Blaabjergegens Dagtilbud d. 4.april 2017

Høringssvar vedr. skole- og dagtilbudsstruktur.
MED-udvalget under Blaabjergegnens Dagtilbud har på et lokalt MED-møde drøftet oplægget til en
forestående ændring af strukturen i kommunens dagtilbud og skoler.

Generelt:
















For os er det vigtigt, at den løsning, der vælges, for en kommende dagtilbuds- skolestruktur er
at den er holdbar og langtidssikret. Vigtigt at der kan skabes ro til kerneopgaverne på
henholdsvis dagtilbud og skole.
Vigtigt at der tages afsæt i kvaliteten, hvor tid, nærvær og mulighed for at arbejde med
mindre børnegrupper afspejler dagligdagen i vores dagtilbud.
Det er vigtigt at tildelingsmodellen pr. barn afspejler de opgaver, der skal varetages i løbet af
en åbningstid, som udover, det ovenstående nærvær med barnet/børnene, også skal sikre
arbejdsro, når der skal dokumenteres, afholdes tværfaglige møder og
forældresamtaler/møder. Tiden til at gå fra til samtaler/opfølgning med forældre har en
afgørende betydning for barnets trivsel og chancelighed for alle.
Vi har en bekymring for hvordan den pædagogiske kvalitet fortsat kan højnes, når
dagtilbuddet, som del af en børneby, tages væk fra det nuværende sparrings- og
vidensdelings fællesskab.
Vi mener der bør være en minimumstildeling til dagtilbud under en børnebysmodel, så
kvaliteten fortsat kan sikres og der kan skabes ro omkring det daglige pædagogiske arbejde.
Her er det vores erfaring, at en minimumstildeling på 35 er sårbar under ferie, uddannelse og
sygdom.
Varde kommune består geografisk at store landområder, hvor vi mener det er vigtigt, at der
fortsat er gode og velfungerende dagtilbud i både den vestlige, østlige del af kommunen, så
alt ikke centraliseres i Varde by.
Tanken om etablering af specialområdet på den nuværende Sct. Jacobi ser vi som værende
visionært og den rigtige vej frem. Her samler man fagekspertise med grobund for fælles
sparring og udvikling et sted.
For os at se bliver det svært at holde/tiltrække fagpersonale til dagtilbud i en børneby.
Vigtigt at daglig ledelse ude i de enkelte enheder sikres, så der er tid til de daglige
ledelsesopgaver omkring børn, personale og forældre.

Spørgsmål:


Ønsker Varde kommune Selvejende dagtilbud, siden man ønsker at bibeholde disse 3, hvoraf
de to har under 100 enheder?



Hvad ligger der i en dagtilbudschef/skolechefs arbejdsopgaver fremover, hvor de, som
udgangspunkt får færre ansatte, som de skal referere til?

Forslag:




Luk Tumlehuset, så der er lige vilkår for gæstepasning over hele kommunen.
Overvej at koble gæstepasning af dagplejebørn på Børnebyerne.
Genovervej antallet af overbygningsskoler – set med vores øjne er der mere og bedre
kvalitet, for de unge, ved at de kan samles i et tidssvarende og moderne læringsmiljø.

På vegne af MED-udvalget

Ulla Nonbo Vad
Blaabjergegnens Dagtilbud.

