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Høringssvar fra Børneuniversets MED-udvalg vedr. strukturændringer i
skole og dagtilbud.

Vi har drøftet de tre forslag, som er sendt i inspirationshøring i MED – udvalgt og hentet
inspiration og perspektiver blandt alle medarbejderne i Børneuniverset.
Udgangspunktet:
Vi vil gøre opmærksom på, at både Vestervold og Sønderalle er blevet gennemrenoveret de sidste
år, da dette ikke fremgår af den bygningsmanual, som dannede grundlag for arbejdsgruppernes
forslag til strukturændringer.
Vi finder, at dette er en vigtig oplysning, som I bedes bemærke.
Vestervold: Solceller på taget – nye lofter overalt– nyt ventilationssystem – opgradering af
legepladsen – nyt børnetoilet - nyt personaletoilet.
Sønderalle: Nyt tag – ventilationssystem – nye gulve – nye lofter – udskiftning af gamle varmerør –
nye vinduer – renovering af kælderen – malet vægge – opgradering af legepladsen.
Vi har siden august haft et samarbejde med indretningsarkitekt firmaet ”MOVE” fra Esbjerg med
henblik på, at få sparring til, at opgradere børnenes læringsmiljøer. Et samarbejde som afsluttes d.
09. December. Herefter går vi i gang med at investere i en opgradering af de fysiske rum bl.a. via
nye spændende møbler – plateauer, vinduer mellem grupperum, vægmaling i naturfarver, lege
vindueskarme, biblioteker alt dette til gavn for børnenes trivsel, læring og udvikling.
Generelt:
Ud fra vores perspektiv har vi svært ved, at se forskelligheden i de tre forslag, som blev udsendt
som inspirationsmateriale til borgermøderne, da alle tre forslag peger på lukning af både
Vestervold og Sønderalle Børnehaver.
Kvalitet:
Kvalitetsbegrebet og nye muligheder har ligeledes fyldt meget i vores dialoger, hvilket vi vil udfolde
i det nedenstående:



Vi mener, at kvalitet skal gælde for alle børn ud fra en tildeling, som sikrer chancelighed og
udviklende læringsmiljøer for alle.
Vi mener, at der skal være forskellige størrelser på dagtilbud, da der er børn, som har
bedre muligheder for trivsel og chancelighed i en mindre børnehave med overskuelige
rammer og hvor betingelserne for nærhed og genkendelighed er til stede.
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Dagtilbud skal have en minimums tildeling, som sikrer, at pædagogisk faglig praksis, daglig
drift og Aftalen med Byrådet kan give mening og effektueres til alles tilfredshed.
Der skal være forskellige størrelser og profiler på dagtilbud, så børnenes og familiernes
forskellige behov kan matches.
Ressourcetildelingen skal afspejle det enkelte dagtilbuds socioøkonomiske regnskab.
Vi skal opbygge et dagtilbudssystem, som vi kan være stolte af, og som kan tiltrække nye
borger til vores kommune.
Vi mener, at der skal være en ledelse på afdelingerne, som matcher de opgaver, der skal
løses.
Langt de fleste økonomiske ressourcer der tildeles et dagtilbud går til aflønning af de
pædagogiske medarbejder, for at sikre den pædagogiske kvalitet er det derfor vigtigt, at der
er tid til ledelse af medarbejderne.
Der skal afsættes tid til ledelse, da ledelse ellers vil tage tid og ressourcer fra
børnenormeringen, som i forvejen er presset i forhold til landsgennemsnittet.

Nye muligheder:


Tildelingsmodel: Der er udarbejdet et stort katalog, som beskriver den enkelte dagtilbuds
størrelse og bygningstilstand. Derfor vil vi anbefale, at man fremover vil benytte det enkelte
dagtilbuds antal kvadratmeter, når børnene anvises en plads og ikke benytter antal
garderobeknage til, at afgøre hvor mange børn, der kan presses ind i de enkelte dagtilbud –
se det vil være kvalitet for det enkelte barn.



Som det er nævnt, så er der stort set heller ikke et vedligeholdelsesefterslæb på de to
dagtilbud, hvilket får os til, at tænke nye tanker om de to dagtilbud i Varde by, som foreslås
lukket.
Sønderalle Børnehave er gennemrenoveret og har et kvadratmeterantal, der kan rumme 60
børn, hvilket vi kan forvente, at der vil blive behov for, når den nye udstykning i Varde Syd
bliver bebygget af børnefamilier.
Heckmannkurven viser tydeligt, at det kan betale sig, at investere i forebyggelsen af de
yngste børn, derfor vil vi foreslå, at Sønderalle kan have en profil, hvor socialt udfordrede
børn kan få et særlige pædagogisk tilrettelagte forløb, så de på sigt ikke skal til Tistrups
specialafdeling eller til Tippen.
Vestervold ligger i Vardes smørhul og har plads til 55-60 børn, hvilket oversigten også
viser, at der er behov for i 20/21. Vestervold er ligeledes gennemrenoveret. Vi har i MED
og i bestyrelsesregi drøftet behovet for nat/døgnpasning for de familier som har behov
herfor. I kraft af at Krogen 3 skal lukke, ser vi en oplagt mulighed for, at kunne skabe
mulighed for, at kunne tilbyde dag/nat/døgnpasning i de tidligere Krogen 3 bygninger.
Krogen 3 kunne blive en naturlig del af Vestervold Børnehave, da de grænser op af
hinanden, der er kun et hegn, der skal flyttes.
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I Vestervold er der et samarbejde i gang med Musikskolen. Samarbejdet handler om at
styrke 2- sprogs børnenes sprogtilegnelse gennem sang og musik. Vi vil gerne udvikle
Vestervold til, at være en musisk profilbørnehave.
Dagtilbuddene i Varde By vil ikke kunne rumme børnene fra Sønderalle og Vestervold i
20/21, derfor vil det kræve betydelige investeringer i de tilbageblivende dagtilbud, som
derfor vil blive udfordret på kvadratmeter både indendørs og udendørs, med fare for
forringede læringsmiljøer og vanskeligere vilkår for chancelighed for alle vores børn.
Vi er bekymrede for, at dagtilbuddene vil blive lavprioriteret, hvis de indgår i Børneby
strukturen og at den pædagogisk faglige udvikling, fremadrettet vil få vanskelige vilkår.
Vi ser derimod Hedevang Børnehave, som en del af et stører distrikt og med 20 timer til
daglig ledelse.

Selvejende Dagtilbud:









Det er med undring, at vi kan læse, at der ikke peges på ændrede vilkår for de selvejende
dagtilbud, specielt Søndermarken og Højgårdsparken, da deres bygninger ejes af en fond, så
derfor kommer de fremtidige investerede skattekroner aldrig i kommunekassen igen.
Når de fortsat vælger, at være selvejende, tænker vi, at strukturændringerne også må have
nogle konsekvenser for deres vedkommende.
De har samme vilkår, ressourcetildeling og den samme konsulentbistand, som de
kommunale dagtilbud, så derfor kunne det ønskes, at også de skal bidrage til
strukturændringerne.
Derfor undre det, at de selvejende dagtilbud favoriseres og at de også i denne
strukturændring, har mulighed for, at takke nej til, at blive en del af en stører sammenhæng
og derfor har mulighed for at fortsætte uændret.
Det undre ligeledes at Søndermarkens busordning fortsat et tænkt eksisterende, da den
koster ekstra på både personale- og drift siden – det ville være lavt hængende frugter, at
plukke F.eks. Kunne de 20 børn, som Columbussen rummer anvises plads i evt. Sønderalle,
som derved ville være driftssikker med ca. 60 børn. Søndermarken har i forvejen meget
natur omkring sig, så begrebet Vi i naturen vil stadig havde gode forudsætninger.

Ledelse:



Vi finder det fornuftigt, at der bliver færre dagtilbudsleder og dermed støre
dagtilbudsområder, men det kræver at ledelsesopgaverne fordeles på ny.
Det vil dog forudsætte mere tid til nærledelse. Ved sidste strukturændringer blev daglig
ledelse estimeret til 8 timer ugentligt, hvilket viser sig at være utilstrækkelig i den
nuværende struktur. Derfor forudses det, at der skal tildeles flere timer til daglig ledelse i
den nye struktur, hvor daglig leder vil få flere opgaver og hvor bl.a. MUS samtaler og
personaleledelsen for en stor dels vedkommende må være i den daglig leders pipeline. Hvis
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der vælges, at de 10 timer fastholdes til daglig ledelse, vil det betyde, at den i forvejen lave
ressourcetildeling til børn, udhules endnu mere.
Ved et nyligt besøg i et dagtilbud i Odense med ca. 40 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn
fortalte daglig leder, at de har 25 timer ugentligt til ledelse, hvilket vi også vil mene, er et
realistisk ledelsestildeling, for at undgå at ledelse stjæler børnetimer.

Forvaltningen.


Vi undrer os over, at der ikke er foreslåede strukturændringer/besparelser på
forvaltningsniveauet. Det faldende børnetal må vel også kunne mærkes og få konsekvenser
her?

På Børneuniversets vegne

OTR – MED – næstformand

Dagtilbudsleder – MED formand

Kirsten G. Sørensen

Inga Holm Jensen

