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Dersom dere i neste års statsbudsjett velger å kutte i pensjon ned til 11%, vil det være et stort inngrep i våre 2
barnehager.
I 2019 gikk vi med et relativt stort underskudd, mens vi i år ser akkurat ut til å klare oss. Men ved at dere kutter så
mye vil vi måtte gjøre drastiske kutt i vår vikarbruk, noe som blant annet igjen vil gå utover de fast ansattes arbeid
og psykiske helse.
 
I en barnehage er det ikke slik at man kan ta igjen arbeidet i helgen eller på kveldstid dersom du ikke føler deg
helt i form eller må på et møte eller liknende. Barna er i barnehagen her og nå, og dersom man ikke har voksne
nok til å ta vare på dem, går det ikke bare ut over de andre voksne som løper rundt og forsøker å gjøre sitt beste for
å gi barna en tilfredsstillende hverdag, men til syvende og sist går det utover barna. Vi er i barnehagen for å gi
barna den beste starten de kan få på et langt liv, gi dem glede, trygghet og stabilitet, og bare ved at de føler
trygghet fordi det er nok voksne tilstede for dem, som ser dem når de har behov for å bli sett og trøster dem når de
har behov for trøst vil de kunne vokse til trygge, stabile voksne mennesker som igjen kan yte sitt beste for at det
norske samfunnet skal gå rundt.
 
Er dette virkelig verd å risikere for å spare disse pengene når dere ser hvilke konsekvenser dette kan bety for den
oppvoksende generasjon?  
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