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Høringssvar – strukturdrøftelser i skole og dagtilbud i Varde
kommune
Bestyrelsen i S/I Højgårdsparken har læst oplæggene både fra flertallet i
byrådet samt fra Det Konservative Folkeparti. Vi synes der er både
fordele og ulemper i begge oplæg.
Der er dog nogle ubekendte som f.eks. opnormering af kvm2 og
personale, der gør oplæggende svære at gennemskue. F.eks. er der i S/I
Højgårdsparkens vuggestue lagt op til en normering på 19 børn,
Vuggestueafdelingen er bygget til 18 børn. Vi har de sidste 2 år haft en
midlertidig opnormering på 20 børn. Dette giver udfordringer i forhold til
kvm2 –der er inddraget kvm2 i børnehaveafdelingen som vuggestuen
benytter. Disse kvm2 mangles i børnehaveafdelingen.
Vi tager glædeligt imod opnormering, men for at børnene trives og
udvikles, kræver det kvm2 og ”varme hænder” svarende til antallet af
børn.
En del af løsningen ift. kvm2 kan være, at vi får muligheden for at
benytte Skovhytten som fast lokale. Ift. ”varme hænder” kræver det flere
penge til ansættelse af veluddannet og faglig kvalificere.
Derudover er vi nødt til at påpege vi ikke ønsker der spares på
ledelsestiden, da dette giver usikkerhed ift. at vores leder også er en del
af børnegruppen.
Hvilket lederopgaver som varetages i dag, skal fremover ikke varetages
af vores leder?
Vi vil gerne pointere at nærledelse har stor betydning for os, og er noget
af det vi ser om kvalitet i Højgårdsparken.
Da de fleste af S/I Højgårdsparkens børn skal gå i skole på
Lykkesgårdskolen, har vi også talt om dette samt forholdt os til
oplægget. Noget af det der bekymre os er 2-voksen-ordning i visse
lektioner for 3.-6. klasse hvis elevtallet kommer over 26 i klassen. Ud fra
udregningen af antal elever 2021/22 (side 23) kommer antallet ikke over
26 elever – hvilket vil sige 3.-6. klasse på Lykkesgårdskolen ikke får del i
denne ordning. Burde ordningen ikke tilfalde de klasser hvor der er behov
i stedet for det gives ud fra elevantal?
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