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Høringssvar vedr strukturændringer på skole/dagtilbudsområdet.

>
> Høringssvar fra støtteforeningen "Børnehavens Venner" Børnehaven
> HolmeÅhuset
>
>
> Børneby i Starup
>
> Efter at vi har fået armene ned over at vores børnehave og skole
> består, dog i en ny form, kaldet børneby. Er det såmænd ikke den nye
> form der som sådan bekymrer os.
>
> Men ved nærmere gennemlæsning ser vi, som forældre og forening med
> bekymring på nedenstående punkter, og deres betydning for vores børn og
> institutionens personale.
>
> - Minumumsnormeringer!
> Af den forslåede tildeling til vores børnehave, ser vi som forældre og
> forening med bekymring på de udfordringer der vil opstå i
> børnebysmodellen. Vi mener der skal være en minimumsnormering, da det
> ellers kan være svært at dække hele åbningstiden i institutionen, uden
> at forringe kvaliteten for børn og personale. Der vil være alt for
> meget alenetid, hvor det kan være umuligt at tilgodese børnegruppen fra
> 0-6 år, samt 6-10 år.
>
> Hvordan kan man tilgodese trivsel, nærhed og kvalitet for børn i et
> alderspænd på 0-10 år? Vi ser allerede nu, hvordan personalet er alene
> i ydertimerne morgen og eftermiddag med børnegrupper både i børnehave
> og Sfo. Når antallet af børn bliver større vil dialog med forældre, der
> henter eller bringer børn, igangsætning af aktiviteter, hjælp til børn,
> bleskift mm. som udgangspunkt kræve to voksne også i ydertimerne.
>
> Vi ser også gode muligheder i denne foranstaltning, da de ældre kan
> agerer gode rollemodeller for de mindste. Samt at den fællesskab, der i
> forvejen er på tværs af børnehave, Sfo og skole styrkes endnu mere.
> Endvidere ser vi som forældre positivt på at der kan blive sampasning,
> på tværs og Sfo og børnehave i ferier, et ønske vi har haft i mange år.
>
> - Pædagogisk ledelse!
> Vi ser som forældre og forening, at det er vigtigt at der bevares en
> pædagogisk daglig ledelse, som kan varetage det pædagogfaglige område i
> børnehaven for 0-6 års området, dette er vigtigt for os da børnehaven
> bliver den eneste børnehave i skoleklynge Øst.
>
> Vi er bekymrede for om vores dagtilbud kommer til at stå "alene" med

> det pædagog faglige grundlag indenfor 0-6 års området, hvis det
> ledelsesmæssigt og organisatorisk vil være skole faglighed der er
> majoriteten.
> Kunne man evt. forestille sig en form for netværk blandt de børnehaver,
> der nu skal indgå i en "børneby".
>
> Forældrebestyrelser
> Som forældre til børnehavebørn ser vi ligeledes en udfordring i,
> hvordan man vil tilgodese forældrebestyrelsesarbejde der har fokus på
> 0-6 års området i en forældrebestyrelse, hvor majoriteten af forældre
> vil have interesse indenfor skolen. Vi tænker det er vigtigt, at der i
> en sådan kommende bestyrelse vil være repræsentanter både medarbejdere
> og forældre fra børnehaven.
>
>
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