Dagtilbud Sydøst

Tanker og bemærkninger om udsendte materiale:
Ledelsesspændet på dagtilbudsområdet:
Vi velkommer interessen på ledelsesspændet i Dagtilbud. Optællingen har vist stor ulighed, så vi ser frem
til en harmonisering her. PL i SØ og Midt har størst ledelsesspænd. Lige nu stiger børnetallet hos os i
Sydøst, hvilket kalder på flere afdelinger og yderligere flere ledere, men om nogle år kan det være et andet
sted, hvor småbørnsforældrene hastigt bliver flere. Tildelingen af pædagogiske ledere skal derfor være
dynamisk, sådan at vi altid bruger vores ledere, hvor de gør bedst gavn. Vi vil gerne benytte lejligheden til
at fastslå at vi er glade for Dagtilbud-modellen, hvor der er en DTL og et passende antal PL.
Dagtilbudstanken gør, at alle afdelinger er mindre sårbare rent økonomisk, de skaber et fagligt fællesskab
samt understøtter den produktive forskellighed.

Minimumsnormeringer:
Vi ser frem til implementeringen minimumsnormeringerne. I Randers er ambitionen at de 65 %
pædagogisk uddannede er pædagoger. Dette er et klart signal om tilstræbt høj pædagogisk kvalitet. Dette
sætter dog den anden pædagogiske uddannelse, nemlig assistent-uddannelsen, i et dilemma. Vi peger på
en løsning, hvor vi har 3 faggrupper, nemlig pædagogerne, de pædagogiske assistenter samt
pædagogmedhjælperne, hvor alle grupper har deres procentdel.
Vi har indtil nu haft 60 % BUPL på lønsummen, fremover skal tallet måles på timedelen. Dette udfordrer
den lønsumsstyring vi har praktiseres i årevis. Vi vil nu have både time- og -lønsum styring på samme tid,
hvilket kalder på en tilpasning.

Bygninger – anlægsbudget
Vores bygninger er netop blevet gennemgået af et arkitektfirma. Denne viste at en del af bygningerne
trænger til en kærlig hånd. Vi foreslår et driftsbudget, sådan at de løbende kan renoveres. Dette vil
afhjælpe to parametre, nemlig at børnene samt vores pædagogiske personale har deres dagligdag i
bygninger af rimelig kvalitet samt at renoveringsudgifterne ikke hober sig op. Desuden oplever vi i SØ, at
der ikke har været udvist rettidigt omhu ift. at være på forkant med befolkningsprognosen. Ingen kan skrue
tiden tilbage, men vi kan være opmærksomme på dette fremadrettet.
Høringssvaret er drøftet i bestyrelsen samt forelagt MED
Bedste hilsener fra Dagtilbud Sydøst

Børnehuset Toftegaard, Børnehaven Essenbækken, Børnehaven Svalebo, Børnehuset Kombi, Børnehaven Tryllefløjten,
Børnehuset Troldhøj, Vorup vuggestue, Børnehuset Skovdalen og Børnehaven Orkestervejen

