Nedenstående høringssvar behandler udelukkende
finansieringen af fremrykningen og
implementeringen af minimumsnormeringer i
kommunens dagtilbud
Da vi er bekendt med den netop indgåede
budgetaftale omkring emnet, kan modtageren
vælge at se bort fra indholdet.
___________________________________________________

Dagtilbudsbestyrelsen
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Emne:

Høringssvar i forhold til implementering af minimumsnormeringer
i Randers Kommune indtil 2024

Forældrebestyrelsen i Dagtilbud Nordvest har følgende bekymringer og indvendinger i forhold til
forvaltningens udspil af finansiering af minimumsnormeringerne.
Regeringens udspil har været, at der maksimalt må være tre vuggestuebørn pr. voksen og seks
børnehavebørn pr. voksen.

Randers Kommune meldte i januar 2021 meget ambitiøst ud, at man havde visionen at indføre de
nationale minimumsnormeringer allerede i 2023, selvom lovgivningen først træder i kraft pr. 1.
januar 2024 og først på det tidspunkt betales via statslige midler.
Det betyder så også, at der skal tilføres midler fra egen kasse – altså kommunekassen i Randers.
Intentionen er imidlertid, at det bliver børneområdet selv, der via omposteringer skal finansiere
udgifterne.
Vi er gjort bekendt med at forvaltningen har følgende tre forslag, under hvert forslag har vi forsøgt
at kvalificere beslutningen:
1) De pædagogiske ledere skal tælle med i normeringerne
I den daglige praksis udfører de pædagogiske ledere i meget begrænset omfang dét,
som man kan kalde almen pædagogisk arbejde – eller ”gulvtimer” om man vil….
Det vil betyde at hvis det er forslag 1, som vedtages, er det rent spil for galleriet.
Der kommer ikke flere ”varme hænder” om vores børn, for den pædagogiske leder får
ikke frigivet tid til at være sammen med børnene.
Det er altså RENT PROFORMA minimumsnormering – også kaldet politisk spin. Det
mest skræmmende er dog, at dette forslag er det vi, som forældre vurdere vil være
mindst ”ødelæggende” for kvaliteten af vores dagtilbud, da det i bund og grund bliver
så det hidtil har været.
2) Midler til udlagt støtte overgår til minimumsnormeringer
Der udlægges årligt ca. 26 mio. kr. til børn med særlige behov, og som bl.a. dækker
kommunens eneste specialinstitution og to inklusionsgrupper. Det forslås at skære
omkring 13 mio. kr. fra den resterende del, og det er midler, der aktuelt allerede er
kanaliseret til dagtilbuddene som ”udlagte midler”.
De er altså allerede i spil, og skal bruges til at understøtte inklusionen i den daglige
pædagogiske praksis.
Realiseres denne del som en del af minimumsnormeringerne betyder det, at børn med
særlige behov og udfordringer kommer til at betale for den tidligere indfasning.
Det er altså børn der har brug for særlig pædagogisk støtte, som får frataget denne
indsats for at højne den generelle normering.
Vi er ikke i tvivl om, hvem der ved dette forslag er de største tabere – det er de børn og
familier som i forvejen er udfordret. Spørgsmålet er bare om dette ikke også vil påvirke
resten af en børnegruppe både på kort og langt sigt.
Som forældre er vi dybt forundret og bekymret over logikken og børnesynet bag dette
forslag.
3) Lavere uddannelsesgrad
Randers Kommune har været rigtigt ambitiøse via udmeldingen, at 65 % af al personale
i dagtilbuddene skal være pædagoguddannede. Dermed skærper man faktisk kravet fra

regeringens side, hvor de såkaldte pædagogiske assistenter (PA) tælles med som
uddannet personale.
De såkaldte PA’ere er billigere i forhold til lønsummen, så hvis 65 %-tænkningen
fraviges, vil man tidligere kunne indfri intentionen omkring minimumsnormeringer målt
på kvantitet, men via et forringet kvalitativt grundlag.
Vi mener ikke som forældre, at dette er vejen at gå. Vi oplever at der i praksis er stor
forskel på det ansvar samt niveauet af kvalitet man møder hos henholdsvis en pædagog
og en pædagogisk assisten.
Det skriver vi med den største respekt for at erfaring og personlighed har stor
indflydelse på kvaliteten hos begge faggrupper og at de er indbyrdes afhængige af
hinanden. Men vi vil dog hævde at et kompromis af fagligheden er en glidebane som
ikke gavner vores børns hverdag og trivsel.
Vi er netop i Dagtilbud Nordvest ”kendt” for en høj faglighed som der er arbejdet
målrettet for gennem netop at stræbe mod høj andel af pædagoguddannet personale.
Alt i alt finder vi som forældrebestyrelse alle tre forslag forkastelige og vi har fornemmelsen af at
det er rent politisk spin. Med disse finansieringsforslag ville det efter vores mening være bedre at
afvente den statslige støtte, da det i bund og grund ikke tilfører vores daginstitutioner eller børn
flere voksne.
Randers Kommune skal dog anerkendes for beslutningen om, at minimumsnormeringer skal måles
pr. institution og ikke som et gennemsnit af hele området – altså hele Randers Kommune.

