Den 20. december 2016

Til Udvalget for børn og undervisning
Att. Formand Per Rask Jensen

Fra MED-udvalget i Dagtilbuddet Øst

MED-udvalgets høringssvar vedr. 3 oplæg til struktur i skoler og dagtilbud.
Dagtilbuddet Øst består af tre meget forskellige afdelinger i forhold til størrelse mv. og MEDudvalget oplever derfor forskelle i holdninger alt efter, hvilken afdeling man er tilknyttet. Vi har
derfor valgt at indsende et forslag til en struktur - der er tilslutning og opbakning til i vores
område, vores bud på kvalitet på 0-6 års området samt kommentar til dele af indholdet i de 3
oplæg.

Kvalitet på 0-6 års området:
Kvalitet handler om børns trivsel, udvikling og læring.
Det handler om nærhed i relationerne – at blive set og mødt der hvor man er. At barnet blive
støtte og udfordret tilpas – så det enkelte barn bl.a. opnår personlige, følelsesmæssige, sproglige
og sociale kompetencer, og at barnet opnår kompetencer til at kompetenceudvikle – sagt med
andre ord, at barnet oplever motivation og lyst til at udvikle sig og lære nye ting.
Det vi oplever i alderen fra 0-6 år har afgørende betydning for vores udvikling videre i livet.
Kvalitet knytter sig derfor op på, om barnet er i trivsel samt den udvikling og dannelse der foregår i
dagtilbuddene. For at opretholde og videre udvikle den kvalitet vi på nuværende tidspunkt har i
vores dagtilbud er det afgørende og nødvendigt med pædagogfagligt personale, pædagogiske
afdelingsleder samt pædagogfaglige dagtilbudsleder, der kan sikre udviklingen på 0-6 års området
såvel ned af i organisationen samt opad i organisationen. Den direkte adgang til
forvaltningsniveauet samt det politiske niveau er afgørende for udviklingen af 0-6 års området.
MED-udvalget ser det som en væsentlig kvalitets forringelse for 0-6 års områdets fremtidige
udvikling, hvis dagtilbud fx ligges under en skole i en børnebysmodel, da 0-6 års området vil
drukne i skolereformen og de udfordringer skoleverden generelt har.
Allerede nu oplever vi jo hvordan det er gået SFO området – der jo i dag er næsten usynlig i
billedet af skolereformen. I Varde kommune har flere skoleleder valgt at udskifte pædagogfaglige
SFO leder med læreuddannet personale, hvilket MED-udvalget kæder sammen med den

manglende interesse for det pædagogiske felt.
Vi oplever desuden også, at denne strukturdebat vi i Varde kommune har haft og har pt.
synliggøre, at dagtilbudsområdet drukner i skole strukturdebatten. Denne nedprioritering af 0-6
års området ønsker vi ikke at tilslutte os.
MED-udvalget er enige om, at kvalitet også påvirkes af børnetallet i de enkelte afdelinger. Det kan
gå ud over kvaliteten, hvis en afdelinger bliver for lille og det kan ligeledes går ud over kvaliteten,
hvis en afdeling bliver for stor.

MED-udvalgets forslag til ny struktur:

Vi ønsker at bevare 0-6 års området som selvstændige og samlede områder – således at den
nuværende struktur bibeholdes i fremtiden – dog med dagplejen tilknyttet dagtilbudsområderne,
så alle afdelinger bliver integrerede 0-6 års institutioner med lokale dagplejer tilknyttet. Vi ønsker
at et dagtilbud fremadrettet kommer til at bestå af 4-5 afdelinger under en dagtilbudsleder,
således at den overordnede dagtilbudsleder kan være synlig såvel opad som ned af i
organisationen. I forhold til afdelingerne skal der sættes en minimums - og maksimums grænse i
forhold til størrelsen/børnetallet. MED-udvalget i Dagtilbuddet Øst vil forslår, at afdelingerne ikke
bliver mindre end 30 børn og ikke større end 90 børn. Kommer en afdeling under de 30 børn, bør
afdelingen lukkes ned og børnene placeres i en af områdets andre afdelinger – dog med
hensyntagen til at en afdeling ikke skal være større end 90 børn.
I relation til de selvejende institutioner forslår vi, at de bliver organiseret i en konstellation der
ligner de kommunale dagtilbud – med en dagtilbudsleder og daglige leder i afdelingerne.
I vores forslag er der i et dagtilbudsområde ansat en dagtilbudsleder på fuldtid og en daglige
pædagogisk leder i hver afdeling, med mere tid til ledelse end i dag – da dagtilbudslederen får
flere afdelinger under sig.
I forhold til skolestrukturen ønsker MED-udvalget, at de nuværende overbygningsskoler består og
at de mindre skoler fra 0. kl. til 6 kl. bliver afdelinger under en overbygningsskole. Lige som på
dagtilbudsområdet forslår vi, at der sættes en minimums - og maksimums grænse i forhold til
børnetallet. Da vi ligeledes mener, at en skole kan blive for lille og for stor i forhold til kvaliteten
for børnene.
Derudover forslår Med-udvalget, at der fra politisk side, sammen med de mindre lokalsamfund i
Varde kommune gøres en målrettet og utraditionel indsats for at bevare de mindre lokalsamfund.
Det skal gøres attraktivt at bosætte sig i de små lokalsamfund – så man fx opnår nogle fordele ved
at vælge at bosætte sig i de mindre lokalsamfund frem for i de større byer. Det kunne fx være i
form af ekstremt billige byggegrunde, transportmuligheder, længere åbningstider mv. Man kunne
også vælge strategisk at placere flygtninge i de små lokalsamfund i stedet for at centralisere det til
Varde by.

Kommentar til dele af de 3 forslag:

Børnebyer/børnecentre:
Vælger I, i sidste ende, en konstellationen med børnebyer, mener vi at man skal samle alle børn i
et område dvs. dagplejebørnene, børnehavebørnene og skolebørnene til og med 6. klasse under
en administrativ overordnede leder, med en pædagogfaglig afdelingsleder til de 0-6 årige og en
lærerfaglig afdelingsleder til 6- 12 årige skole børn. For på den måde at sikre en ligeværdig
fagfaglig ledelse af såvel småbørnsområdet/førskoleområdet og skoleområdet. Her tænker vi også,
at der skal sættes en minimums - og maksimums grænse i forhold til størrelsen/børnetallet i et
område.

Taleboblen:
Med-udvalget ønsker at synliggøre, at det vil være et tab for børn med sprogvanskeligheder i
Varde kommune, hvis Taleboblen lukker. Da vi har erfaring med at Taleboblen har gjort en
fantastisk forskel for målgruppen.

Tosprogsområdet:
Vi mener det er meget hensigtsmæssigt at bibeholde det vi har i dag i forhold til to sprogs området
– herunder startpakken i forhold til modtagelsen af flygtninge børn.

Ledelsestid:
I forslagene nævnes det, at de daglige leder på 0-6 års området skal sættes op i ledelsestid – fra 8
til 10 timer om ugen, hvis de ikke længere er under en dagtilbudsleder. Det er vores vurdering, at
det er alt for lidt i forhold til den opgave de så skal løfte.

Til slut men ikke mindst, så ønsker MED-udvalget i Dagtilbuddet Øst, at de 10 millioner der skal
tilføres området igen til kvalitet – dels bør anvendes til en normeringsforbedring i dagtilbuddene,
gennem mere pædagogfagligt personale ved børnene. I Varde kommune ligger vi pt. meget lavt
normeringsmæssigt i forhold til andre kommuner i Danmark og vi håber at I vil tage det i
betragtning, når I fordeler midlerne. Lige ledes ønsker vi at nogle af midlerne anvendes til at
bibeholde såvel fagfaglig overordnede ledelse i såvel dagtilbud som skoler.
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