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Dagtilbudsklynger:
Det er bekymrende, da det er meget vigtigt med en faglig, synlig, aktiv ledelse der er nærværende i
hverdag. Det er bekymrende i forhold til styring af økonomi, i forhold til kompetenceudvikling, aktiviteter,
drift m.v. Arbejdsmiljøet for både for lederne, medarbejdere og børnene. Der bliver langt til ledelse (hvad
med timer til ledelse), samt personalenormering.
At Dagplejen tænkes ind i dagtilbudsklynger, vil betyde, at den faglighed og styrke som dagplejen har og
forældre efterspørger forsvinder. Dagplejerne kommer væk fra den udvikling som er dagplejens force.
Dagplejerne har stadigvæk 48 timers arbejdsuge, hvor der skal være ledelse/pædagogtimer til tilsyn, og
sparring/supervision og kan rykke ud med kort varsel, hvis der er et behov til dagplejeren forhold til det
enkelte barn. Gæstedagplejen, er der ikke taget politisk stilling til i Dagtilbudsklyngerne. Gæstebørn er som
ordet antyder, børn der er i gæstedagpleje i kortere tid. Der kan være spontane gæstebørn, som der skal
være personale til. Så kan man også stille spørgsmål til kvaliteten i vuggestuen ved en kontinuerlig
udskiftning af gæstebørn fra dagplejen. Det er små børn der gambles med. Der skal være tillidsvalgte og
mulighed for personalemøder, kompetenceudvikling, Det vil være svært for en institutionsledelse at styre 2
kasketter i forhold til 2 så forskellige dagtilbud samt bevare kvaliteten begge steder.
Der er udfordringer i forhold til forældrebestyrelsesarbejde/tyngden af forældrerepræsentanter fra de
forskellige skole/pasningsordninger
FOA dog gerne kvittere for, at man har trukket forslaget i forhold til lukning af gæstedagplejehuse
Tumlehuset i Dagplejen.

Vuggestuer/børnehaver:
FOA lavede i november 2015 en undersøgelse som viste, at 59% af de ansatte dagligt oplever, at
stå alene med en børnegruppe 20 - 28 børn, 49% oplever meget ofte, ofte eller altid at der
mangler tid til trøst og omsorg
(undersøgelse: Alenearbejde, blandt FOA´s medlemmer) Undersøgelsen blev den 22. maj 16
bakket op af en lignende undersøgelse fra BUPL.
At stå alene med en børnegruppe forringer kvaliteten og den forringede voksenkontakt rammer
de ressourcesvage børn hårdest, men vil ramme alle børn.
Derfor et det meget vigtigt at se på personalesammensætning og sikre personaletimer nok
(normering). Det fremmer børns læring, trivsel, børnemiljø og kvalitet i dagtilbud. En
personalesammensætning som består af flere faggrupper er ønskeligt frem for monofaglighed, da
det ikke afspejler børnenes og forældrenes virkelighed. Faggrupperne kan hver især noget og
sammen kan de en hel masse.
Dermed er det også vigtigt man har en daglig synlig ledelse der i hverdagen er tæt på.
Det er vigtigt at faglighed, kvalitet, normering og rammerne er til stede for
børnene og personale trivsel.
Ovennævnte er meget vigtigt i forhold til at sikre specielt de børn der evt. skal
ind på 0-2-årige pladser i institutionerne.

Børnebysmodeller:
I Børnebys modeller er det igen meget vigtig med ledelse og ledelses tid, nærvær. Endvidere er det vigtigt i
forhold til personalenormeringerne. Arbejdsmiljø og børnemiljø, kvalitet samt trivsel.
Der skal man have meget klare retningslinjer i forhold til skole, sfo, børnehave, vuggestuer hvad angår
økonomi, medindflydelse, kompetenceudvikling og nærhed samt personalenormering i de forskellige
ordninger i Børnebysmodeller, så hele børnebysmodellen får lige mulighed for at udvikle sig positivt.
Her det igen en udfordring i forhold til forældrebestyrelsesarbejde.

Sct. Jacobi skole – specialskole.
Der er flere forsker på specialområdet der fraråder specialskoler på egne matrikel, og mener det er et
tilbageskridt man er i gang med i Varde Kommune, ved at ændre Sct. Jacobi skole til specialskole i stedet for
folkeskole.
Vi har en skole i Varde, Lykkesgård skole med en specialafdeling tilknyttet. Der er indrettet en nybygget
specialafdeling. Børnene fra specialafdelingen har mulighed for at spejle sig i børn fra almenområdet.
Her er der undersøgelser der peger på, at den bedste vej for disse børn er der er mulighed for at spejle sig
og ikke være isoleret.
Det er selvfølgelig her lige som andre steder, nødvendig med en ordentlig personalenormering og
sammensætning.
Økonomisk skal der også laves ændringer på Sct. Jacobi skole i forhold til handicappede børn og unge. Er
det noget man har taget højde for i lyset af at der skal være en besparelse.
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