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Høringssvar – strukturdrøftelser i skole og dagtilbud i Varde kommune
Bestyrelsen i S/I Højgårdsparken har snakket om hvad vi ser som kvalitet samt tanker omkring
fremtiden i en ny struktur.
Ud af denne drøftelse kom flg. punkter, opsat i vilkårlig rækkefølge:










Trafiksikkerhed.
Evaluering/opfølgning på nye tiltag.
Forudsigelighed, at der er struktur på hverdagen, så både børn og personale ved hvad der
skal ske. Herunder også fastansættelse af kompetent personle.
Den tætte relation mellem børn og engagerede voksne samt børnenes mulighed for relationer
til andre børn.
God normering, så der er plads, tid og rum til læring og udvikling.
Personalets mulighed for kompetenceudvikling, efteruddannelse og relevante kurser.
Fag-fag nærledelse, der har sin daglige gang i huset og derved har mulighed for gode
relationer til personalet, børn og forældre. En synlig leder giver også større mulighed for
medindflydelse.
Vi mener det skal være en pædagog der er leder på dagtilbudet og en skolelærer der er leder
på skolen, da det giver mulighed for de bedste kompetencer indenfor aldersgruppen og
indenfor det faglige arbejdsfelt.
Tid og ro til at udføre kerneopgaven samt de basale behov for de 0-3 årige.

Dagtilbuddets størrelse og antal af medarbejdere pr. institutionsleder er to der jævnfør ”Fremtidlig
struktur på dagtilbuds- og skoleområdet” er anbefalinger til højkvalitetsdagtilbud. Disse faktorer
opfylde S/I Højgårdsparken.
Hvis forslaget om, at nedlægge Søndre Alle gennemføres er vi klar til at modtage disse børn, hvilket
dog kræver der medfølger kvm2. Alle kvm2 er på nuværende tidspunkt fuldt udnyttet. En del af
løsningen kan være, at vi får fuld råderum over Skovhytten.
Bestyrelsen i S/I Højgårdsparken er ikke interesseret i ledelsesmæssig sammenlægning med de
øvrige selvejende eller andre dagtilbud i Varde kommune. Vi ønsker fremadrettet, at være en
selvstændig institution med egen bestyrelse og ledelse.

De fleste af børnene i S/I Højgårdsparken skal videre i skole på Lykkesgårdskolen. Hvilket gør at
børnene selv kan cykle til/fra skole samt mellem kammerater. Dette ønsker vi fremadrettet er muligt
for 0.-9. klasses elever.
God arbejdslyst. Vi ser frem til nogle gode og langsigtede løsninger.

På vegne af bestyrelsen i S/I Højgårdsparken
Bestyrelsesformand Sandie Jensen

