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.
_______________________________________________________________

Høringssvar MED-udvalg Dagtilbud Nordvest
Budgetforhandlinger for 2022-2025.
Vi har valgt at koncentrere vores høringssvar om emnet ”Implementering af minimumsnormeringer i
budget 2022-2025”.
Vi anerkender Randers Byråds gode intention om at fremrykke implementeringen af
minimumsnormeringer i forhold til regeringens aftale.
Samtidig viser det respekt for vores område, at indfasningen af minimumsnormeringer sker på afdelings/institutionsniveau og ikke som et generelt gennemsnit spredt ud over hele kommunen.
Vi har forstået på processen, at udgifterne til fremrykningen viser sig at være uventet store, og at vi inden
for dagtilbudsområdet selv skal finde de fleste midler – måske dem alle.
Der er foreslået tre muligheder for finansiering, men i vores perspektiv vil alle tre få en negativ betydning
for området og vores pædagogiske praksis.
1) Pædagogisk ledelse som en del af normering.
Dette betragter vi på ingen måde som et realistisk scenarie, eftersom ledelsesopgaven
erfaringsmæssigt ikke kan løses med faste timer blandt børnene.
2) Midler til udlagt støtte.
Som vi forstår forslaget, vil pengene og timerne ikke blive flere, men blot kaldes noget andet.
I vores dagtilbud er de udlagte timer allerede i spil. Hvis timerne i fremtiden skal betragtes som
”almindelige timer” i stedet for ressourcer til børn med særlige behov, vil vi i stedet for flere
ressourcer opleve, at vi ikke kan give mest sårbare børn det rette tilbud.
3) Uddannelsesgraden.
Et spørgsmål om kvalitet kontra kvantitet. Vores børn har brug for mest muligt uddannet
personale, og vi kan frygte en gradvis udvanding af det faglige niveau, såfremt den gode intention
om 65 % uddannede pædagoger vil skulle stå for tur, hver gang budgetterne er under pres.

Konklusion:
Samlet set anbefaler MED-udvalget i Dagtilbud Nordvest, at Byrådet annullerer den fremrykkede
indfasning af minimumsnormeringer, indtil de statslige midler en tilgået og dermed implementeres med
opstart pr. 1. januar 2024.
Samtidig opfordrer vi til, at Byrådet på dét tidspunkt tager en beslutning om, hvor stor en procentdel af det
pædagogiske personale, der skal bestå af uddannede pædagoger – eller snarere hvor stor en procentdel,
der kan udgøres af pædagogiske assistenter.
Såfremt 65 % uddannede pædagoger viser sig ikke at være et realistisk mål, kunne et revideret pejlemærke
måske være via forholdstallene 62:10:28 i forholdet mellem pædagoger, pædagogiske assistenter og
ufaglærte medhjælpere.

