
BØRNEOMRÅDET
Vi skal have flere uddannede pædagoger i vores daginstitutioner!

Børneområdet er enormt vigtigt, for det er her vi skaber og former fundamentet for fremtiden.

Vi skal skabe de bedste betingelser for en god start i livet for vores små børn. Derfor skal vi skabe de

tryggeste rammer, hvor der er tid til nærvær og omsorg samt nysgerrig leg og læring.

Konkrete tiltag vil skulle prioriteres og budgetteres indenfor de økonomiske rammer, som eksisterer for

Randers Kommune. ØSTBROEN har følgende konkrete emner, som vi ønsker skal skal undersøges nærmere

og gerne prioriteres til gavn for vores børn, deres forældre og personalet i institutionerne:

● Flere uddannede pædagoger

– Vi vil have uddannede pædagoger til at passe vores børn, for at børnene får de bedste

rammer i hverdagen.

– Der skal kigges på hvordan hhv. uddannede pædagogiske assistenter og medhjælpere uden

pædagogisk uddannelse indgår i det faglige samarbejde med uddannede pædagoger.

– Der skal løbende ses på hvordan antallet af vikartimer kan nedbringes til fordel for

fastansættelse af personale - f.eks. i form af fast ansættelse i et vikarkorps.

● Vi skal fokusere på og evt. investere i at institutionsledere har de rette kvalifikationer og kurser, for

at skabe og fastholde et attraktivt og fagligt velfunderet arbejdsmiljø, der kan sikre at vi får

institutioner i topform - til glæde for både brugere og personale.

● Vi skal have større fokus på bosætningsområder, og sikre at vores lokale institutioner har kapacitet

nok - og i nogle tilfælde skal der måske bygges enten om, til eller helt nyt. Mulighed for pasning i

nærområdet er vigtigt, for her vil mange børn kunne møde kommende klassekammerater i skolen.

● Institutioner uden for Randers by skal i videst muligt omfang bevares og understøttes, da de ofte er

en livsnerve for de enkelte lokalsamfund. En opretholdelse skal altid ske uden at gå på kompromis

med en fagligt forsvarlig pasning, og skal selvfølgelig kunne forsvares økonomisk - men der skal være

større fleksibilitet end for by institutioner.

● Tildeling af økonomiske ressourcer skal følge barnet, således at man altid sikrer en balanceret

tildeling af ressourcer - herunder at der skal være ressourcer til rådighed der, hvor der er særlige

individuelle behov at tage hensyn til.

● Udgifter forbundet til de fysiske rammer i institutionerne skal holdes fuldstændigt adskilt fra

udgifter til personale og børn. Bygningers drift og vedligeholdelse, udgifter til inventar m.v.  skal på

alle parametre adskilles fra omkostninger til normerings og pasningsbudgettet.

SKAB VÆKST - FLYT TUNG TRAFIK OG TRÆNGSEL UD AF BYEN!

http://www.oestbroen.dk

