Høringssvar til ny skole og
dagtilbudsstruktur
Indsendt på vegne af bestyrelsen for børnehaverne i Nord-Øst Naturligvis i Ansager, Kastanjehaven i
Næsbjerg, Teglhuset i Nordenskov samt Trinbrættet i Sig.

Først vil vi gerne takke for, at I har lyttet til vores indvendinger i vores inspirationshørings samt vores
argumenter for, hvad vi synes, der er kvalitet i skole og dagtilbud.
Næsbjerg, Nordenskov og Ansager vil fremover være en del af dagtilbudsklynge Øst, som dækker et stort
geografisk område. Dagtilbudsklynge Øst vil indeholde 2 børnehaver mere end det nuværende Nord-Øst,
hvoraf den er er storbørnehaven Skovbrynet i Ølgod.
Vores bekymring går på, at ledelsen bliver utrolig distanceret fra hver enkelt afdeling. Derfor vil vi anmode
om, at der bliver tilført flere ressourcer til den daglige ledelse samt til souschefen. Vi er også bekymrede
for, om det er muligt at få forældre til at engagere sig i sådan et stort område og derved få besat fremtidige
bestyrelsesposter.

Trinbrættet i Sig vil fremadrettet være en del af børnebyen Sig/Thorstrup.
Som repræsentant for børnehaven er vi nød til at opponere imod den meget åbne formulering at
Trinbrættet flyttes fysisk ind på Thorstrup skole.
Hvis der ikke er indregnet et nybyggeri på sigt, så børnehave og SFO samlet kan drage nytte af de
pædagogiske ressourcer i morgen og eftermiddagstimerne, vil vi mene, at det vil være bedre for
børnehavebørnene at blive i Trinbrættets nuværende lokaler, som er flot vedligeholdt og indrettet til
børnehavebrug. SFO-en er i ringe stand og den er slet ikke stor nok til at huse både SFO samt børnehave og
skabe kvalitative læringsmiljøer for vores børn.
Da der ingen minimumstildelinger er til børnebyer, og vi ikke af materialet kan læse hvad normeringen vil
blive, kan vi ikke sige god for, om det faktisk er muligt at drive en velfungerende børnehave -herunder
børneby. Vi appellerer til at der fortsat vil være en minimumsnormering til 35 børn, så det rent faktisk kan
lade sig gøre at drive en børnehave, Og Trinbrættets personale kan uddanne sig, deltage i temadage, møder
og allervigtigt; forsvarligt kan inkludere de børn og familier, som har brug for en særlig og ekstra
pædagogisk indsats, herunder øget forældresamarbejde, hver dag.
DET ER YDERST VIGTIGT, AT DER FRA KOMMUNENS SIDE NEDSKRIVES AT EN BØRNEBY BÅDE SKAL HAVE
LÆRER- SAMT PÆDAGOGFAGLIG LEDELSE. Vi ønsker, at alle faggrupper skal have kvalificerede faglige
sparringspartnere indenfor sit eget felt. Det kvalitetsløft Varde Kommune har lavet på dagtilbudsområdet

igennem de sidste 5 år, ser vi nødigt gå til spilde, fordi ledelsen er tvunget til, at have et andet fokus eller
simpelthen ikke har fagligheden til at understøtte udviklingen.
Vi ønsker for børnebyerne at der gives større egen indflydelse omkring antallet af åbningstimer. Pt gælder
der 52,2 åbningstimer for hele kommunen, men vi ønsker at lade det være op til den enkelte bys bestyrelse
at afdække behovet for åbning, og evt kun have åbent 48 timer og anvende de resterende ressourcer
anderledes.
Bestyrelsessammensætningen på Tistrup skole kan vi ikke se. Men vi appellerer til, at der både skal sidde
forældrevalgte repræsentanter fra skole og dagtilbud fra Sig, Horne samt Tistrup. Samt ledere fra
henholdsvis skole, SFO samt børnehave, for at have én repræsentativ bestyrelse og sikre den nære
indflydelse samt engagement.
Til slut ser bestyrelsen også gerne, at der nedskrives hvem vores dygtige børnehavepædagoger skal sparre
med. Vi ser det nødvendigt, at de indgår i ERFA-grupper med børnehavepædagoger fra andre børnebyer. Så
de ikke kun har SFO-pædagogerne at sparre med, da der udviklingsmæssigt er store forskel på et 3-årigt og
et 8-årigt barn.

På vegne af bestyrelsen
Helle Nyland Haltrup

