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Høringssvar vedr. budget 2020 for Randers kommune.

Kære byråd
Som nystiftet forældreorganisation i Randers har vi med stor interesse læst jeres budgetforslag på
børneområdet.
I kommunens budgetmål for 2020, står der:
``Alle børn i dagtilbud skal trives og udvikle sig. For at sikre at alle børn kan mestre deres eget liv, er den
tidlige indsats i dagtilbuddene central.``
Begrundelsen er:
``En tidlig indsats i de tidlige år har en større effekt, end indsatser senere i børnenes liv. Det gælder både
som forebyggelse af problemer senere i livet og det gælder økonomisk.``
Som forælder er det rigtig rart at læse de mål, nu mangler vi bare at kommunen fører en politik, der leder
hen til at realisere de mål.
Desværre lader det sig ikke afspejle i kommunens budget for 2020, hvor der er lagt op til en besparelse på
3,4 millioner på området og besparelser over de næste 3 år.
Jeg har svært ved at finde gode argumenter for at spare markant på vores børns trivsel, så man kan have en
opsparing på 150 millioner i 2023.
De penge som kommunen får af regeringen til at finansiere den demografiske udvikling kommer ikke
børnene til gode, men står på en separat konto (konto 6), der i princippet også kan bruges til andre ting end
børnene.
Randers kommune har et meget lavt udgiftsniveau pr. barn sammenlignet med andre kommuner.
Når byrådet bliver ved med at hænge deres hat op på høje forældretilfredshedsvurderinger, bør man som
minimum indføre et spørgsmål om tilfredsheden med normeringerne i denne undersøgelse.
Udgangspunktet er, at kvaliteten i daginstitutionerne er helt i bund. Der er sparet gennem en årrække, og
børn oplever jf. et nyt studie fra Børns Vilkår, at de ikke får trøst og kram i daginstitutionerne. Personligt
har jeg flere gange oplevet, at de basale behov ikke er blevet opfyldt. Jeg har f.eks. hentet min dreng med
afføring i bleen 4 gange på en uge – det syntes jeg ikke er ok, og det lever slet ikke op til jeres budgetmål
eller §7 i dagtilbudsloven, der siger at dagtilbuddet skal fremme barnets trivsel.
3 nøgletal for Randers kommune fra BUPL`s årlige medlemsundersøgelse viser samme tendens:
60% af kommunens pædagoger oplever ofte, at de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for et eller flere
børn på grund af personalemangel.

66% af kommunens pædagoger oplever ofte, at de ikke kan give den nødvendige støtte til sårbare og
udsatte børn på grund af personalemangel.
78% af kommunens pædagoger har inden for en uge oplevet at være for få medarbejdere på arbejde i
forhold til arbejdsopgaverne.
Den 6. april i år gik 700 forældre i Randers på gaden for at udtrykke deres utilfredshed med kvaliteten af
daginstitutionerne – herunder normeringerne.
Flere børnepsykologer udtaler, at den dårlige normering i daginstitutionerne har store konsekvenser for
børns evne til at lære at regulere sig selv, udvikle empati og tilsidesætte egne behov. Konsekvenser, som vi
allerede nu ser udspillet i folkeskolen, hvor lærerne klager over netop de ting.
Jeg håber, at Randers byråd kan se sammenhængen mellem investeringer i daginstitutionerne og en senere
besparelse på ekstra hjælp til elever i folkeskolen, der simpelthen reagerer naturligt på en hverdag med alt
for få voksne, mens de går i daginstitutioner.
Der er rigtig meget forskning på området, der utvetydigt viser, at de største faktorer for børns trivsel i
daginstitutioner er normeringer og gruppestørrelser. Derfor ser jeg det som en investering med dårligt
afkast, når Randers kommune har lavet investeringer i faglige fyrtårne og ipads til alle dagplejere.
Børnene har først og fremmest brug for flere pædagoger.
DST´s udregning for normeringer, der tæller ledere med, sygemeldte, den sygemeldtes vikar, og pædagoger
der laver administrativt arbejde med, er slet ikke en retvisende rettesnor for BUPL´s anbefaling om 1:3 i
vuggestue og 1:6 i børnehave. I bedste fald kan den bruges til at sammenligne kommunernes udgiftsniveau,
men at bruge den som en rettesnor for hvor meget voksenkontakt børn i daginstitutioner får, er skudt helt
ved siden af målet. - Set i børnehøjde er Randers langt fra en acceptabel normering.
Jeg håber, Randers kommune vil tilføre området midler i form af flere pædagoger, der kan give vores børn
den tryghed de har brug for.
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