Forældrebestyrelsen Område Øst ønsker at bidrage med følgende høringssvar:
I forslaget til den kommende struktur fremlægges nye tanker for dagtilbudsområdet for
Område Øst, Agerbæk og Årre bliver en del af en større institutionsklynge og Starup en
Børneby. Vi har forholdt os til forslaget, og har valgt at fremhæve tre vigtige områder som er
følgende dagtilbudsklynger, pædagogisk ledelse og minimumstildeling.
Dagtilbudsklynger:
Vi er bekymrede for størrelsen i de nye dagtilbudsklynger. Vi ønsker nærhed og ville derfor
foretrække mindre klynger med færre institutioner, hvor de lokale tilhørsforhold bibeholdes.
2 særlige områder vi ønsker at gøre opmærksom på i forhold til klyngernes størrelse er:
Forældrebestyrelsesarbejdet:
Der bliver længere vej til indflydelse og færre repræsenter for de enkelte institutioner i
forældrebestyrelsen, herved risikerer vi, at forældreengagementet til bestyrelsesarbejdet
mindskes og de enkelte institutioners synlighed drukner i mængden.
I børnebys modellen finder vi det vigtigt at der fra børnehaven er både medarbejdere og
forældre repræsenteret i bestyrelsesarbejdet.
Personale og forældres vej til dagtilbudslederen bliver længere:
Det er altafgørende at de daglige ledere i de enkelte institutioner bibeholdes, men vi er
bekymrede for dagtilbudslederens store geografiske område, som hun/han skal varetage,
samt at den sparing der aktuelt foregår i ledelsesstrukturen mellem dagtilbudsleder og
daglige ledere trues.
Pædagogisk ledelse:
Vi vil gerne sikre den pædagogiske kvalificerede/faglige ledelse på 0-6 års området.
Definitionen på pædagogisk ledelse er i vores terminologi en pædagogisk uddannet person
med ledelseserfaring og viden om 0-6års området.
I Børnebysmodellen som i Starup ønsker vi, at der sikres en daglig pædagogisk leder for 0-6
års området i Børnebyen.
Generelt for hele område Øst ønsker vi mere ledelsestid til de daglige pædagogiske ledere
fordi dagtilbudslederen bliver mere overordnet og distanceret.
Minimumstildeling:
Det er bekymrende, hvis minimumstildelingen bortfalder.
I børnebyen som Starup er en minimumstildeling nødvendig for at opretholde daglig
pædagogisk ledelse og kvalitet, antallet af pædagoger og åbningstider på 0-6 års området.
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