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Forældrebestyrelsen i Dagtilbuddet Varde Vest
Høringssvar, inspirationshøring vedr. struktur på dagtilbuds- og skoleområdet

Høringssvar

Det er vigtigt for os, som forældre i Varde Vest, at man tilstræber en langsigtet holdbar løsning, hvor
kvalitet vægtes højt.
I forhold til det faldende børnetal, ser vi dele af oplæg 2 som en mulighed. Vi foreslår en sammenlægning af
Isbjergparkens vuggestue og Lysningens vuggestue, evt. i Børnehuset Lysningens lokaler efter tilbygning og
opgradering af bygningen.
Vi ser positivt på nedlægning af Lysningens børnehave. Vi foreslår, at man som start flytter børnene til
Kærhøgevej børnehave og fremadrettet fordeler de tosprogede børn i hele Varde by, hvorigennem
integrationen også styrkes. Fordelingsnøglen bør være ligeligt fordelt i dagtilbuddene i Varde, så man ikke
samler de tosprogede børn i enkelte institutioner. I forbindelse med en sådan flytning af børnene fra
børnehaven Lysningen er det vigtigt, at pædagogerne flytter med, så der er vante og trygge rammer for
børnene i overgangen.
Kærhøgevej børnehave kan formentlig ikke rumme de mange børn i de nuværende lokaler, derfor foreslår
vi, at man laver en udbygning eller endnu bedre en nybygning. Man kunne eksempelvis bruge den gamle
handelsskole eller evt. placere en ny børnehave på Sletten i Varde. Det er vigtigt, at de bygninger man
vælger at anvende som daginstitutioner, kan rumme de mange børn ude såvel som inde. Desuden bør der
tages højde for pædagogiske tiltag, store lokaler med mulighed for fællessamlinger, samt små lokaler til
mindre læringsgrupper mm. Hvis Kærhøgevej børnehave får tilsvarende flere børn ved nedlægning af
Børnehuset Lysningen, er det vigtigt for os, at gruppestørrelser holdes nede på et niveau, hvor nærvær,
trivsel og læring er i højsæde.
Som en del af en langsigtet løsning foreslår vi, at man også tilstræber at fordele ressourcer efter
socioøkonomi og at bruge ressourcerne bedst muligt, dermed ikke på tomme pladser i daginstitutioner. Vi
finder det dybt problematisk og uretfærdigt at daginstitutioner, som ikke har børn nok, holdes i gang på
bekostning af vores børn. Det er i den grad kritisabelt, at de penge som kunne gå til flere varme hænder,
flere kvadratmeter pr. barn og i det hele taget bedre kvalitet, bruges på tomme pladser - et stort spild af
ressourcer! Vi oplever pt. stor uligevægt på dette område i Varde kommune, og i kraft af at vi forældre
betaler nøjagtig det samme månedlige beløb, må vi også kunne forvente at få nøjagtig den samme kvalitet,
uanset hvilken institution man har børn i.
I forhold til skoleområdet ser vi, som forældre i Varde Vest, helst to af Vardes skoler som grundskoler fra 0.
– 6. klasse og den sidste skole som en ren overbygningsskole fra 7. – 9. klasse. Dette ønsker vi bl.a. på
baggrund af, at elevantallet på den måde er ligeligt fordelt på de tre skoler. Desuden giver det god mening,
at have en overbygningsskole, hvor alle de store elever fra Varde by samles og at man stadig bibeholder
grundskoler fra 0. – 6. klassetrin, så man undgår yderligere skift.
Varde, den 16. december 2016
På forældrebestyrelsen i Varde Vest’s vegne:
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