Varde Vest ønsker tryghed for vores børn!
Kære politikere.
Forældrebestyrelsen i Varde Vest ønsker at afgive et høringssvar omkring ny struktur på
dagstilbuds- og skoleområdet i Varde Kommune. I det nye forslag foreslås det, at Isbjergparkens
Vuggestue og Børnehuset Lysningen nedlægges. I så fald er det vigtigt for os at sikre, at
overgangen bliver så tryg for vores børn som overhovedet muligt, men hvordan gør vi det?
Vi ønsker, at vores børn flyttes i deres kendte grupper med deres kendte voksne, for på den måde
at bevare deres tætte relationer. Vi ønsker, at vores børn får så få skift som muligt, så man ser
geografisk på, hvilken børnehave, børnene flyttes i, i forhold til deres fremtidige skoledistrikt. Vi
bekymrer os om, hvordan vi sikrer tilgang af børn til institutionerne, indtil de nedlægges samt
hvordan vi fastholder vores fantastiske personale. Vi ønsker fortsat pædagogfaglig nærledelse, da
dette ville gavne det gode arbejdsmiljø og komme vores børn til gode. Dette vil også styrke
muligheden for tæt og opfølgende forældresamarbejde, som vi vægter højt.
Som forældre i Isbjergparkens vuggestue samt Lysningens vuggestue sætter vi pris på mad fra eget
køkken samt egen kostfaglige leder. Vi ønsker at der i den nye vuggestue i eksisterende lokaler ved
Smørhullet også tilbydes mad fra eget køkken, så vuggestuerne fastholder deres gode værdier
omkring mad.
Vi ønsker at gentage, at de fysiske rammer i Vuggestuen Isbjergparken og Børnehuset Lysningen
ikke er tidssvarende. Desuden ønsker vi at påpege at Børnehaven Kærhøgevejs fysiske rammer
bærer præg af, at vi sidste år holdt ”sølvbryllup”. Vi ønsker, at alle børn i Varde Kommunes
dagtilbud sikres optimale og tidssvarende læringsmiljøer ude som inde
Vi skrev i vores tidligere høringssvar, at vi ser positivt på, at man fremadrettet fordeler de
tosprogede børn i hele Varde Kommune, hvorigennem integrationen også styrkes. Vi ønsker, at

der fremadrettet anvendes en fordelingsnøgle, for at sikre, at der ikke igen sker en
overrepræsentation af tosprogede i enkelte institutioner i Varde by. Vi ønsker, at fordelingen
afspejler det omkringliggende samfund. Vi bekymrer os om, hvordan de tosprogede fordeles på
skolerne, så der heller ikke her sker en overrepræsentation på den ene af skolerne. Vi ønsker, at
vores børn kan spejle sig i både noget der ligner ”sig selv” og at få øjnene op for, at der også er
familier og børn, der har andre forudsætninger eller kulturer. Dette vil være medvirkende til at
sikre ALLE børns chancelighed.
Vi skrev også i vores tidligere høringssvar, at det er vigtigt for os, at man tilstræber en langsigtet
holdbar løsning. Vi har som forældre brug for gennemskuelighed i processen og en hurtig
udmelding omkring en handleplan, så snart den endelig beslutning er truffet. Vi forventer et højt
informationsniveau undervejs, da det vil få stor indflydelse på trygge forældre og hermed trygge
børn. Vi bekymrer os om, hvordan overgangen bliver og hvordan kvaliteten sikres undervejs.

Med venlig hilsen
Forældrebestyrelsen i Varde Vest

