Oksbøl d.24.3.2017.

Høringssvar fra personalet i Oksbøl børnehave.
Vi vil gerne give høringssvar på forslaget om at Oksbøl børnehave bliver en del af dagtilbudsklynge
vest.
I Oksbøl børnehave er vi i den situation, at vi samtidig med struktur ændringen også skal
sammenlægges med Skovmusen.
Derfor vil høringssvaret bære præg af dette.
Vi har delt høringssvaret op i 3 dele. Fordele og bekymringer i forhold til struktur ændringen og
ønsker i forbindelse med sammenlægningen af Skovmusen og Oksbøl børnehave.

Fordelene ved at blive en del af klynge vest:
-

-

Vi vil gerne være en del af det nye område, fra aug. 18. selvom ombygningen af Skovmusen
ikke er påbegyndt på det tidspunkt, da vi gerne vil bidrage til en fælles pædagogisk retning
m.m.
Vi ser en fordel i at få flere pædagogiske kollegaer, da det giver mulighed for sparring,
fagligudvikling og kompetenceudvikling. (Større kursusbudget.)

Bekymringer ved at blive en del af klynge vest.
-

De udmeldte antal timer til daglig ledelse er bekymrende, da det vil lægge et pres på den
daglige leder i forhold til pædagogisk tid og ledelsestid.
Det er bekymrende at minimums tildelingen frafalder.
Det er bekymrende at vi bliver en del af et stort dagtilbud og et stort område. Her tænker
vi på mangel på nærværende ledelse, og at alt forskning peger på at relationen mellem
barn/voksen forringes i store institutionen.

Ønsker i forbindelser med sammenlægningen:
-

Vi ønsker en fag faglig områdeleder.
Vi ønsker en institution, hvor der er de rigtige faciliteter til børnene og personalet (plads
nok)
Vi ser det som en fordel, at få en ny dagligleder” ude fra”, da sammenlægningen jo bliver
en start på en helt ny institution.
Vi ser det som en spændende opgave, at være med til at skabe et helt nyt dagtilbud.
Hvor vi har indflydelse på: Hvordan skal huset se ud. Hvordan skal huset indrettes. Lave
værdier og mål sammen med vores nye kollegaer.

