Familie- og Socialudvalget

Punkt 4.

Sociale normeringer på dagtilbudsområdet
2014-157
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets drøftelse, omsætningen
af de yderligere 3,3 mio. kr. til sociale normeringer, som indgår i budgettet for 2015.
Beslutning:
Drøftedes
Marianne Stokbro gav en status på de erfaringer der indtil nu er erhvervet med de sociale normeringer der
blev tildelt ifm. Budget 2014 til 10 udvalgte daginstitutioner.
Ideer til udmøntning af de nye sociale normeringer der indgår i Budget 2015 svarende til 8 stillinger drøftet,
forvaltningen arbejder videre med en indstilling herom til senere behandling i udvalget.
Skal også ses i sammenhæng med det løft af daginstitutionsområdet i form af mere pædagogisk personale som
forventes tilført til kommunerne ifm. Finanslovsaftalen for 2015.
De omdelte plancher vedhæftes referatet.
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Sagsbeskrivelse
I budgettet for 2014 blev der for første gang afsat midler til sociale normeringer på dagtilbudsområdet. 10
daginstitutioner blev opnormeret hver med 1 stilling. Med en yderligere budgettildeling på 3,3 mio. kr. fra
2015, svarende til ca. 8 stillinger, kommer de samlede sociale normeringer op på i alt ca. 18 stillinger.
Der lægges op til en drøftelse i udvalget af, hvordan de ekstra stillinger skal udmøntes på 0-5 års området.
Det kan ske gennem en udvidelse af den nuværende model med ekstra normeringer i 8 daginstitutioner, det
kan fx også ske ved, at enkelte stillinger udmøntes som socialrådgiver i dagtilbud og/eller målrettes
dagplejen.
Drøftelserne kobles samtidig til konklusionerne i SFI-rapporten ”Daginstitutionens betydning for børns
udvikling”. Herunder at rapporten peger på, at det især er børn fra socioøkonomiske vanskelige
opvækstvilkår, som profiterer mest af daginstitutionernes indsatser, og dermed understøtter brugen af
sociale normeringer. Derfor skal det også inddrages i drøftelserne, om der skal ses på muligheden for
omprioriteringer på dagtilbudsområdet med henblik på yderligere sociale normeringer.
Områdeleder Marianne Stokbro introducerer til punktet og orienterer om de hidtidige erfaringer.
På baggrund af drøftelsen udarbejder forvaltningen en indstilling om konkret udmøntning af de sociale
normeringer.
Den oprindelige baggrund for at indføre sociale normeringer er, at befolkningssammensætningen i nogle
boligområder betyder, at der bor en større andel af familier med behov for en supplerende indsats. Dette har
følgevirkninger for daginstitutionerne, da der stilles særlige krav til medarbejderne med fx at implementere
udviklingsplanen og de pædagogiske læreplaner på grund af børnegruppens sammensætning. Desuden er
en særlig målrettet indsats med motorik, sprog, natur og kulturforståelse påkrævet. Medarbejderne har
samtidig flere tidskrævende opgaver, som ikke er direkte børnerelaterede, end det er tilfældet i andre
institutioner. Det handler fx om tværfagligt arbejde, skriftligt arbejde, forældresamtaler og ekstra støttende
initiativer overfor forældrene. Samlet set har det konsekvenser for den reelle tid til det direkte pædagogiske
arbejde med børnene, og den interaktion mellem barn og voksen, som er så betydningsfuld for barnets
udvikling. Det kan samtidig påvirke medarbejdernes arbejdsmiljø.
Allerede nu er der gode erfaringer i de institutioner, der har fået sociale normeringer. Det fremhæves særligt,
at der er blevet bedre muligheder for at dele børnene op i mindre grupper, hvor personalet bedre kan
understøtte børnenes lege og interessefelter, som er afgørende for deres motivation til læring.
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