S/I Søndermarken Plantagevej 2 6800 Varde
Varde Byråd
Tak for muligheden for at sende et for-høringssvar til de strukturdrøftelser på dagtilbuds og
skoleområdet, der er sat i gang.
S/I Søndermarkens bestyrelse og MED-udvalg sender her et fælles høringssvar.
Vi er blevet opfordret til at ”mene noget om alt” og måske især, at mene noget om hvad kvalitet
er?
Vi giver her vores bud på hvad vi mener, kvalitet er i et dagtilbud!

Det starter med det centrale:
”Trivsel, læring og udvikling i anerkendende relationer”.
Dagtilbuddet skal have en størrelse der sikre at der er medarbejdere nok i ydertimerne, og være et
sted hvor der kan skabes en struktur der er fleksibel, så der bliver mulighed for at skabe
sammenhæng mellem de aktiviteter medarbejderne gennemfører og børnenes legeaktiviteter, og
dermed få en fordel med at implementerer det pædagogiske arbejde i hverdagen.
Og det bæres frem af engagerede voksne!
Det er vigtigt at de fysiske rammer er gode, både ude og inde. Der skal være de nødvendige antal
kvadratmeter pr barn, bygningerne skal være i god stand og der skal kunne indrettes inspirerende
læringsmiljøer, hvor der er udfordringer til de forskellige alderstrin og udviklingsniveauer.
Inventaret skal ligeledes være i god stand, og så kan der, efter vores mening godt være tale om en
stor institution, når bare rammerne åbner mulighed for at opdele det så det bliver en ”institution i
institutionen”.
Lederen må prioritere den pædagogiske ledelse højt og det kræver tilstedeværelse og tid i forhold
til det nære pædagogiske arbejde.
Vi vil have et sted hvor kollegialt samarbejde spiller en stor rolle for alles trivsel, et sted hvor
kommunikationen går let mellem leder og medarbejdere og medarbejdere imellem. Det er stedet
hvor det er muligt for ledelsen, at have kendskab til både børn, forældre og medarbejdere!

Med venlig hilsen
På vegne af S/I Søndermarkens bestyrelse og MED-udvalg.
Mette Therkildsen, bestyrelsesformand.

