Høringssvar fra Daginstitutionen, Regnbuen, Horne
Vedr. Strukturforslag 2018
Forældrebestyrelsen i Daginstitutionen Regnbuen har følgende bemærkninger til
strukturforslagene:
Vi har med glæde læst strukturforslagene, der peger mod etableringen af en børneby i
Horne. Vi glæder os over, at Regnbuen bibeholder sin nuværende placering. Vi mener, det
er med til at opretholde den gode kvalitet i vores institution.
Vi føler os hørt i forhold til vores bekymringer ved sidste høringssvar.
Vi mener, det er vigtigt, at man i Varde kommune kan vælge små institutioner, som vores
daginstitution: Regnbuen i Horne.
Regnbuens trivselsmålinger viser, at vores daginstitution ligger i top, hvilket vi ikke mener,
er et tilfælde. Regnbuens bygninger og udeareal er forholdsvis nyrenoveret, hvilket giver
grobund for trivsel hos børnene, men også lave driftsudgifter fremadrettet. Både huset og
legepladsen er indrettet, så der er plads og små miljøer til både de små vuggestuebørn og
de store børnehavebørn.
Især vuggestuebørnene har brug for ro og tryghed, uden at skulle forholde sig til mange
børn i mange forskellige aldersgrupper omkring sig. Regnbuen tilbyder netop dette, hvilket
også har resulteret i, at vi på nuværende tidspunkt kører med to ekstra børn. Derfor har vi
søgt om udvidelse af normeringen i småbørnsgruppen.
Selvom vi som børneby befinder os på flere matrikler, ser vi mange muligheder for det
pædagogiske samarbejde. Dette gælder både med dagplejerne i og omkring Horne samt
SFO/skolen.
Samarbejde med dagplejen:

-

Pædagogisk sparring
Gæstedagpleje ved sygdom og ferie (i stedet for Tumlehuset)
Blød overgang fra dagpleje til børnehave
Fælles kurser
Fælles aktiviteter for børnene (F.eks. legestue)

Hertil skal det siges, at vi kun ønsker et samarbejde med dagplejen, for at børnene kan få
et sammenhold med alle jævnaldrende i sognet. Det er vigtigt, at der både er tilbud i 0-2
års gruppen i Regnbuen, men også mulighed for dagplejepladser i Horne.
Vi ser dog gerne, at dagplejebørnene også medregnes i de minimum 100 børn for vores
børneby.
Samarbejde med skole/SFO:

-

Pædagogisk sparring
Førskole træning/overgang fra børnehave til skole
Fælles kurser
Fælles feriepasning
Personale kan vikariere ved sygdom eller andet fravær.

I forhold til strukturforslaget ser vi dog følgende udfordringer:
Tid til ledelse:
Hvis det er tiltænkt, at der skal være fælles ledelse af SFO, børnehave og
småbørnsgruppen, mener vi ikke, at 12 timer er tilstrækkeligt. Vi er bekymret for, at den
manglende ledelsestid vil blive taget fra tiden hos børnene.
Bestyrelse:
Vi mener, det er vigtigt, at der kommer til at sidde en repræsentant fra hver enhed; SFO,
skole og børneinstitution - fra Tistrup, Horne og Sig.
Minimumstildeling:
Vi mener, at man skal beholde den nuværende minimumstildeling på 35 børn.
Minimumstildelingen vil være med til at sikre en normering, der kan fastholde den høje
kvalitet, som vi oplever i dag.
Børn pr. Børneby
I strukturforslaget er der lagt op til, at børnebyen skal bestå af min. 100 børn. Dette tal,
mener vi, skal være vejledende og fleksibel, så man har mulighed for at vurdere ud fra
prognoserne, der eventuelt kunne love stigende børnetal. Vi ser gerne, at tallet 100 bliver
beregnet ud fra enheder, da 0-2 års pladserne tæller mere end børnehavepladserne.
Til slut vil vi gerne gøre opmærksom på, at vi i bestyrelsen er åbne over for forhandling af
opsigelsen af Regnbuen som en selvejende institution.

"Det vi holder af i dag, skal vi hjælpe hinanden med, at vi også har i morgen"
Citat: Vi i naturen, Varde kommunes hjemmeside

Vi holder af Regnbuen i Horne!
På Regnbuens bestyrelses vegne

