Høringssvar vedrørende ”Forslaget til ny skole- og dagtilbudsstruktur”

På FællesMED-udvalgsmødet den 1. marts 2017 var alle enige i den politiske
målsætning om, at fastholde og styrke kvaliteten i kerneydelserne på dagtilbuds- og
skoleområdet gennem strukturændringer tilpasset det faldende børnetal og et
realistisk økonomisk niveau.
I forslaget til en ny dagtilbuds- og skolestruktur defineres nærhed som et afgørende
princip, men nærhed alene sikrer ikke kvaliteten i kerneydelsen eller professionel og
tilstrækkelig ledelse tæt på den enkelte medarbejder og heller ikke fastholdelse og
rekruttering af medarbejdere og ledere til gavn for kommunens børn og unge.
Nærhed sikrer ikke en realistisk økonomisk ramme, tværtimod fjernes
grundtildelingen for kommunens mindste enheder, og kvalitetssikringen overlades
til lokalsamfundets indsats. Dette vil yderligere forstærkes, hvis den økonomiske
tildelingsmodel ændres fra en klassetildeling til en elevtildeling.
I og med, der fra politisk side ønskes dagtilbud og skoler, der skal markedsføre sig på
kvalitet for at fastholde og tiltrække børn og unge, så enhedernes volumen fortsat
kan overholde de politisk fastsatte mindste kriterier, flyttes fokus fra barnet og den
unge til markedsgørelse af vores kerneopgaver. Forslaget sikrer ikke en bæredygtig
og langtidsholdbar struktur, som kunne skabe tid og kontinuitet i hele
organisationen, for dermed at styrke arbejdsmiljøet for medarbejdere og ledere, så
fokus kan rettes mod kerneydelsen, og børn og unges tarv!
Trivselsmålingen fra efteråret 2016 viser på Børn- og Undervisningsområdet, at
medarbejderne oplever store kvantitative og følelsesmæssige krav til arbejdet.
Arbejdstempoet er højt, og mange medarbejdere oplever oftere situationer med
vold og trusler på arbejdet. Hvis medarbejderne fortsat skal kunne løfte
arbejdsopgaver kvalificeret, skal der investeres i både medarbejdere, og de rammer
de skal fungere i. Vi kan være usikre på, om en nybygget skole i Varde er den rette
prioritet, når der ses på bygningsmassens generelle standard på Børn og
Ungeområdet og på Varde Kommunes nuværende økonomiske situation.

Med en samling af specialafdelingerne, skabes der igen utryghed i forhold til
området. Siden 2012 har de enkelte specialafdelinger formået at skabe en
velfungerende børnehave og ligeledes velfungerende skoler i fysisk forbindelse med
almen børnehave og skoler. Den ubevidste spejling, som her foregår, er uvurderlig
og ikke genskabelig med et isoleret specialcenter.
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