Møllehuset d. 4-1-2017

HØRINGSSVAR – STRUKTURDEBAT

Som bestyrelse og MED udvalg i Møllehuset har vi følgende kommentarer i forbindelse med vores
høringssvar.
Vores tanker er følgende:
-

-

Vi ønsker 100% at forblive selvejende, da det – set med vores øjne – giver en rigtig givtig
forældreinddragelse.
Vores fysiske rammer passer til de børn vi skal modtage ifølge prognosen, tilflyttere (som vi
heldigvis har fået en del af) samt flygtningebørn, som vi har og formentlig også får flere af.
Befolkningsgrundlaget i Tistrup ser ud til at kunne fylde Møllehuset – så tænkes der en
institution ind under vores, vil det kræve en udvidelse af Møllehuset.
Vi kan være meget bekymret for de små lokalsamfund i forbindelse med evt.
skolelukninger – hvilket vil påvirke dagtilbud, dagpleje osv.
Vores bekymring går endvidere på problematikken i, at skulle transportere børn fra A til B.
Vi er nervøse for, at Tistrup bliver en ”fra flytnings”by, hvis overbygningen fjernes fra
Tistrup skole, hvilket på sigt vil ødelægge grundlaget for Møllehuset.
Bestyrelsen ser vigtigheden i, at bibeholde sin egen ledelse, da nærledelse er en
nødvendighed i forhold til at drive en institution optimalt. Herved kan forældrene
henvende sit direkte til ledelsen og få løst deres problemer inden de vokser sig store. Så
SYNLIG DAGLIG ledelse er vigtig.
Hvis de tildelte midler til daglig ledelse bliver for små, ser vi en stor risiko for, at timerne til
”ekstra” ledelse vil gå fra børnene, da der er opgaver der SKAL løses her og nu.
Vi er voldsomt bekymret for den ledelsesstruktur der er lagt op til i materialet (de timer der
er ”øremærket” til ledelse). Dette vil få stor betydning for det daglige pædagogiske arbejde
og det psykiske arbejdsmiljø.

Det ser allerede nu ud til at prognosen skrider:
-

I materialet / oplægget er vores tal misvisende, bl.a. er der i materialet noteret 1
vuggestuebarn her hos os. Pt. har vi 3 og 1 barn er allerede indskrevet til marts 2017.
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