Hjørring Kommune

Notat
13-06-2018

Børne- og Undervisningsforvaltningen
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Referat mini-budgetseminar 11. juni 2018 mellem Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget og Område-MED.
Referat:


Maj-Britt Beith indledte mødet og bød velkommen. Dernæst drøftelse af de
enkelte punkter i reduktionskataloget.

Input fra plenumdrøftelser:
Sektor Undervisning


Kørsel til eksterne undervisningstilbud og kørsel til skoleteaterordning:
Reduktionsforslagene har ikke personalemæssige konsekvenser men
begrænser mulighederne på skolerne.



Rammebesparelse Sektor Undervisning: Fordele og ulemper ved at
konkretisere besparelsen blev drøftet.



To-sprogede elever: Det blev præciseret, at reduktion betyder, at takterne til
modtagerforløb samt supplerende undervisning bliver reducerede med hhv.
25 eller 50 %. Det vil få konsekvenser for målgruppen. Hvordan sikres det, at
de to-sprogede elever bliver så dygtige som de kan.



Kompetence- og kvalitetsudvikling: Det blev fra ledelsens side præciseret, at
der ikke kommer eksterne udviklingsmidler i perioden, men det vurderes i
lyset af kompetenceudviklingsstrategien realistisk, at rammen reduceres med
de 30 % i 2020 og 2021.



Trinvis udfasning af puljen til høje klassekvotienter på 7 mio. kr.: Vurderingen
var, at puljen udfaser sig selv, når der klassedeles ved 26.



Trinvis udfasning af puljen til 3 mio. kr.: Behovet for puljen blev drøftet, der
var udtryk for, at det kunne være problematisk, hvis puljen udfases.



Ændret åbningstid SFO: Et forslag om at hæve forældrebetalingsandelen
blev foreslået samt at harmonisere antal lukkedage med dagtilbud. Det blev
nævnt, at institutionstaksterne kan have betydning for bosætningsvalg.
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Sektor Dagtilbud
 Ledelse i dagplejen (scenarie 1 og 2): Det er vigtigt med synlig ledelse tæt på
det faglige arbejde.


Nedlæggelse af dagplejen i Hirtshals: Det er vigtigt, at medarbejderen bliver
inddraget i processen, hvis dagplejen nedlægges.



Rammebesparelse dagtilbudsområdet: En reduktion på dagtilbudsområdet
hænger dårligt sammen med prioritering af kvalitet i dagtilbud.



Reduktion i kompetence- og kvalitetsudviklingsmidler: Der skal være en
opmærksomhed omkring den nye dagtilbudslov. Forvaltningen oplyste, at der
sandsynligvis tilføres eksterne midler.



Ændret åbningstid dagtilbud: Der blev gjort opmærksom på, at der allerede er
mange lukkedage samt at der også skal være fleksible åbningstider i
lokalområdet.



Ændring af antal dagtilbudsområder fra 3 til 2: Det blev gjort opmærksom på,
at det kan blive sværere at nå ledelsesopgaven; hvordan sikres kvaliteten.

Sektor Børne- og Familie
 Familieorienteret alkoholbehandling: Der blev gjort opmærksom på, at det
netop er en tidlig forebyggende indsats


Indsatsstrategien: Det er positivt, at det ikke medfører personalereduktioner,
men der går penge fra udviklingen af indsatserne.



Projekt ”kom godt i gang”: Det blev gjort opmærksom på, at reduktionen reelt
betyder ventelister på Station Victor.



Sorggrupper: Det blev gjort opmærksom på, at det kan være svært for andre
faggrupper at løfte opgaven. Det blev drøftet, hvorvidt der var effekt ved
tilbuddet.



Cool-kids: Det blev gjort opmærksom på, at evalueringer viser, at det har en
virkning og at det er en vigtig indsats.
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SSP: Der blev gjort opmærksom på, at der er funktioner, der ikke kan løses
af andre medarbejdere. Der er bl.a. tale om en del opsøgende opgaver. Der
er en bekymring om, at opgaven kan blive nedprioriteret.

Økonomiudvalget


Ankerkommune for pædagogpraktik: Det er ok at byde ind på opgaver i KKR
– fællesskabet.



Effektiviseringer af bogføringsopgaven: Det er en udvikling, der vil komme.

Feedback på udvidelsesforslag


Kvalitet i dagtilbud: Der blev udtrykt en bred enighed om, at jo tidligere
indsatsen sættes ind jo større effekt får det. Det første 3 leveår har stor
betydning. Dette bakkes op af forskning.

Generelt udtrykte Område-MED ros for den inddragende proces.

