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Høringssvar vedr. strukturændringer 2018
Fra
Daginstitution Regnbuen S/I
________________________________________________________________________________
De 3 Inspirations oplæg som for Regnbuen S/I peger på enten ændringer eller lukning af Regnbuen
er drøftet og behandlet i Regnbuen´s MED-udvalg, som har følgende bemærkninger.
Vi vil gennem dette høringssvar komme med vores pædagogiske forståelse af, hvad begrebet
kvalitet rummer for os. Desuden vil vi forholde os til Varde kommune´s ønsker om at geninvestere
10 millioner i kvalitet i daginstitutioner. Ligeledes kommentere på den strategi Varde kommune
ønsker for daginstitutioner fremadrettet, som deres tilbud til kommuens borgere.
Fremtidens Strategi i Varde kommune
Sammen skal vi være med til at gøre Varde kommune attraktiv, også i de små lokale samfund - at
flytte til og ikke flytte fra / udvikle frem for afvikling.
Vi finder det vigtigt, at Varde kommune har et alsidig tilbud med både store og små institutioner. At
Varde kommunes borger har valgmuligheden for både, at vælge den store eller den lille institution.
Vi opfordre derfor Varde kommune til, at gå i samarbejde med de små lokale samfund, for sammen
at skabe og udvikle sund vækst i nærmiljøet, frem for afvikling.
Regnbuens placering i naturskønne omgivelser er med til at virkeliggøre Varde kommunes vision; vi i naturen, hvilket skaber grobund for det sunde og udviklende nærmiljø at vokse op i, og med
fokus på en bevarelse af de attraktive tilbud for Varde kommune, summer Regnbuen her af kvalitet
i naturen.
Kvalitet
Vores anbefalinger for kvalitet i Vardes daginstitutioner i den nye struktur, vil vi tage udgangspunkt
i vores lille institution, Regnbuen.
Kvalitet for os er lig med bedre normeringer- bedre normeringer er en vigtig faktor for, at
personalet kan skabe den bedste kvalitet i den nære relation, tryghed, omsorg, chancelighed, læring,
udvikling og trivsel for det enkelte barn. Vi har erfaret hvilken betydning bedre normeringer har. Vi opfordre Varde kommune til at tænke den del ind i strukturændringen.
Regnbuen emmer af den allerbedste kvalitet, og har i alle aspekter de bedste muligheder for trivsel
og udvikling for det enkelte barn.
Der er grobund for det nære kendskab til hvert enkelt barn, de bedste muligheder for anderkendende
relationer, samt for det sunde fysiske miljø med mulighed for, at børnene kan fordele sig i flere små
kroge. Der er stor rummelighed for chancelighed for alle børn i ydelsen af omsorg, nærhed og
anderkendende relationer. I Regnbuen har vi mulighed for at tilrettelægge dagen, så der ikke er
mange børn i hvert rum, det betyder kvalitet i deres dagligdag og sikre at der ikke er et højt

støjniveau, mange forstyrrelser/afbrydelser i deres leg og minimal af brandsluknings situationer for
pædagogerne.
Det gode børneliv betyder i Regnbuen, at der skabes rum for det enkelte barns mulighed for at
kunne overskue hverdagen, at kunne lege på tværs af alder. Her kan strukturen tilrettelægges, så der
skabes rum til at børnene kan bevæge sig frit i institutionen og opleve en følelse af medbestemmelse
på sin hverdag. Særligt er der mulighed for, at det enkle barn altid oplever at det omgås kendte og
trygge voksne, som flere undersøgelser også viser, at voksen-barn relationen er af stor betydning for
barnet´s udviklingsmuligheder.
I Regnbuen har vi mulighed for at kende alle børn, forældre og søskende. Vi oplever derfor, at vi
kan være med til at skabe stor nærhed og inklusion på alle niveauer. Chancelighed i at få alle
familier inkluderet i fællesskabet, også når det gælder de to-sproget eller særlige udfordrede,
opleves som stor. Dette betyder også, at det pædagogiske personale lettere kan komme godt
omkring børnenes trivsel i samarbejde med forældrene, og at det er nemmere at få øje på de familier
der har særlige behov for pædagogisk støtte eller lignende. Desuden er fællesskabsfølelsen meget
stor, det ses ved vores arrangementer, hvor der altid er fuld opbakning.
Den direkte konsekvens af den høje kvalitet i Regnbuen, betyder også, at personalet føler større
motivation i deres arbejde, og oplever et robust og sundt arbejdsmiljø, som har en afsmittende
effekt på børn og forældre. - Har man ikke høj kvalitet i daginstitutionerne, har man heller ikke et
motiverende, psykisk og fysisk godt arbejdsmiljø.
Vores tanker på fremtidig struktur
Bygningsmæssigt har vi et stort og fantastisk hus, som rummer mange muligheder. Desuden står det
ikke for at skulle renoveres i mange år frem, da det inden for de sidste 5 år er blevet næsten total
renoveret. Selve de fysiske rum har mange muligheder, bl.a. har vi de sidste 2 år været en 0-6 års
institution med stor succes!... Derfor ser vi muligheden for at udvide med flere børn i vores 0-2 års
afdeling. Dagplejen ses ligeledes, som en mulighed for at bliver en satellit af Regnbuen, både i det
pædagogiske tilsyn og ledelsesmæssigt. Regnbuen kunne med fordel fungere som gæstedagpleje for
alle dagplejebørnene i Horne sogn.
Som afsluttende ord kan vi tage udgangspunkt i Regnbuens trivselsundersøgelse, hvor vores lille
institution ligger i top, hvilket vi ikke finder tilfældigt. Vi har børn der er i god trivsel med nære
relationer til både voksne og børn.

FAKTA:
I Horne har man i 2016 haft babyboom, der er født 16 børn til dato.

Med venlig hilsen
MED-udvalget i Regnbuen S/I
Højvangen 4, Horne
6800 Varde

