Udvidelseskatalog BFU 2019-2022
Budget 2019-2022

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
(1.000 kr.)
I alt
Drift
Nummer
243
256
259
260
407
I alt

Navn
Højkvalitetsdagtilbud - Indsatsteam
Højkvalitetsdagtilbud - øget normering børnehave
Højkvalitetsdagtilbud - øget normering vuggestue
Skilsmisserådgivning
Lokal arbejdstidsaftale

Budget 2019
22.152

Overslag 2020
22.384

Overslag 2021
22.601

Overslag 2022
22.554

Budget 2019
1.482
10.601
4.883
500
4.686
22.152

Overslag 2020
1.482
10.760
4.956
500
4.686
22.384

Overslag 2021
1.482
10.908
5.024
500
4.686
22.601

Overslag 2022
1.482
10.876
5.010
500
4.686
22.554

Beskrivelse
Budget 2019 Overslag 2020 Overslag 2021 Overslag 2022
243
Højkvalitetsdagtilbud - Indsatsteam
1.482
1.482
1.482
1.482
Udvidelsesforslaget indebærer en udvidelse af antal indsatspædagoger fra 16 til 20 stillinger. Skal alle børn, hvortil der søges støtte tilgodeses, skal der opnormeres med 4
fuldtidsstillinger.
Flere indsatspædagoger betyder,
- mulighed for, at indsatspædagogerne kan anvendes til børn i det gule/orange felt - tidlig indsats. F.eks. til at styrke overgang til børnehave - og allerede i vuggestuen dermed udgås at børnene bliver fastlåste i uhensigtsmæssige handlemønstre, der senere kan være svære at ændre.
- flere koncentrerede, intensive forløb omkring et barn/en gruppe børn.
- etablering og tilpasning af læringsmiljøer for disse børn og understøtte dem i aktivt at deltage i børnefællesskaber, der skaber betingelser for barnets trivsel, læring og
udvikling.
- styrke samarbejdet med PPR og andre relevante tværfaglige samarbejdspartnere
- kvalitet i pædagogisk sparring.

256
Højkvalitetsdagtilbud - øget normering børnehave
I Hjørring Kommune budgettildeles der efter en barn/voksen-ratio på 9,01 børnehavebørn.

Budget 2019
10.601

Overslag 2020
10.760

Overslag 2021
10.908

Overslag 2022
10.876

Nedsættelse af barn/voksen ratioen til 8 i børnehaver, vil betyde en netto-merudgift på 10,6 mio. kr. og ansættelse af 18 pædagoger og 9 medhjælpere i de kommunale
institutioner.
Dette vil medføre en øget forældrebetaling på 131 kr. pr. måned fra 1.770 kr. til 1.901 kr. Ved en forældrebetalingsandel på 25 % (2018 - priser)
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Normeringen er en betydningsfuld faktor for kvalitet. En lavere barn-voksen ratio giver bl.a. øget mulighed for:
- fælles vedvarende tænkning i samtaler mellem børn og voksne, hvilket styrker barnets sprog, tænkning og kognitive læring.
- små børnegruppestørrelser, der giver børn bedre sociale interaktioner med hinanden og mindre drilleri.
- at personalet kan give positiv støtte til børnene samt medvirke til et bedre samarbejde blandt børnene.
- at styrke forældresamarbejdet (SUS), herunder understøtte hjemmelæringsmiljøet.
- at kvalificere opgaven med at skabe gode overgange/brobygning og dermed styrke børnenes udvikling, læring og trivsel.
259
Højkvalitetsdagtilbud - øget normering vuggestue
Hjørring Kommune budgettildeler efter en barn/voksen-ratio på 4,61 vuggestuebørn.

Budget 2019
4.883

Overslag 2020
4.956

Overslag 2021
5.024

Overslag 2022
5.010

Nedsættes barn/voksen ratioen til 4 i vuggestue vil det betyde en nettomerudgift på 4,9 mio. kr. og ansættelse af 6 pædagoger og 3 medhjælpere i de kommunale
institutioner.
Dette vil medføre en øget forældrebetaling på 251 kr. pr. måned fra 2.878 kr. til 3.129 kr. ved en forældrebetalingsandel på 25 % (2018-priser)
Normeringen er en betydningsfuld faktor for kvalitet. En lavere barn-voksen ratio giver bl.a. øget mulighed for:
- fælles vedvarende tænkning i samtaler mellem børn og voksne, hvilket styrker barnets sprog, tænkning og kognitive læring.
- små børnegruppestørrelser, der giver børn bedre sociale interaktioner med hinanden og mindre drilleri.
- at personalet kan give positiv støtte til børnene samt medvirke til et bedre samarbejde blandt børnene.
- at styrke forældresamarbejdet (SUS), herunder understøtte hjemmelæringsmiljøet.
- at kvalificere opgaven med at skabe gode overgange/brobygning og dermed styrke børnenes udvikling, læring og trivsel.
Budget 2019 Overslag 2020 Overslag 2021 Overslag 2022
260
Skilsmisserådgivning
500
500
500
500
I forbindelse med budgetvedtagelsen i 2017 besluttede Byrådet at oprette forældrerådgivning i forbindelse med skilsmisser. Der blev afsat 0,5 mio. kr. til et 1-årigt
forsøgsprojekt i 2018 målrettet forældre i forbindelse med skilsmisser for at forebygge konflikter, der kan skade de involverede børn.
Den generelle oplevelse hos familiebehandlerne er, at projektet er kommet godt i gang og at der er stor efterspørgsel på deres rådgivning både på skoler, daginstitutioner og
hos forældre.
Udvidelsesforslaget betyder, at skilsmisserådgivningen gøres permanent med forankring på Kløvergården.
Det forventes, at projektet kan være medvirkende til at forebygge konflikter i forbindelse med skilsmisser og dermed at forebygge konflikter, der kan skade de involverede
børn.
Der er tale om en tidlig indsats, således at børnene ikke tager skade i forbindelse med skilsmissen og eksempelvis efterfølgende får behov for hjælp fra Familieafdelingen.

Kørt den: 03 juli 2018
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Budget 2019 Overslag 2020 Overslag 2021 Overslag 2022
407
Lokal arbejdstidsaftale
4.686
4.686
4.686
4.686
Byrådet godkendte d. 27 juni 2018 Økonomiudvalgets indstilling om, at den del af den lokale arbejdstidsaftale på lærerområdet, der omhandler det årlige undervisningstimetal
træder i kraft 1. januar 2019 såfremt der findes finansiering af merudgift på 4,686 mio. kr. i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019-2022.
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget fremsender derfor et udvidelsesforslag på 3,686 mio. kr. til de videre budgetforhandlinger med henblik på prioritering og anvisning
af finansiering.
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