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Høringssvar vedr. strukturforslag 2018
Fra
Daginstitution Regnbuen S/I
________________________________________________________________________________
Strukturforslaget, skoler og dagtilbud for alle som for Regnbuen S/I peger på en opsigelse som
selvejende institution for at indgå i en etablering af børneby. Dette er behandlet i Regnbuen´s MEDudvalg, som har følgende bemærkninger.
Vi vil gennem dette høringssvar forholde os til dele af strukturforslaget, Varde kommune´s
fremtidig strategi for de små nærmiljøer, herunder børneby, minimumstildeling og
ledelsestildeling/nærledelse.
Fremtidens Strategi i Varde kommune – børneby.
Ud af strukturforslaget kan vi læse at politikkerne vil være med til at gøre Varde kommune
attraktiv, også i de små lokale samfund - at flytte til og ikke flytte fra / udvikle frem for afvikling.
At politikkerne stadig finder det vigtigt, at Varde kommune har et alsidigt tilbud med både store og
små institutioner. At Varde kommunes borger får valgmuligheden for både, at vælge den store eller
den lille institution.
Vi vil gerne bifalde, at Varde kommune vil gå i samarbejde med de små lokale samfund, for
sammen at skabe og udvikle sund vækst i nærmiljøet, frem for afvikling.
Vi kan som personale glæde os over, at der samtidig er tænkt på kvaliteten i en bevarelse af
placeringen på nuværende matrikel, samt en bevarelse af vores 0-2 års gruppe som fungere med stor
succes og i øjeblikket er overnormeret med 2 børn, da dagplejen er fyldt op.
Bygningsmæssigt har vi et fantastisk hus, som rummer mange muligheder. Desuden står det ikke
for at skulle renoveres i mange år frem, da det inden for de sidste 5 år er blevet næsten total
renoveret. Ud fra den tilstand og vedligeholdelses rapport som Varde kommune har gennemført,
står vi kun til opretholdende vedligeholdelse for 17.500,- i 2016 til 2020.
Med placering på nuværende matrikel er der grobund for, at det enkelte barn har mulighed for ro og
tryghed, uden at skulle forholde sig til mange børn i mange forskellige aldersgrupper omkring sig
ved en samling på en matrikel. Det skifte de fysisk oplever ved skolestart fra en matrikel til en
anden er også rigtig sundt for det enkelte barn. 0-2 årsgruppen skal heller ikke forholde sig til
skoleklokken, der ringer midt i middag søvnen, eller 100 børn der stormer ud for at holde frikvarter.
Selvfølgelig kan børn tilpasse sig rigtig meget, men på hvilke vilkår?
Derfor er vi meget begejstret for beslutningen om bevarelse af Regnbuen på nuværende matrikel.
Tildeling af ledelsestid og fagfaglig nærledelse
Vi har dog en bekymring for de efterfølgende tildelinger, som politikkerne har vedlagt
strukturforslaget på de 12 timer til pædagogisk ledelse i børnebyer. Regnbuen er en daginstitution
for børn i 0-6 års alderen, man må derfor gå ud fra, at der tildeles ledelsestid derefter, her kan vi kun
opfordre til, at man tænker ledelse med den tildeling vi har i dag. Desuden skal der sikres
pædagogisk kvalificeret fagfaglig ledelse på området, i form af nærledelse. Vi er bekymret for, at
ledelsestiden bliver taget fra børnetiden - Der er ikke mindre at lede, selv om man har mindre antal
personale eller børn.

Minimumstildeling til daginstitutionen skal bevares!
Vi er også bekymret, når vi kan læse at minimumstildelingen bortfalder. Selv om vi står til at skulle
blive en del af en børneby og derfor et samlet budget, er vi bekymret for børnebyens økonomi,
sårbarhed og bæredygtighed. Derfor har vi stadig brug for en minimumstildeling på de 35. Dette er
nødvendigt for at kunne bevare kvaliteten, de virkelige gode pædagogisk krav Regeringen og
politikkerne kræver af os, og som vi arbejder med i dagligdagen samt en politisk beslutning om en
åbningstid på 52,5 time om ugen. Minimumstildelingen vil sikre en fair normering og et budget, der
matcher kravene og kvaliteten som Varde kommune ønsker. Dette vil betyde en større bæredygtig
fremtidschance for både skole og daginstitution i en børneby.
Regnbuen kan med fordel fungere som gæstedagpleje for dagplejebørnene, så der ikke er brug for at
sende dem ud af Horne sogn, i de tilfælde de lokale dagplejer ikke selv har plads eller mulighed. På
den måde er der også grobund for den røde tråd med et stærkt samarbejde og fællesskab i
børnebyen.
Kvalitet og minimumstildelingen er for os stadig lig med bedre normeringer- bedre normeringer er
en vigtig faktor for et godt og sundt arbejdsmiljø, hvor personalet kan skabe den bedste
forudsætning for den nære relation, tryghed, omsorg, chancelighed, læring, udvikling og trivsel for
det enkelte barn - Vi er derfor glade for at der påtænkes investering i ekstra hænder på
dagtilbudsområdet på 4 millioner.
Med venlig hilsen
MED-udvalget i Regnbuen S/I
Højvangen 4, Horne
6800 Varde

