Høringssvar budget 2018
Bestyrelsen for Dagtilbud repræsenter alle børnehuse, dagplejen og Mælkebøtten, der var således såvel
forældre som personalerepræsentanter fra alle dele tilstede, da følgende høringssvar blev udformet:
Ledelse af alle matrikler har afgørende betydning for kvaliteten af det enkelte dagtilbud såvel de almene
børnehuse, dagplejen som specielbørnehaven Mælkebøtten, så bestyrelsen fraråder derfor på det
kraftigste en sammenlægning af ledelsen i Mælkebøtten og Løvstikken jf. sparekatalogets forslag BSU 11-1.
Særligt er det, for forældrerådet i Mælkebøtten, vigtigt at der er fokus at koordinere indsatsen omkring det
enkelte barn, således at kontinuerlig udvikling hos det enkelte barn sikres. Samarbejdet med mange
forskellige fagpersoner omkring barnet og familien er ligeledes en vigtig del af Mælkebøttens
ledelsesopgave – en opgave der kræver kompetent, daglig og nærvende ledelse.
Bestyrelsen opfordrer til at bæredygtigheden i Mælkebøtten sikres, således den kan eksistere uafhængigt
af andre tilbud. Det opleves som uhensigtsmæssigt at driften og bæredygtigheden af et tilbud, hvor børn
visiteret efter serviceloven, skal være afhængige af, at der visiteres børn til et andet tilbud.
Bestyrelsen ser dog ikke forslaget om lukning af DUÅ jf. BSU 11-2 som en god ide, men appellerer derimod
til, at der foretages en pædagogisk revurdering af tilbuddets form, deltagernes geografiske
forankring/tilhørsforhold og snitflader herunder om tilbuddet kan ses i tættere sammenhæng til andre
forebyggende tilbud. Således DUÅ bliver et mobilt/fleksibelt tilbud, der gives i sammenhæng med andre
forebyggende indsatser og ikke er et tilbud, der gives for at sikre andre tilbuds drift og bæredygtighed.
Forslag BSU 12-02 om at reducere i antal af tale- høre konsulenter, ser bestyrelsen som værende i direkte
modstrid med nationale mål, om at reducere børns chanceulighed og at børn skal blive så dygtige som
muligt. Børnehusene vil ikke kunne løfte ekstra sprogudviklingsopgaver uden at tilføre flere ressourcer,
men ikke engang tilførsel af ressourcer vil kunne løse udfordringen med sprogopgaver i det, det
pædagogiske personale ikke besidder den specialviden tale- høre konsulenter besidder og som der er et
stort behov for at trække på i daglig praksis.
Set i lyset af at de første år i en barns liv har afgørende betydning for et barn chance i livet finder
Bestyrelsen ikke at det på nogen måde kan give mening at spare på 0-6 årsområdet hverken på normering,
ledelse eller forbyggende indsatser.
Bestyrelsen opfordrer til at man politisk understøtter, at Bornholm bliver så attraktiv for børnefamilier som
overhovedet mulig og dette gøres ikke ved at spare på børneområdet eller på tilbud til børnefamilier som fx
forslag TMU 55-04 om lukning af varmtvandsbassin eller TMU 55-11 og 55-12 om lukning af lokale stadions
er eksempler på.
Med venlig hilsen og håbet om at ovenstående høringssvar tages til efterretning og inddrages i
budgetprocessen.
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Nedenstående er Kommentarer fra Mælkebøttens forældreråd
Kommentarer angående forslag nr. BSU 11-1 organisatorisk sammenlægning af specialbørnehaven
Mælkebøtten og døgn- og aflastningsinstitutionen Løvstikken: Forældrerådet mener at forslaget om
reduktion i ledelsen vil få betydelige servicemæssige konsekvenser for brugerne, såfremt det gennemføres.

Ledelse af specialbørnehaven handler for en stor dels vedkommende om at koordinere indsatsen omkring
det enkelte barn, således at kontinuerlig udvikling hos det enkelte barn sikres. Samarbejdet med mange
forskellige fagpersoner omkring barnet og familien er en vigtig del af Mælkebøttens opgave – en opgave
der kræver kompetent, daglig og nærvende ledelse. Såfremt den daglige ledelse erstattes af en
koordinator, frygter vi at den medarbejder, som skal varetage stillingen skal bruge sin tid på administrative
opgaver, og der hermed vil blive mindre tid de børnerelaterede opgaver. Vi mener desuden at
ledelsesspændet vil øges og ikke mindskes, når den ansvarlige leder ikke er i børnehaven hver dag, og når
der indføres et ekstra led i beslutningskæden form af en koordinator.

Angående forslag nr. BSU 11-2 Lukning/ændring af DUÅ:
Kommunalbestyrelsen besluttede ultimo 2016 at bevare Mælkebøtten som selvstændigt børnehus på
nuværende adresse i Svaneke. For at sikre en faglig og økonomisk bæredygtig institution blev
specialbørnehaven suppleret med familiebehandlingstilbuddet De Utrolige År.
Såfremt DUÅ lukkes eller ændres vil Mælkebøttens fortsatte eksistens blive undermineret, hvilket er i
modstrid med politikernes og forældrenes ønske. Efter forældrerådets opfattelse er der mange børn og
familier indenfor den målgruppe, som DUÅ har. I lyset heraf synes det underligt, at ingen endnu har fået
gavn af DUÅ. Hvor mange forældre har konkret fået tilbud om et DUÅ forløb? Hvordan er indholdet af DUÅ
blevet formidlet til forældre og fagpersoner? Når kommunen laver et godt forebyggende tilbud i tråd med
øvrige tidlig indsats, hvorfor er der ikke gjort massiv reklame for det?

