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Hej Anette
Jeg ved ikke hvem der skal modtage høringssvar, så derfor får du det.
 
Venlig hilsen

Dorte Steinmetz Bagge
Administrativ Medarbejder 
Direkte tlf.: 56203882 

Center for Børn & Undervisning
Centerstab Børn & Undervisning
Tingvej 7 Telefon: 56203000
4690 Haslev  www.faxekommune.dk

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Hvis du som borger e ller virksomhed skal sende følsomme oplysninger
til Faxe Kommune skal du bruge Digital Post.

Du kan som borger sende Digital Post til Faxe Kommune ved at
benytte linket herunder. Husk at have dit NemID klar.
https://post.borger.dk/?
logon=borger&function=inbox&mailboxid=12489

Du kan som virksomhed sende Digital Post til Faxe Kommune ved at
benytte linket herunder. Husk at have dit NemID for erhverv k lar.
https://post.virk.dk/?
logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=12489
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Høring om ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet
 
 
Områdebestyrelsen ser sig ikke i stand til at give et endeligt svarpå de forslåede ledelsesmodeller.
Da områdebestyrelsen mener, det går særligt udover medarbejdernes arbejdsmiljø, vil vi lægge op til at den endelige beslutning tages af medarbejderne
gennem deres MED-udvalg.
Som forældregruppe er det vanskeligt at tage stilling til hvad der er bedst, mere daglig ledelse kontra et ekstra barn i gruppen eller mindre ledelse og det
nuværende antal børn i gruppen.
 
Men vi vil kommentere på, at det jo kommer til at ramme normeringerne og dermed vores børns dagligdag og alle medarbejders arbejdsmiljø, alt efter
hvilken model man vælger. 
 
Områdebestyrelsen vil som udgangspunkt pege på model 1. Det giver ikke mening at ændre områdestrukturen alene på dagtilbudsområdet.
Områdestrukturen er passet ind ift. skolestrukturen. Områdebestyrelsen ser en fare i øget administrative sagsgange ved en ændret struktur kun omfattet
dagtilbud og dermed ingen faglig ledelsestid vundet. Model 2, vil få konsekvenser for medarbejderne ved endnu engang at skulle forholde sig
til strukturændringer. Det går udover vores børns dagligdag, da strukturændringer skaber uro og kræver nyt fokus og energi andet steds. 
 
Ved tilførslen af de 9 millioner kroner til dagtilbud var det penge,der allerede skulle være tilført for at leve op til normeringen i dagtilbud. 
Der er tidligere sparet på den daglige pædagogiske ledelse. Der forslås nu at tage af normeringerne og veksle dem til ledelsestimer. Eller at det kan
finansieres ved øget forældrebetaling.
Nu lyder det,at vi kan få mere ledelse, dog MOD betaling! Der blev ikke billigere forældrebetaling, da man skar i den daglige ledelse. Der er
en urimelighed i at skulle betale for en besparelse nærmest 2 gange.
Det er os magtpåliggende i den forbindelse, at påpege det faktum,at regningen for de mange strukturændringer bliver betalt af børn og personale.
Som forældre ønsker vi de bedste normeringer for vores børn i dagligdagen, men ved samtidig at det kræver faglig ledelse for at opnå den bedste
kvalitet.
Områdebestyrelsen vil pege på det anbefalede ledelsesspænd, hvor dagtilbudsområdet langt overstiger antal medarbejdere ift. ledelse. 
Rette opmærksomheden på kvalitet, implementering af den styrkede læreplan, arbejdsmiljøet som har indflydelse på vores børns daglige trivsel, dannelse
og udvikling.
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En større respekt ift. omfanget af ledelsesopgaver ville klæde vores samlede dagtilbudsområde. Områdebestyrelsen vil ligeledes pege på, at der tages
højde for et enslydende serviceniveau ift. ledelsesspænd, antal medarbejdere og matrikler i områderne.
 
Siden områdestrukturen blev indført i 2015 har der været konstant strukturændringer/besparelser i dagtilbudsområdets ledelsesspænd. Vi har brug for, at
ledelse og personale, får lov til at finde fodfæste med områdestrukturen. Som udgangspunkt mere faglig ledelse og ingen ændringer, tak.
 
På vegne af områdebestyrelsen i dagtilbud Vest.
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