Varde, 04.01.2017

Høringssvar – strukturdrøftelser i dagtilbud og skole
Vi, i forældrerådet i Børneuniverset, afd. Sønderallé sætter stor pris på den åbenhed, som Byrådet
udviser ved at indbyde borgerne i Varde Kommune til at deltage i strukturdrøftelserne på dagtilbudsog skoleområdet. Det er rart, at vi (i dette tilfælde) forældre kan få lov at udtrykke vores mening,
undren og bekymring med fornemmelsen af, at der bliver lyttet til vores holdninger. Vi er klar over,
at det må være en meget svær opgave at skulle spare så mange penge på det, som ligger så mange
Varde-borgere allermest på sinde, nemlig børnene.
Dette høringssvar vil have fokus på forslagene til dagtilbudsændringerne i Varde syd, hvor det foreslås,
at de to afdelinger af Børneuniverset i Varde by, hhv. Vestervold og Sønderallé skal lukke til august
2018.

Nærvær
Først og fremmest er vi bekymrede for den udvikling Varde Kommune stiller os forældre i udsigt
med, at større er bedre. Både Vestervold og Sønderallé er nogle små (i hver fald set med de politiske
briller, men også med pædagog- og forældrebriller. Børnene tænker nok ikke over på samme måde,
at de går i en lille børnehave, for når man er mellem 3 og 5 år og ikke har sin mor og far med sig, kan
selv små institutioner virke store) institutioner med hhv. 48 og og 40 børn, men stadig over de 35
børn, der gør dem rentable. I Sønderallé, hvor vi har vores børn, er der ingen tvivl om, at det, at det
er en lille institution giver en helt unik form for nærvær for både børn, søskende, forældre,
bedsteforældre og helt sikkert også pædagoger, som kan være sværere at skabe i de store børnehaver.
Nærværet gør også, at børnene har de allerbedste muligheder for at trives og udvikle sig til at blive
livsduelige børn og unge mennesker, da børnene hver dag bliver set og hørt af alle voksne, ikke kun
de voksne på barnets stue. Det giver et meget bedre og mere nuanceret billede af børnenes trivsel for
os forældre og det er noget, vi hver dag sætter stor pris på. Det er kvalitet for både os og ikke mindst
vores børn.
Med en lukning af to af Børneuniversets afdelinger i Varde by, vil det også få konsekvenser for børn
og forældre i Hedevang, da alle ansatte er ansat i Børneuniverset og ikke de enkelte afdelinger, hvilket
kan betyde stor omrokering af personalet i Hedevang, hvor børn og forældre så også vil gå en usikker
tid i møde mht. personale.

Det fysiske nærvær
Som bekendt findes der her i Varde syd tre børnehaver, der leverer børn til Lykkesgårdskolen,
Højgårdsparken, Søndermarken og Sønderallé, hvor af Sønderallé er den eneste kommunale
børnehave, da både Højgårdsparken og Søndermarken er selvejende institutioner. Hvis Sønerallé skal
lukke, undrer vi os over, hvor børnene fra Sønderallé så skal omplaceres hen? Hvis Vestervold også
skal lukke, så er det svært for os at se, hvordan børnehavesøgende børn i Varde syd skal tilgodeses i
Varde Kommunes vision om nærvær og helhed. Det er alfa og omega for os forældre, at vi har
mulighed for at få vores børn passet i vores nærområde og blive en del af det minisamfund, som vil
følge dem op gennem deres skolegang på Lykkesgårdskolen. Mange af os forældre vælger at bosætte
os i Varde syd, fordi der er gode pasningsmuligheder og en perfekt infrastruktur i forhold til både
Esbjerg og motorvejen. Det fysiske nærvær ved at cykle på stierne allerede fra børnehavealderen til
og fra børnehave giver også gode vaner til skoletiden og rammerne bliver ikke meget bedre end de er
i Varde syd, hvilket vil blive frataget de børn, der ikke længere er plads til i bydelens børnehaver.

De fysiske rammer
I løbet af de sidste år har Børnehuset Sønderallé gennemgået en gennemgribende renovering og
fremstår lys og indbydende til leg, aktiviteter, læring og trivsel. Desuden er der også sket mange
forbedringer på legepladsen. Vi kan godt se, at de penge jo er brugt og dermed ikke indtænkes i
fremtidige budgetter, men for os, virker det ulogisk at gennemrenovere en børnehave for så at lukke
den to år efter endt arbejde. Flere andre børnehaver er ikke i samme fysiske stand som Sønderallé og
vil dermed kræve tilbygninger og renoveringer for at kunne rumme de børn, der skal komme fra de
lukkede børnehaver. Både Søndermarken og Højgårdsparken har, os bekendt, fyldt op og kun plads
til søskendebørn hen over året. Og Søndermarken, der endda må have en bus for at få plads til alle
børnene. Det vil derfor ikke være muligt uden videre at omplacere de 40 børn fra Sønderallé til de to
børnehaver uden, at kommunen må stå for tilbygninger og ekstra kapacitet på legepladserne for at
rumme de ekstra børn. Det er penge, som kommunen skal betale til de selvejende institutioner og som
kommunen derfor må afskrive til de fonde, der ejer institutionerne. Vi har svært ved at se, hvordan
det er en konkret besparelse.
Desuden har vi også en forestilling om, at de nye udstykninger ved Hjertecenteret vil trække flere
børnefamilier til Varde syd, der ligeledes vil have brug for pasningsmuligheder til børnene, hvortil
Børnehuset Sdr. Allé både ligger godt, er, som sagt, nyrenoveret og har fysiske rammer til at rumme
op til 15 børn mere end der er pt., børn som vil kunne få børnehavepladser i den modsatte ende af
byen eller udenbys. Som børnefamilier ved vi, hvor vigtigt gode trygge pasningsmuligheder er for os,
når vi vælger bopæl.
Som sagt har Børnehuset Sønderallé fysisk kapacitet til at rumme flere børn, og vil derfor også kunne
reetableres som integreret institution, altså også rumme vuggestuebørn og der vil være mulighed for
at de børn, som har brug for en lille og tryg institution kan få deres behov opfyldt.

Udvikling i personaleforbrug i daginstitutionerne
Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (herfra KORA – se bilag
1) har analyseret udviklingen i personaleforbruget i daginstitutionerne og overordnet er der fra 20102014 påvist faldende personalenormeringer og dermed flere børn pr. voksen i danske daginstitutioner
(KORA, 15), og for os forældre er det jo alarmerende i sig selv. Desuden viser analysen, at
landsgennemsnittet for uddannede pædagoger i daginstitutionerne er faldet med 5,8% og at andelen
af ikke-uddannet personale er faldet 7,8%. I Varde Kommune ligger antallet af uddannede pædagoger
heldigvis stabilt i forhold til landsgennemsnittet (KORA, 18). Siden 2011 har der været meget lille
udskiftning af de uddannede pædagoger i Børnehuset Sønderallé, hvilket har været til stor gavn for
både voksne og børn i Børnehuset Sønderallé og det giver muligheder for de føromtalte nære
relationer, man ikke kan danne når udskiftningen i det uddannede personale er i konstant forandring.
Denne stabile udvikling sætter både vores børn og vi forældre stor pris på.
I følge KORA er normeringen af børn pr. voksen i daginstitutionerne steget fra 6,58 børn pr. voksen
i 2010 til 7,58 børn pr. voksen i 2014 (KORA, 25). Den udvikling er med til at give os forældre større
forståelse for, hvorfor pædagogerne må løbe stærkere for at give vores børn det nærvær, de har brug
for mens de er i deres pasning. Sluttelig viser analysen fra KORA, at den procentvise udvikling i antal
børn pr. voksen fra 2010-2014 viser en faldende normering i Varde Kommune, der udgør 15,2%
(KORA, 28). Det er et højt tal og Varde Kommune nærmer sig her en kedelig bundrekord og må være
vidnesbyrd om, at der allerede bliver sparret rigtig meget i de kommunale dagtilbud.

Som vi ser det, er der et væld af udviklingsmuligheder både i Varde syd og i Børnehuset Sønderallé,
som vi håber I vil kigge nærmere på inden den endelige beslutning om strukturen på
dagtilbudsområdet i Varde Kommune. I Varde syd tror vi nemlig på udvikling frem for afvikling og
ser muligheder frem for begrænsninger – og vi håber, at I, som beslutningstagere også vil se
strukturændringerne med vores briller.
Mange venlige hilsner og ønsket om god arbejdslyst
Forældrerådet for Dagtilbuddet Børneuniverset afd. Sønderallé.
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