Inspirationshøringssvar vedr. Struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Varde kommune
Følgende pointer ønsker forældrebestyrelsen i Børnehaverne i Nord Øst at inspirere politikkerne med.
Vi har valgt ikke at kommentere på de 3 forslag, som er sendt i inspirationshøring, da vi ikke ser disse som
gangbare.
Derimod har vi kigget på hvad kvalitet er for os, og hvordan I kan bruge dette fremadrettet.
Alfa og omega for hele forældre bestyrelsen i Nord Østs område er tryghed og nærhed.
Vi har alle aktivt valgt at bosætte os i et mindre samfund, hvor man helt fra spæd mødes med jævnaldrende
i mødregrupper. Relationsdannelsen fortsætter i dagplejen, som har sin gang i den lokale børnehave samt
hal. Derfor er overgangen til børnehave og skole hverken svær eller stor. Vi udvider vores børns relationer
ved deltagelse i de mange lokale arrangementer, som er kendetegnet ved stor opbakning samt frivillighed.
Hos os løfter vi i samlet flok. Også i børnehaverne Nord Øst har forældrene bidraget med stort frivilligt
arbejde, samt økonomisk hjælp fra støtteforeninger mm. Noget man ikke ser så meget af i Varde by.
I de små lokalsamfund tager vi naboen med, når vi går ud. Vores sociale ansvarsfølelse er derfor helt
naturligt integreret i vores børns dagligdag. Det er også lettere at rumme forskelligheder, når man taler
med hinanden, også uden for institutionstid. Chanceuligheden udlignes, når vi inkluderer alle og løfter i
samlet flok.
Mangfoldigheden i de mindre byer er større end først antaget. Da huspriserne de senere år ikke er steget i
samme fart i oplandsbyerne, som i Varde, er det muligt at købe et billigt hus, samt bo meget billigt til leje.
Vi har set en ændring i befolkningssammensætningen, til et bredere publikum. Dette er med til at gøre
vores mindre byer mere mangfoldige at bo i. Også de nye borgere bliver budt velkomne på lige vilkår som
alle andre.
Følgende kvaliteter ligger vi også stor vægt på. De kan dog beskrives med færre ord end ovenstående:








For os er det en kæmpe kvalitet, at vi kan aflevere og hente vores børn i den by vi bor i.
Det er vigtigt for os, at vores børn kan følge deres kammerater fra institutionsstart og helt til en
overbygningsskole.
Gennemgående kvalificeret personale (noget vi har meget af i Nord Øst)
Tid for pædagogerne til at være sammen med vores børn
Fortsat udvikling på området
VI I NATUREN
Tydelig nærledelse

Nord Østs forældrebestyrelse har alle været glade, for det samarbejde vi har haft. Herfra kan man hente
værdifulde erfaringer, man nu kan bruge i eventuelle nye konstellationer. Det er derfor vigtigt, at I
indtænker det at netværke med andre lignende institutioner. Samt det at man kan indhente ”eksperter” på
specifikke områder, fra centralt hold giver mening. Ikke alle skal kunne alt, man skal kunne trække på
hinandens ressourcer.

Vi vil til slut henvise til den nyeste trivselsundersøgelse, hvor vores 4 børnehaver igen scorer i top. De er
velfungerende, både for de ansatte, børnene og deres forældre.
De 4 børnehaver i Nord Øst bakker op om de lokale forslag, der er udarbejdet ved lokal inddragelse. Det har
derfor ikke været behandlet i bestyrelsen, men blot været til orientering.
Se venligst vedhæftede hvor vi ønsker at inspirere jer til en årlig besparelse, men også til at opnå mest
kvalitet for pengene på området.
God læselyst.

På vegne af bestyrelsen
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