søndersøskolen og Børnehaven
Nordmark om fælles brug af personale - herunder vikarer.
Skolebestyrelsen ved Søndersøskolen undrer sig over, at der i budget -14 ikke er
medtaget udgifter til den kommende folkeskolereform. Der er næppe tvivl om, at
reformen vil koste et ikke ubetydeligt millionbeløb.
Vi noterer os forslaget om at slå Ungdomsskole og klubber sammen med én fælles
ledelse. Da vi er en skolebestyrelse, har vi som udgangspunkt ikke nogen holdning til
det - udover, at man også kunne forestille sig en konstruktion, hvor man slår
dagtilbudsklub sammen med den tilhørende skole. Hermed en opfordring til, at man
politisk og via skoleafdelingen påbegynder en undersøgelse af eventuelle fordele i at
lave modeller, hvor klubberne tilkobles de tilhørende skoler.

Brian Dybdahl Korsgaard
Formand

Set:

Flemming Dahlqvist
Skoleleder

Søndersøskolen Nordmarksvej 2, 5471 Søndersø;
O.-IO. klasse. 6482 8400soendersoeskolen(a),nordfynskommune.dk; www.sonderso-sk.skoleintra.dk

Kystskolen
Krogsbølle B y g a d e 5 4
5 4 5 0 Otterup

økonomi og Løn
Nordfyns Kommune
Rådhuset
5400 Bogense
27/8-2013

Udtalelse til budget 2014.
Skolebestyrelsen ved Kystskolen har følgende kommentarer til det fremsendte budgetforslag:
Skolebestyrelsen giver stor anerkendelse af, at der i Anlægsprioriteringer er foreslået øget
budget til masterplan for skolerne samt at der er afsat midler til at iværksætte masterplaner
på afdelingsskolerne.
De Nordfynske skoler er gennemgående ret nedslidte, og med en forestående reform er der
ændrede krav til, hvordan undervisning skal foregå. Inklusionsopgaver fordrer også andre
faciliteter end de kendte.
Vi anbefaler, at dele af Masterplanerne sættes I værk på alle skoler i 2014, så alle kan mærke
forbedringer hurtigt.
Vi opfordrer desuden til, at afdeling Løkkemark bliver den første af afdelingsskolerne, der
kommer i gang med masterplansarbejde, idet skolen har store og presserende
kapacitetsproblemer. Allerhelst ser vi, at dette arbejde påbegyndes, så snart budget 2014 er
vedtaget.

Inklusion
Der er foreslået en besparelse på 2 millioner kroner på rammen til specialundervisning. Dette
finder vi ganske uacceptabelt og i direkte modstrid med beslutninger vedrørende inklusion. I
det politisk vedtagne kommissorium for inklusionspolitik blev det anført, at det ikke var
hensigten at spare penge, men at flytte dem til normalskolerne. Vi opfordrer derfor til, at dette
sker, så vi bedre kan løse de store udfordrende opgaver, der er på alle skolerne på dette
Telefon 64871165 • Telefax 64871865 • www.krogsboelleskole.dk • email krogsboelleskoie@nordfynskommune.dk

område. Den nyligt vedtagne og meget ambitiøse inklusionspolitik stiller store krav til
personalet på kommunens skoler og daginstitutioner, og så er der ikke brug for besparelser,
hvis opgaverne skal løses kvalificeret.

Sekretærtid
Vi kan Ikke anbefale den foreslåede besparelse på skolesekretærområdet. Vi ser ingen
rationaler af digitaliseringen, og der er blevet langt mere tid, der skal anvendes på
eksempelvis buskortadministration end tidligere. Med den nye skolereform ønskes større fokus
på pædagogisk ledelse på skolerne, og derfor er der ikke behov for at skære på sekretærtid,
men snarere forøge den, så skolelederne aflastes og bedre kan prioritere arbejdstiden på den
pædagogiske del.

Ledelsestid på daginstitutioner
Vi kan ikke anbefale en reduktion i ledelsestid på daginstitutionerne. Omlægningen med en
administrativ medarbejder er ikke velbeskrevet i forslaget, og da der ønskes et styrket
samarbejde i hvert skoledistrikt mellem skoler og daginstitutioner, skal der også være tid til at
løse opgaverne.

Skolefritidsordninger
En skolereform medfører udvidet skoletid, og som følge heraf er det forståeligt, at der bliver
færre timer åbent i sfo. En yderligere besparelse på normeringen i sfo kan ikke anbefales, da
det vil presse personalet og gøre det vanskeligt at få hverdagen til at hænge sammen.
En nednormering vil gøre det vanskeligere at løse inklusionsopgaverne optimalt, og det bliver
vanskeligere at sikre gode overgange. Endelig vil det have negative konsekvenser for bredden
af de aktivitetstilbud, børn kan tilbydes.

Områdefornyelsesprojekt i Krogsbølle
Det foreslåede projekt til områdefornyelse i Krogsbølle kan varmt anbefales af
skolebestyrelsen.

på Skolebestyrelsens vegne

Kasper Solberg
Skolebestyrelsesformand

Set Niels Lykke
skoleleder

Særslev-HårsleV'Skolen
Vestergade 5, 5471 Søndersø. tH. 64827960
Den 29. august 2013

Høringssvar til det administrative budgetoplæg for 2014-2017
Skolebestyrelsen cg Med-udvalget ved Særslev-Hårslev-Skolen giver i fællesskab høringssvar til administrationens budgetoplæg for 2014 samt overslagsårene 2015-2017.
På skolen har vi den 28. maj 2013 haft tilsynsbesøg af arbejdstilsynet, hvilket resulterede i
5 påbud, som arbejdstilsynet overvejer at give skolen.
2 af disse påbud omhandler områder som bliver tilgodeset i Masterplanerne for Særslev
Skole. Det er sløjdlokalet, hvor påbuddet går på at sikre ansatte mod udsættelse for
træstøv, og det andet påbud går på at indrette lærerforberedelsespladser på forsvarlig vis.
Vi opfodrer derfor kommunalbestyrelsen til, i budget 2014, at igangsætte IVlasterplanerne
for Særslev Skole, så de fysiske rammer stemmer overens med kravene til både arbejdsmiljølovgivning og den nye folkeskolereform.
Af prioriteringskataloget fremgår der på Familieudvalgets område et besparelsesforslag på
1 stilling på sigt vedr. digitaliseringsgevinst skolesekretærer.
Det fremgår ikke af besparelsesforslaget hvordan man er kommet frem til denne besparelse - det kunne vi godt tænke os at vide?
Vi vil gerne foreslå, at man laver en arbejdsganganalyse af eksempelvis skolesekretærens
arbejde med lønadministration før og efter indførelse af Matrix. Her på skolen viser den
ihvertfald, at der er flere arbejdsgange og dermed mere tidsforbrug til opgaven, så det
hænger ikke sammen med en digitaliseringsgevinst på området — opgaven er i princippet
flyttet fra et administrationsområde til et andet uden at der er fulgt ressourcer med.
Vi vil samtidig gøre opmærksom på, at skolesekretærerne gennem årene har fået opgaver, som der ikke er kompenseret for i tid, eksempelvis administration af buskort.
På Økonomiudvalgets område foreslår man en rammebesparelse ved nyt rengøringsudbud herunder ændret serviceniveau.
Skolebestyrelsen og Med-udvalget stiller sig undrende overfor hvordan længere skoledag
hænger sammen med mindre rengøring?
Såfremt rengøringsfrekvensen nedsættes på skolen vil der være risiko for et øget sygefravær blandt elever og personale.

Samtidig vil der være øget slidtage på bygningerne ved nedsat rengøringsfrekvens hvilket
på sigt medfører øget vedligeholdelsesudgifter.
Såfremt rengøringen udliciteres har eksempler fra andre kommuner vist, at kvalitetsstandarder og arbejdsmiljø for de ansatte forringes væsentligt hvilket igen går ud over brugere
af institutionerne.

På Skolebestyrelsen og Med-udvalgets vegne

Lars K. Mortensen
Skoleleder
/

/

Kjeld Pedersen
Skolebestyrelsesformand

Fra:
Sendt:
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Emne:

Jari Hinrichsen
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Høring budget 2014

Udtalelse budget 2014
-Vi finder, at der mangler beskrivelse af økonomien i den nye folkeskolelov
-At begrundelserne for påtænkte besparelser på SFO ikke er realistiske
-At skolesekretærerne på alle skoler oplever en stigende arbejdsbyrde
- Vi finder øget anlægsbudget, som et rigtig positiv tiltag
F/ Morten Mejnholt
Skolebetyrelsen
Bogense Skole

Havrehedskolen 26. august 2013.

Høringssvar Budget 2014

Budgetoplægget har været til diskussion i skolens bestyrelse og vi har følgende kommentarer:
•

•

•

•

•

Der er afsat ca. 1,5 mio til den nye folkeskolereform. Budgettet svarer til det beløb,
som kommunen bliver kompenseret for via bloktilskuddet. Det er svært på nuværende
tidspunkt at bedømme, hvad reformen reelt vil komme til at koste. Vi kan have vores
tvivl o m , at 1,5 mio i det samlede skolevæsen er tilstrækkeligt set i forhold til de
forandringer med udvidelse af elevernes timetal, som reformen medfører.
I den Masterplan der er udarbejdet for Havrehedskolen vil mange ting i forbindelse med
ny folkeskolereformreform være løst. Men vi har nogle udfordringer allerede fra august
2014. Meget tyder på, at der vil blive krævet en form for "fuld tilstedeværelse" af
lærerne. Det medfører manglende arbejdspladser og uanset formen og mængden, vil
der blive tale om en udgift for skolen når disse skal etableres.
I prioriteringskataloget er der nævnt en besparelse på skolesekretærer begrundet i en
digitaliseringsgevinst. 171.000 i 2014 og 410.000 i de efterfølgende år. Vores oplevelse
er, at der ikke er blevet mindre arbejde til sekretærerne. Der har derimod været tale
om et merarbejde. Nye opgaver er kommet til bl.a. med den nye struktur og indførelse
af skolebuskort til eleverne, og de systemer og procedurer der er ændret, har foreløbig
ikke fungeret optimalt.
Der har været talt om, at skolerne skulle have del i nogle af de midler, som spares ved
inklusionstiltag på skolerne. Det er vigtigt, at der her er en gennemsigtighed, så
skolerne faktisk kan se, at der er tale om tilførsel af nogle af de sparede midler.
Dermed vil skolerne kunne se, hvad der er "ekstra" til rådighed til videre
inklusionsprojekter. Vi kan ikke af budgettet se, at der er tilført midler til skolen.
Med baggrund i Folkeskolereformen foreslås i prioriteringskataloget en besparelse på
SFO og SFO klubberne på 1,7 mio svarende til 4 stillinger. Regnes der med
kommunernes gennemsnitsløn bliver besparelsen, set med vore øjne, på 4,7 stillinger
Der er stadig et arbejde i gang i forhold til skolesammenlægningerne. I den forbindelse
blev der gennemført besparelser på ledelsestiden. På den baggrund er det ikke
hensigtsmæssigt også at spare på grundnormeringen. Der er stadig og vil blive mange
opgaver at løse. Inklusion handler vel også om SFO og klub. Der er ligeledes tale om
uændret forældretakster. Med en længere skoledag betyder det, at forældre nu betaler
det samme for mindre. Frygten er, at en del forældre, som konsekvens heraf, ikke vil
benytte især klubtilbuddet uanset børnenes behov. Det er uafklaret i hvor høj grad
pædagoger tilknyttes skoledelen. I de seneste år har det kunnet lade sig gøre at
oprette en del fuldtidsstillinger for pædagoger. Et forhold som vi på skolen har vægtet
højt for at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft, til glæde for skolens elever og som
forudsætning for et kvalitativt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Vi frygter, at
det vil blive svært fortsat at kunne oprette fuldtidsstillinger. Vi undrer os over, at
forældre på Havrehedskolen skal betale mere for et klubtilbud med dårligere normering
end forældre som bor i områder med dagtilbudsklubber. Det forhold er ikke nyt, men vil
blive yderiigere sat i relief med de foreslåede besparelser på SFO-klubberne.

Pia Skov Hansen
Formand for skolebestyrelsen

Henning Nykjær Pedersen
skoleleder
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Høringssvar
Jævnfør: FU-IN-03
Dagtilbudsklubber, SSP og Ungdomsskole samles i en enstrenget ledelsesstruktur med én
overordnet leder (fuld ledelsestid) og tre afdelingsledere (y, ledelsestid). Der er i dag 4 fuldtidsledere, med forslaget kan dette reduceres til 2,5 lederstillinger

Brugerbestyrelsen i Fristedet stiller sig undrende overfor den forslåede ledelsesstruktur i
prioriteringskataloget { FU-IN-03 ):

Pa kommunalbestyrelsesmøde d. 30. maj 2013 blev der besluttet, at dagtilbudsklubbeme
fremadrettet skulle stå for aftenklub og SSP-virksomhed i Nordfyns Kommune. Arbejdet med
implementeringen af denne nye struktur er i fuld gang og brugerbestyrelsen i Fristedet finder ikke
det udmeldte besparelsesforslag i trit med det nutidige virkelighedsbillede, da der i øjeblikket
arbejdes på højtryk for at implementere den kommende skolereform. Så længe man ikke kender
konsekvenserne af dette arbejde, bør man afvente resultatet og først derefter beslutte, hvoriedes
den fremtidige klub og ledelsesstruktur i Nordfyns Kommune skal se ud.

Med venlig hilsen

Ulla Høgsbro.
Bestyrelsesformand, Fristedet

AKTIVITETSHUSET
OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB

Torsdag den 29. august 2013
H ø r i n g s s v a r , Budget 2014 / Prioriteringskataiog
Fra Aktivitetshusets Brugerbestyrelse har vi følgende kommentarer til Budget 2014.
Prioriteringskataiog 2014 s, 14:
• Pkt. 1 - Kort beskrivelse af forslaget
Dagtilbudsklubber, SSP og Ungdomsskole samles i en enstrenget ledelsesstruktur med én
overordnet leder (fuld ledelsestid) og tre afdelingsledere (1/2 ledelsestid). Der er i dag 4
fuldtidsledere, medforslaget kan dette reduceres til 2,5 lederstillinger.
•

•
•

Pkt 2 - Konsekvens for borgere / brugere
Ingen.
Pkt. 3 - Konsekvens for personale
Der vil fortsat være ledelse "tæt" på, men i reduceret omfang. Når lederen vil indgå i det
pædagogiske arbejde, vil dette erstatte timer fra andet personale.
Pkt. 4 - Afledt konsekvens på andre områder
"Mulighedfor tættere koordinering og bedre ressourceudnyttelse ".
Pkt. 5 - Økonomiske oplysninger
Besparelse på 481.000.

A f flere grunde er det med bekymring, vi læser ovenstående.
•

AD. 1,
"Dagtilbudsklubber, SSP og Ungdomsskole samles i en enstrenget ledelsesstruktur med én
overordnet leder (fuld ledelsestid) og tre afdelingsledere (1/2 ledelsestid). Der er i dag 4
fuldtidsledere, med forslaget kan dette reduceres til 2,5 lederstillinger".
De geografiske afstande er for store ift. én overordnet leder (Otterup og Bogense ca. 30 km /
Søndersø og Otterup ca. 14 km). Det vil derfor være svært for én leder at skabe sig det store
og nødvendige overblik. - Konsekvens vil bl.a. være for megen ledelse på landevejene - og
for dyrt i kørepenge. Se endvidere under pkt. 2.

•

AD 2
"Konsekvens for borgere / brugere " - "Ingen ".
V i er uenige. Netop det, at Aktivitetshuset har egen ledelse, gør, at stedet altid er i fuld
udvikling, er fleksibelt, og parat til at tage de udfordringer op, der måtte komme. Det har
betydet, at der er stort optag blandt bøm og unge i området - at der arbejdes seriøst med
gmppen af bøm med særlige behov - og selvfølgelig med mainstream bøm og unge. Det vil
i vores øjne ikke få samme muligheder for at lykkes, om man reducerer ledelsen på stedet til
kun at være på halv tid. Og, må det tilføjes - en leder " t æ f på, men i reduceret omfang er
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AKTIVITETSHUSET
OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB

erfaringsmæssigt ikke i stand til at yde fuldt omfang i den tid, der skal arbejdes som
pædagog, tiden vil da gå fra bømene. Bmgerbestyrelsen finder derfor, til forskel fra det
skrevne, at det vil få konsekvenser for borgere / brugere.
•

AD. 3
" Konsekvens for personale "- "Der vilfortsat være ledelse "tæt" på, men i reduceret omfang.
Når lederen vil indgå i det pædagogiske arbejde, vil dette erstatte timer fra andet
personale ".
Brugerbestyrelsen finder, at den egentlige konsekvens vil være, en leder med et ben i hver
lejr (ledelsesmæssigt- / pædagogisk arbejde - beskrevet i pkt. 2) med afskedigelse af
medarbejdere til følge.

•

AD. 4
"Afledt konsekvens på andre områder" - "Mulighed for tættere koordinering og bedre
ressourceudnyttelse ".
Her må vi gøre opmærksom på Ny Struktur på området, som betyder en tættere koordinering
og bedre ressourceudnyttelse imellem Dagtilbudsklubben, Aftenklubbeme, SSP og
skoledelen i distriktet. Dermed opfyldes det ønskede.

•

AD. 5
"Økonomiske oplysninger "- "Besparelsepå 481.000".
Vi har svært ved at gennemskue beregningen, men kan være i tvivl om, hvorvidt angivne
beløb holder.

Denne ny ledelsesstruktur, der forslås ifm. Budget 2014 er angivet IN (innovation). Med reduceret
ledelsestid til det halve, hvor leder skal erstatte timer fra andet personale, syner det mere af en
besparelse.
Endvidere finder Brugerbestyrelsen, at det er svære arbejdsbetingelser for både ledelse,
medarbejdere og brugerbestyrelse, at man midt i implementering af én ny struktur - skal forholde
sig til en helt anden.
Ny skolereform synes ikke at være tænkt ind i dette forslag. De 3 dagtilbudsklubber risikerer derfor
at skulle omstrukturere en tredje gang inden for ganske kort tid. Brugerbestyrelsen for
Aktivitetshuset forslår derfor, at man for det første giver dagtilbudsklubbeme ro, ift. at
implementere "Ny struktur" vedtaget af kommunalbestyrelsen 30.05.13. - Og derefter afventer,
hvorledes beslutningen lander for de 3 klubbers vedkommende i Ny skolereform (bl.a. er der
besluttet kommissorium for ''Arbejdet med sammenhæng mellem Fritid og Skole ved
implementeringen af Folkeskolereformen"), besluttet på Familieudvalgsmødet den 20.06.13.
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AKTIVITETSHUSET
OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB

Det er Aktivitetshusets Brugerbestyrelse bekendt, at der såvel i Høje Tåstrup Kommune og i Århus
arbejdes tæt Skole, og Klub imellem. Vi anbefaler, at man kigger nærmere på disse to måder at
arbejde på.
På Bmgerbestyrelsens vegne
Kirsten Nikolajsen
Formand, Bmgerbestyrelsen
Aktivitetshuset
Fritids- og Aftenklub
SSP-ansvarlig, Distrikt Sletten- / Kystskolen
www.aktivitetshuset-ottemp.dk
Sekretær:
Githa Steffensen
Leder, Aktivitetshuset
Fritids- og Aftenklub
SSP-ansvarlig, Distrikt Sletten / Kystskolen
www.aktivitetshuset-ottemp.dk
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Klubben den 29.08.2013

Klubbens brugerbestyrelse har følgende høringssvar.

Vedr. Ledelsesstruktur - Ungdomsskolen og dagtilbudsklubbeme.

I lystet af den nye folkeskolereform og de konsekvenser det måtte medføre for
Dagtilbudsklubbeme, finder Brugerbestyrelsen det på sin plads, at anskue det
fremtidige klub/fritidsarbejde med andre øjne.
Brugerbestyrelsen opfordrer til, at der indgås en tæt dialog mellem politikkerne,
forvaltningen, skolerne, dagtilbudsklubbeme og ungdomsskolen så der
fremadrettet bliver formuleret en ny strategi for fritidslivet i Nordfyns kommune.
Dette skal også ses i relation til det kommissorium, der ligger for den nye
folkeskolereform om, at få andre interessenter ind i skolen, så man dermed kan
levere nogle innovative processer/tiltag på tværs af organisationen.

Kim H. Hafjall.
Brugerbestyrelsesformand for Klubben.

Lars Aarby.
Leder af Klubben.

Høringssvar: SU-EF-02 - Ledelse af Værestedet

En gennemførelse af forslaget vil være en kvalitetsforringelse af Værestedets tilbud til brugerne. Daglig
tilstedeværelse af en fast faglig daglig leder er vigtig i forhold til kontinuiteten både fagligt og i det daglige,
og som en understøttelse af de frivillige. De frivillige på Værestedet har typisk en fast ugedag, hvor de
kommer og de har således ikke overblikket fra dag til dag, og hen over ugen. De frivillige læner sig op ad det
faste personale, som sørger for fagligheden og kontinuiteten.
Skiftende personaler fra Nordfyns Psykiatricenter vil have sværere ved at holde kontinuiteten fra dag til
dag, og have viden om, og følge op på, hvad der skete i går.
Flytning af personale fra Nordfyns Psykiatricenter til Værestedet vil også kunne mærkes på tilbuddet
Nordfyns Psykiatricenter som en forringelse på grund af de færre ressourcer, der vil være tilbage.
Eksempelvis 30 timer er mere end 10% af normeringen.

Preben Tinghus
Nordfyns Psykiatricenter.

Hørings svar vdr. Værestedet Bryggerivej.
(SU-EF-02 - Ledelse af Værestedet)
Det vil være forbundet med endog stor usikkerhed nnht. en så
massiv personale reduktion på dette tidspunkt da vi jo ikke har
samme mulighed for at søge lige den person der kan varetage
opgaven her på stedet. En senior jobber er et udmærket bud som
ekstra personale i en overgangs situation og det var sådan at det
var tænkt fra starten, men det vil ikke være rimeligt hverken for
den nyansatte eller for de frivillige som skal arbejde her, det vil
være at trække alt for store veksler på disse mennesker og det vil
jeg kraftig fraråde.
Vi kender ikke den persons kvalifikationer ej heller hvor længe
den pågældende kan bestride jobbet, dette vil medføre alt for
megen uro såvel for de frivillige men så sandelig også for
brugerne med hvad deraf følger.
Det er af største betydning for brugerne at stedet her fortsætter
også på ordentlige personalemæssige vilkår så der er kontinuitet
og sammenhæng i daglig dagen. Jeg håber at man meget kraftigt
vil overveje en fortsat sikker drift af stedet.
Venligst Leder Bent Laursen

nord Fyns
kommune
Borgmesterkontoret

Budget 2014

Dato:
27. august 2013
Sagsnummer:
480-2013-40091
Dokument nr.:
480-2013-204890
Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr.:

Høringssvar fra Hovedudvalget
Hovedudvalget har pa møde den 27. august 2013 drøftet det administrative budgetoplæg for 2014. Udvalget har følgende bemærkninger
til Kommunalbestyrelsen inden den endelige vedtagelse:

Postadresse:
Nordfyns Kommune
østergade 23
5400 Bogense
Hovedtelefonnummer:

Hovedudvalget udtrykte enighed om, at der skal være stor opmærksomhed på, om der er nok midler afsat til kompetenceudvikling i organisationen. Dette fokus er med henblik på dels de store initiativer,
der er igangsat, f.eks. innovationsprojektet, dels implementeringen
af de indsatser, der er beskrevet i Hovedudvalgets strategiplan og
endelig ses i sammenhæng med den kompetencestrategi, der er under udarbejdelse.

TIf. 6482 8282
Mali:
post@nordfynskommune.dk
Hjemmeside:
www.nordfynskommune.dk

Hovedudvalget udtrykte enighed om vigtigheden i, at der reserveres midler til
den fortsatte inklusionsindsats.
Hovedudvalget kvitterede for den indsats, der er lagt i budgetarbejdet, herunder prioriteringskataloget i forhold til at udpege områder, som ikke kun betyder
nedskæringer i personaleressourcerne.
Hovedudvalget bemærkede den opmærksomhed, der er på områder, hvor serviceniveauet er højere end dét politisk valgte serviceniveau, f.eks. på rengøringsområdet. Det er vigtigt at trufne beslutninger udmøntes, så andre områder ikke berøres i en budgetmæssig sammenhæng.
Hovedudvalget kvitterede for beslutningen om, at kommunens ledelse afholder
6. ferieuge. Det er et vigtigt signal overfor hele organisationen.
Hovedudvalget bemærkede, at kommunens Sundhedsordning forbliver uberørt
i budgetoplægget for 2014. Sundhedsordningen er et vigtigt element og redskab, såvel i medarbejdernes dagligdag som i ambitionen om at skabe en attraktiv arbejdsplads. Sundhedsordningen understøtter i øvrigt beslutningen om
at nedsætte kommunens samlede fravær til fordel for organisationen og ikke
mindst modtagerne af kommunens kerneydelser.
Hovedudvalget bemærkede til anlægsbudgettet, at investeringerne i f.eks. robotter/digitale redskaber m.m. primært bør angå områder, hvor det giver en

merværdi for borgerne og ikke kun for at indhente et økonomisk rationale. Hovedudvalget er dog opmærksom på, at kommunen er underiagt effektiviseringsvilkår, men det kræver en balancegang.

Med venlig hilsen
Morten V. Pedersen

Anne-Lise Sievers

Kommunaldirektør/Formand

Næstformand

Direkte tIf. 64 82 80 02

Direkte tIf. 65 96 49 07

mvp@)nordfynskommune.dk

as@nordfynskommune.dk

nord Fyns
kommune
Borgmesterkontoret

Budget 2014

Dato:.
26. august 2013

Sagsnummer:
480-2013-40091
Dokument nr.:
480-2013-203801
Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr.:

Postadresse:
Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense

Høringssvar f r a Område-MED, Rådhusenes

Hovedtelefonnummer:
TIf. 6482 8282

Område-MED, Rådhusene har på møde den 23. august 2013 drøftet
det administrative budgetoplæg for 2014. Udvalget har følgende bemærkninger til Kommunalbestyrelsen inden den endelige vedtagelse.
Område-MED, Rådhuséne besluttede på mødet at bemærke:

Mali:
post@nordfynskommune.dk
Hjemmeside:
www.nordfynskommune.dk

det er vigtigt, at der afsættes midler til at sikre en fortsat udvikling af rådhusenes indretning og funktion. Udviklingen skal såvel
imødekomme borgernes forventninger til en moderne og serviceorienteret virksomhed som værende medvirkende til at skabe den attraktive
arbejdsplads.
med forslaget om at refusion til langvarig sygdom udgår, er der behov
for en konkret vurdering i forbindelse med de udgifter, som dette forslag kan afstedkomme ved manglende vikardækning mv.
der gives en opfordring til medarbejderne om at afholde den 6. ferieuge.
det er godt, at der fortsat sikres midler til, at medarbejderne kan kompetenceudvikles.

Med venlig hilsen
Morten V. Pedersen

Anette Rye Lund

Kommunaldirektør/formand

Næstformand

Direkte tlf. 64 82 80 02

Direkte tlf. 64 82 83 32

mvp@nordfynskommune.dk

arl@nordfynskommune.dk

nord Fyns
kommune
Borgmesterkontoret

Budget 2014

Dato:
28. august 2013

Sagsnummer:
480-2013-40091
Dokument nr.:
480-2013-205636
Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr.:

Postadresse:
Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense

Høringssvar f r a Område-MED, Social og Sundhed

Hovedtelefonnummer:
Tlf. 6482 8282

Område-MED, Social og Sundhed finder det positivt, at der er afsat
penge til yderiigere patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme
jævnfør økonomiaftalen.
Det er ligeledes positivt, at der er afsat penge til øget digitalisering,
herunder trådløs netværk til Socialudvalgets institutioner.

Mail:
post@nordfynskommune.dk
Hjemmeside:
www.nordfynskommune.dk

Vedr. økonomisk råderum på rengøringsområdet finder udvalget, at serviceniveauet på det nuværende udbud har nået smertegrænsen.
Vedr. det økonomiske råderum er udvalget opmærksom på retningslinjerne for
beskæftigelse af seniorjob, således at disse ikke bør erstatte fast personale.
Det betyder, at nedlæggelse af stillingen som leder/medarbejder af værestedet
vil få konsekvenser for normeringen på Psykiatricenteret.

Med venlig hilsen
Ulla Andersen

Kitty Christensen

Direktør/Formand

Næstformand

Direkte tlf. 64 82 83 02

Direkte tlf. 64 82 85 52

uba@nordfynskommune.dk

klc@nordfynskommune.dk

30. august 2013

Udtalelse til budget 2014
Område MED for undervisning
Udgifterne til folkeskolereformen er indregnet med det beløb, kommunen er blevet
kompenseret med via bloktilskuddet fra staten. Det er vigtigt i budgetfasen, at holde sig for
øje, at reformen ændrer grundlæggende ved måden, hvorpå vi tidligere har drevet skole. På
driften skal der bl.a. tages højde for den øgede undervisning med undervisningstillæg for
fagdelt undervisning og for understøttende undervisning.
I FU-TB-09, specialundervisning, er budgettet nedskrevet med 2 mio. kr. Samtidig kører der
en inklusionsdagsorden, hvor flere elever skal inkluderes i normalundervisningen. Dette
stiller øgede uddannelseskrav til personalet.
Derfor vil vi opfordre til, at der følger økonomiske ressourcer med til de børn og elever, der
skal inkluderes i normalområdet og til uddannelse af personalet. På trods affaldende elevtal
opfordrer vi til en øget indsats.
Det er med bekymring vi ser, at der skal spares på ledelsestiden i landsbyordningerne.
Ledernes opgaver øges i forbindelse med den ny daginstitutionsstruktur.
Vedr. FU-EF-05, SFO personalet: Muligheden for at opnå et rationale, i forbindelse med
udnyttelse af vikarressourcen og fleksibiliteten mellem personalet på afdelingerne, har vi
vanskeligt ved at se, vil kunne give en besparelse på 1,7 mio. kr.
I FU-EF-07 foreslås en reduktion på 1 sekretærstilling. Vi stiller os tvivlende overfor, om
digitaliseringsgevindsten kan udmønte dette.
Vedr. ØKU-EF-03 Rammebesparelse ved nyt rengøringsudbud.
Det bekymre os, at der igen skal spares på rengøringen i institutionerne. En længere skoledag
og en besparelse på rengøring harmonerer ikke. Samtidig trækkes der store veksler på
personalets psykiske arbejdsmiljø.
På anlæg, bør der indtænkes udgifter til indretning af arbejdspladser på skolerne, hvis en
større del eller hele arbejdstiden skal afvikles her.

På vegne af medarbejderne i Område MED for undervisning,

Peter Ollendorff
Næstformand

M

Høringssvar fra medarbejderne i Område-MED Familie.

Medarbejderne ser med bekymring på, at der igen skal spares på normeringen i daginstitutionerne. Dette
vil ske når man spare 0,1 time pr. barn i ledelses tiden. Tanken om at lederne skal have flere børnetimer
lyder rigtig men den nye daginstitutions struktur, hvor lederne har fået nye og flere opgaver, ved at skulle
være stedfortræder for hinanden, samt at souschefstillingerne er nedlagt pr. 1-12-2013, harmonere ikke. I
forslaget vil en institution aldrig have 37 timers ledelses tid.
At tænke støttekorpset på en anden måde kan vi godt støtte men at der skal spares 1 stilling finder vi
bekymrende da støttepædagogerne er med til at, få inklusion til at lykkes.
På medarbejdernesvegne
Næstformand
Anne-Lise Sievers

23.
Høring af administrativt Budgetoplæg 2014
Sagsnr. 480-2013-40091
Dok.nr. 480-2013-192347

Åbent

Sagsfremstilling
I henhold til tidsplanen for budgetproceduren for 2014 samt overslagsårene 2015 - 2017 har
administrationen udarbejdet et administrativt budgetoplæg.
Kommunalbestyrelsen orienteres den 16. august 2013 om det administrative budgetoplæg for
2014. Det samlede budgetmateriale offentliggøres den 19. august 2014 på Nordfyns
Kommunes hjemmeside.
Budgetmaterialet indeholder:
• Det samlede administrative budgetoplæg, hvor tekniske korrektioner i form af politiske
beslutninger, demografisk udvikling mm. er indarbejdet
• Et anlægskatalog for årene 2014 - 2017
• Et prioriteringskataiog indeholdende forslag til fremskaffelse af et økonomisk råderum
Det foreliggende budgetmateriale sendes i høring hos alle relevante høringsberettigede i
perioden 19. august 2013 til 30. august 2013.
på mødet vil der blive lavet en overordnet gennemgang af budgetmaterialet.
Budgetmaterialet vil blive lagt på Nordfyns Kommunes hjemmeside mandag den 19. august
2013.
Lovgrundlag
Principper for økonomistyringen - Bilag B l Budgetprocedure for budget 2014 og
overslagsårene 2015 - 2017.
Personalemæssige konsekvenser

Ingen.
Økonomiske oplysninger

Ingen.
Indstilling
Det indstilles, at udvalget udarbejder et høringssvar til materialet.
Beslutning
Område-MED, Teknisk drift den 26. august 2013
Fraværende: Morten Jørgensen, Poul Erik Nielsen
Taget til efterretning.

Sletten Skole
Skolegade 12, 5450 Otterup, tlf. 6482 8637
3. september 2013

Høringssvar v e d r . B u d g e t 2 0 1 4 m e d t i l h ø r e n d e P r i o r i t e r i n g s k a t a i o g .

Sletten skole MED udvalg
Budget 2 0 1 4 :
Slettens skoles MED udvalg ser gerne at, der på budget 2014 bliver afsat midler til personalearbejdspladser på skolen, som følge af den nye skolereform.

Prioriteringskataiog:
1. F U - I N - 0 1 : L e d e l s e s s t r u k t u r - daginstitutionerne (ændring af tildeling pr. barn)
Det er med beklagelse, at Skovtroldene (Sletten skoles børnehave, SFO og klub) igen
rammes af besparelser på ledelsesområdet. Der er ved gennemførelsen af skolestrukturen allerede sparret ca. 4,5 timer/ugentligt til ledelse. Hvis forslaget gennemføres vil,
der yderiig blive skåret 6,5 timer/ugentligt til ledelse Dette indebære at der, hvis forslaget gennemføres vil være 26 timer til ledelse. Dette til vuggestue, børnehave, SFO
og klub med ca. 150 børn indskrevet.
2. F U - E F - 0 5 : Effektivisering i S F O ' e n - Ny folkeskolereform
MED udvalget på Sletten skole ser med undren på, at der allerede nu varsles store besparelser (Mellem 15 og 20 procent) på SFO og SFO klub området. Den nye folkeskolereform er pt. under opbygning i Nordfyns Kommune og ingen kender dens endelige
form. Herunder hvordan den fremtidige SFO skal se ud. Med de nuværende børnetal vil
konsekvensen for sletten skoles SFO og SFO klub være en besparelse på 1,6 stilling.
3. F U - E F - 0 7 : Digitaliseringseffekt af skolesekretær.
Skolesekretærerne på Sletten skole har ved gennemførelsen af den nye Skolestruktur i
Nordfyns Kommune fået væsentlige flere og større opgaver. I skole år 2014-2015 ventes matrix at blive udskiftet med KMD PULS. Derfor finder Sletten skoles MED udvalg
det beklageligt, at der påtænkes besparelser på skolesekretærerne.
4. ØKU-EF-03: R a m m e b e s p a r e l s e af ved nyt rengøringsudbud, herunder æ n d r e t
serviceniveau.
MED udvalget på Sletten skole stiller sig undrende overfor at, der kan sparres 1,1 million kr. på rengøringsområdet, uden at det har konsekvenser for personalet på de institutioner, der har eget rengøringspersonale. Det er desuden med beklagelse, at Nordfyns Kommune påtænker at nedsætte kvaliteten af rengøringen.
5. F U - T B - 0 9 : Specialundervisning - r a m m e til for udmøntning
MED udvalget på Sletten skole ser gerne, at de sparrede midler på specialundervisning,
bliver overført til almenområdet. Evt. som en ny inklusionspulje.
MVH
MED udvalget på Sletten skole

SFO Leder Jotin-nomas Errebo jte@nordfynskommune.dk

www.slettenskole.dk

nordfyns
kommune

DAGSORDEN/REFERAT

Dato 28/8-13

FREDAG D. 27/8-13
MØDEFORUM: Børnehuset Mini-Max
DELTAGERE:

Næstformand: Majken B. Andersen
Annette Gunderstofte
Anette Bruntse
Formand: Ulla Windfeld-Lund

FRAVÆRENDE: Berit K. Rasmussen, Anne Heibøll Nielsen
REFERENT:

Ulla

ORDSTYRER:

Ulla

Budget 2014
Dagsorden og referat
For Børnehuset Mini-Max har det faldende børnetal meget store konsekvenser for de ansatte, idet
normeringstallene, både hvad angår børnehaven og vuggestuerne, betyder afvikling af 3-4
medarbejdere, MED- udvalget i Børnehuset Mini-Max kan hverken bidrage med såkaldte
innovative eller effektiviserings forslag til budget 2014, blot undre sig.
Vi anerkender beslutningen om daginstitutionsstrukturen, hvor man bl.a. valgte at ingen
institutioner skulle lukkes. Det giver imidlertid ingen mening at institutionernes kapacitet ikke
udnyttes maksimalt. Ligesom det ikke giver mening at etablere flere vuggestuepladser, hvis
pladserne alligevel ikke skal bruges. Vi er nysgerrige på, hvilke tal der ligger til grund for
vuggestue normeringen og spørger os selv om forældre i Nordfyns kommune overhovedet ved at
der er flere nye vuggestuepladser at få.
For en hver personalegruppe der måtte blive "ramt", som vi bliver med budget 2014, er
situationen ulykkelig. Vi ønsker imidlertid at henlede opmærksomheden på, at ide skabende,
forandringsparate og engagerede medarbejdere, er de medarbejdere der kan se retning,
sammenhænge og mening med det betydningsfulde arbejde der er gang i.
Igennem de seneste 2 år er der arbejdet ihærdigt med at finde én form på vores store institution.
Medarbejderne har erfaret rigtig mange fordele ved at være en del af en stor medarbejdergruppe.
Fleksibilitet, faglig sparring, mangfoldighed og rummelighed er bare noget af det der har bidraget
til medarbejdernes trivsel og udvikling
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Udskrift af beslutningsprotokol Ældrerådet den 22. august 2013
Dato 29. august 2013

261.
Budget 2014 - Høring Åbent
Sagsnr. 480-2013-39917
Dok.nr. 480-2013-197071
Sagsfremstilling
Rehabiliteringschef Judith Poulsen gennemgår forslag til budgetoplæg 2014.
Budgetoplægget eftersendes.
Lovgrundlag

Personalemæssige konsekvenser

Økonomiske oplysninger
Administrationens indstilling
Ældrerådet udarbejder høringssvar.
Beslutning
Ældrerådet den 22. august 2013
Fraværende: Ebbe Kaysen, Harald Jensen, Ruth Jørgensen
Ældrerådet finder budgetoplægget Overvejende positivt og ser med tilfredshed på, at serviceniveauet ikke ændres.
Ældrerådet finder det relevant at spare på kørsel og sætter pris på, at midler bliver i ældreområdet.
Ældrerådet er tilfredse med, at der arbejdes på flytning af Aktivitetshuset fra Veflinge til Søndersø. Ældrerådet mener, at det giver tilbud for flere borgere.
Bilag
480-2013-200318

Forslag til budgetoplæg 2014
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Sagsnummer: 480-2013-39917
Dokumentnummer: 480-2013-206606
Afdeling: Socialcenter
Udarbejdet af: Marianne F. Jensen

Til orientering og videre foranstaltning
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169. Høring af budgetforslag 2014.
Sagsnr. 480-2013-39917
Dok.nr. 480-2013-191741

Åbent

Sagsfremstilling
Jf. budgetprocedure for budget 2014 fremsendes herved handicapområdets administrative
forslag til budgetoplæg 2014.
Materiale vil blive eftersendt.
Beslutning
Handicaprådet den 19. august 2013
Fraværende: Bent Olsen
Handicaprådet tager orienteringen til efterretning, og vil nøje følge budgettet henover året.
Vedrørende Værestedets normering - den der betjener Værestedet skal have de rette
kompetencer - fagligt som personligt, så kvaliteten i tilbuddet sikres.

Udtalelse til budget 2014.

FU-IN-01

Det er med stor bekymring at PMF Fyn ser ledelses-tiden beskåret med 0,1 timer pr. barn, så
minimum tildelingen pr. uge til ledelse bliver på 15 timer, i forhold til nuværende 22,5 timer, i
daginstitutioner og landsbyordninger.
Det betyder at lederne skal have flere børnetimer, som så bliver taget fra basispersonalet, altså en
reduktion på 7,5 time pr. uge.
Lederne har i forbindelse med den nye daginstitutions struktur fået flere opgaver, så som at
vikariere for hinanden ved sygdom, ferie og kursus. Mødeaktiviteten falder næppe, da
samarbejdet i de nye distriktsteams også kræver deltagelse fra lederne.
Det vil betyde at lederen er væk fra børnene og derved bliver kvaliteten i pasningstilbuddet
forringet.
På vegne af pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter
PMF Fyn og FTR Lise Lotte Nielsen

