Den 6. Januar 2017
Til Udvalget for børn og undervisning
Att. Formand Per Rask Jensen
Fra Forældrebestyrelsen i Dagtilbuddet Øst
Angående høringssvar vedr. de tre oplæg til struktur i skoler og dagtilbud.
Område Øst består af tre forskellige institutioner. De er forskellige i deres placering og I antallet
af børn. Men de er også forskellige I deres særlige kompetencer i forhold til specielle behov,
integration, inklusion mv. På hver deres måde indeholder de det vi, som forældre, mener er
kvalitet.
De tre børnehaver er lige så forskellige som vores børn og de har hver deres at byde på. Vi ønsker
fortsat muligheden for det frie valg, til selv at bestemme hvilken type børnehave vores barn skal
gå i.
Som bestyrelse har vi forsøgt at nå til frem til, en fælles afklaring af, hvad vi mener er kvalitet på
0-6 års området og til kommentarer og bekymringer i forhold til en kommende struktur. En
kommende struktur, som vi alle kan bakke op, på trods af den forskellighed der naturligt vil være
i vores holdninger alt afhængig af, hvilken afdeling vi er tilknyttet.
Vi, I forældrebestyrelsen, mener at det er altafgørende, at vi prioriterer vores ressourcer på
børnene i den tidlige alder. Den krone vi investerer mens de er små, er den bedste krone vi
investerer! Børnenes opvækst får betydning for deres succes senere i livet.
Vi mener at kvalitet i børnehøjde handler om nærhed og gode relationer til både børn og voksne.
Kvalitet er, at se sit barn trives, vokse, lære og udvikle sig. Kvalitet er at barnet har muligheder
der gør disse ting muligt i et samspil hvor institutionen, familien og nærmiljøet er centrale
aspekter.
Vi ønsker læring for vores børn. Læring om det nærmiljø de er født og opvokset I og som vi som
forældre ønsker for dem - for det har vi valgt.
Det er en gave for vores børn og skaber tryghed i de nære små relationer, at børnene kender
hinanden på tværs af årgange. Børnene har mulighed for at skabe relationer i hele 0-6 års
området og derfra optil skolen. Det er en værdi vi sætter pris på og gerne vil støtte op omkring
som forældre.
Nedlægges en eller flere af vores institutioner er vores bekymring at denne nærhed, som er en
hjørnesten i børnenes trivsel, fratages dem.

Vi mener at det er vigtigt at den pædagogiske faglighed indenfor området bibeholdes. Der bør
sættes fokus på den pædagogiske ledelsestid og på at ledelsen forbliver synlig. Som forældre
mærker og ser vi, når pædagogisk ledelse ikke er synlig. Vi ønsker ikke at 0-6 års området
glemmes i en helhed under den nye skolestruktur.
Det er bekymrende for område Øst hvis minimumstildelingen på 35 børn fjernes, vi håber derfor
at kvaliteten i institutionen vægtes frem for et faldende børnetal for en periode.
Vi ser muligheder i at tænke nyt i forhold til strukturen mellem 0-6 års området og dagplejen. Der
er allerede skabt vuggestue i Agerbæk og 0-2 års pladser i Starup. Gæstedagpleje i
aldersintegrerede institutioner kunne være en mulighed.
Vi har i Dagtilbuddet Øst to nybyggede børnehaver i Starup og Agerbæk og vi venter på at første
spadestik bliver taget til den nye børnehave i Årre. Dette gør, at vores bygninger og legepladser
er vedligeholdelsesfrie i mange år fremover.
De mindre lokalsamfund skal gøres attraktive at bosætte sig i fremadrettet!
Forsvinder de gode tilbud på 0-6 års området og det gode skoletilbud - så forsvinder de
nuværende familier og det bliver svært at tiltrække nye familier.
Vi er alle bosat i området fordi, vi mener, at opvækst i små lokale samfund i naturen byder på
noget for vores børn - som er værd at kæmpe for.
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