Høringssvar ang. den fremtidige struktur på daginst. og børneområde i Varde
Kommune
Vi sender hermed et personligt høringssvar som forældre til børn i børnehave og skole i StarupTofterup
Starup-Tofterup er en dejlig lille landsby med et godt forenings- og erhvervsliv- en by i udvikling på
mange områder. Vi har en dejlig børnehave og en velfungerende skole, hvilket er meget vigtige
betingelser for at kommende børnefamilier netop skulle vælge at flytte til vores by. Mange af os
børnefamilier bosætter os i en lille landsby med tilhørende lille børnehave og skole, fordi vi ønsker
at vores børn skal opleve tryghed, nærvær og faglig udvikling som en vigtig del af hverdagen.
Derfor er det med uro i hjertet, at vi nu igen skal kæmpe for vores gode institutioner i vores lille
dejlige by.
Holmeåhuset er en dejlig og forholdsvis ny børnehave, hvor vi har vores daglige gang, når vi skal
aflevere vores mindste barn. I mødet med børnehaven oplever vi som forældre ro, nærvær,
rummelighed og stor prioritering fra børnehavens side om at have fokus på hvert enkelt barn. Vi
bliver mødt af fagligt kompetente medarbejdere som byder børnene velkommen med smil.
Børnehaven er optimalt rumopdelt, så der er mulighed for at arbejde kvalificeret og målrettet i
små grupper og der kunne godt være mulighed for og rum til at etablere en gæstedagpleje i
børnehaven. Endvidere har børnehaven et tæt og godt samarbejde med skolen som ligger lige op
af børnehaven.
På vores dejlige skole, hvor trivsel er et af nøgleordene, er lærerne meget kompetente til at klæde
vores børn godt på såvel fagligt som personligt og socialt, og der bliver arbejdet ud fra
tankegangen om, at der ses muligheder fremfor begrænsninger. Dette kommer blandt andet til
udtryk ved, at skolens personale med stor succes har etableret sammenlæsningsklasser- det vil
sige, at man godt kan gå i klasse sammen med nogen på tværs af årgangene. Heri lærer børnene
blandt andet at tage ansvar for hinanden, vise hensyn og respekt m.m. Samtidig med at klasserne
aldersblandes mestrer det dygtige personale at niveauopdele i såvel dansk og matematik, så hvert
enkelt barn netop udfordres og udvikles i det tempo og på det udviklingsniveau det er. At
sammenlæse klasserne og niveauopdele børnene kan varmt anbefales til andre små skoler.
Skolens personale mestrer med stor succes at inkludere mange børn og er dygtige til at være
opmærksomme på hvert enkelt barn og dets udviklingsmuligheder.
Engagementet og deltagelse ved forskellige arrangementer i såvel børnehave og skole viser
tydeligt, at hele byens befolkning støtter op omkring de to institutioners eksistens. Dette ses
blandt andet ved, at børnehavens legeplads er blevet etableret af forældre kræfter, madordningen
på skolen er mulig, da frivillige fra byen hver dag kommer og udleverer maden til eleverne,
deltagelse ved arrangementer er stor m.m.
At lukke en velfungerende børnehave og skole som vi er meget stolte af vil få mange følger ikke
blot for børnefamilierne men også for alle andre indbyggere i byen. Vores huse vil falde i værdi –
vores foreningsliv heriblandt sportsklubben, forretninger og erhverv vil få endnu sværere
betingelser og tilflytning af børnefamilier vil gå i stå.

Kvalitet og økonomi er to ord som meget ofte bliver nævnt, når der bliver snakket om besparelser,
men vi mener, at der i hele denne proces bliver undladt at snakke om børnenes tarv. Er det
børnenes tarv, at de skal tilbringe lang tid i bus inden og efter en lang skoledag? Er det børnenes
tarv, at de skal adskilles fra deres venner? Er det børnenes tarv, at fritidsaktiviteter vanskeliggøres
pga. de længere skoledage, hvis børnene skal transporteres i bus i længere tid.
I Starup-Tofterup vil vi kæmpe for vores børnehave og skole- for hvorfor skal noget som fungerer
så godt lukkes?

Jakob Jørgensen og Randi Larsen, Starup-Tofterup

