Vores syn på kvalitet på dagtilbudsområdet i Oksbøl.
Efter vores opfattelse øges chanceligheden i mindre institutioner, hvilket taler sit tydelige sprog i rapporten
Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner fra 2015. (Se bilag 1) Formålet med projektet var at
generere forskningsbaseret viden om børns trivsel, læring og udvikling i store og små daginstitutioner.
Derfor blev det undersøgt, hvad institutionens størrelse betyder for den pædagogiske kvalitet og dermed for
børnenes trivsel, læring og udvikling. Konklusionen viser på stort set alle parametre, at mindre institutioner
på under 100 børn har en bedre trivsel, læring og udvikling (chancelighed). En mindre institution giver
børnene tryghed, gør det nemmere at overskue og skabe nære relationer på tværs af alder og køn og
mellem børn og voksne.
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Der er forskel mellem de nuværende institutioner i Oksbøl. Skovmusen er fortrinsvis en udebørnehave og
Oksbøl børnehave er en mere almen børnehave.
Nogle af de ting vi som ”lille” børnehave kan tilbyde:
-

Nære relationer mellem børn og voksne i overskuelige rammer.
Tæt samarbejde mellem børnehave og forældre. Vi gør meget ud af at være et godt supplement til
vore børnefamilier og støtte op om forældrerollen.
Vi har mulighed for at lave trygge rammer, til de børn der har et særligt behov.
Vi har et godt samarbejde med skolen, som sikrer en god overgang fra børnehave til skoleliv.

Vi henviser i øvrigt til brugertilfredshedsundersøgelsen 2015 for Oksbøl børnehave, hvor det bl.a. kan læses
at 96 % af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med Oksbøl børnehave.
Alle børn er unikke og har forskellige behov. Forældre har i dag mulighed for at vælge frit mellem 2
børnehaver og vælge den, som passer bedst til barnet. Vores anbefaling vil derfor være, at man på
pladsanvisningen opfodrer forældrene til at besøge begge daginstitutioner og at valget ikke er afhængig af
bopælens placering.
Konklusionen er at der skal bygges under alle omstændigheder! Ved en ny opførelse af Oksbøl børnehave
skal der ikke etableres legeplads, hegn m.v. på ny. Der foreligger endvidere brugsretsaftale mellem Varde
kommune og Oksbøl børnehave på et 1700 m2 stort areal syd for og i forbindelse med børnehavens
udenoms arealer. Dette areal er tiltænkt som et rekreativt område med plads til ro og fordybelse og med
plads til at eksperimentere med naturfænomener. Med inddragelse af dette areal og en beliggenhed
direkte ved park og skov er placeringen optimal for at inddrage naturen i dagligdagen og giver en
fremtidssikret institution.
Oksbøl børnehave er en selvejende institution og såvel bygningen som grunden er gældfri og ejet af Oksbøl
børnehave. Varde kommune bedes forholde sig til, at ved en sammenlægning af Skovmusen og Oksbøl
børnehave, at skulle afregne værdien overfor Oksbøl børnehave efter endt anvendelse.
Vi ønsker forsat at være et af de 2 dagtilbud, som Oksbøl kan tilbyde og gerne i nye lokaler. Oksbøl er i
forvejen unik med tilbud som Miniklubben og Samuelsgården, som i årevis har været kilde til inspiration og

har tiltrukket børnefamilier fra nær og fjern. Lad os bevare det, som skiller os ud fra mængden og tænke
kvalitet fremfor kvantitet…
Med venlig hilsen.
Bestyrelsen og MED udvalg i Oksbøl børnehave

