Høringssvar fra Daginstitution, Regnbuen, Horne
Vedr. Forslag om strukturændringer
Forældrebestyrelsen i Daginstitutionen Regnbuen har følgende bemærkninger til de tre oplæg til
strukturændringer:
Vi har med stor bekymring læst de tre oplæg omkring strukturændringerne, der alle betyder
ændring eller lukning af vores daginstitution i Horne.
En lukning er noget, der vil have meget stor betydning for vores by og lokalsamfund, idet vores
daginstitution er et stort omdrejningspunkt i byen. Herfra udspringer det første sociale liv for vores
børn, og det følger dem videre i skolen og til fritidsaktiviteter.
En eventuel lukning vil uden tvivl betyde færre tilflyttere og i stedet give fraflytning fra byen. Vores
fritidsaktiviteter og foreninger vil opleve tab af medlemmer og resultere i eksistensproblemer.
Vores velfungerende og nyrenoverede Daglig Brugs, samt byens kro vil uden tvivl få svært ved at
overleve.
Vi i Horne og opland, har netop valgt at bosætte os her, for at være en del af et lille lokalsamfund.
Vi tror på, at et lille samfund bidrager til en større fælles kultur. Vi oplever alle ejerskab, loyalitet,
fællesskab, stolthed og nærvær i forhold til vores by og hinanden.
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 mener, ikke er et
tilfælde. Vi synes, at vores institution har høj faglighed og kvalitet i dagligdagen. Det betyder, at
vores børn bliver set samt får den omsorg og de udfordringer og læring, der skal til for at udvikle
deres kompetencer.
Vi oplever, at der er stor chancelighed blandt børnene, da det er nemt at inkludere hinanden i en
lille institution og i et lille samfund. Dette gælder også for tilflyttere. Her kan bl.a. nævnes flere
tilflytterfamilier fra Østeuropa, som vi har god succes med at favne.
Vi vil i Horne kæmpe for at bevare vores daginstitution som den er, men vi er klar til at udvikle
samarbejdet med dagplejerne for at gøre institutionen endnu mere attraktiv.
I Horne gør vi, hvad vi kan for at bevare vores institutioner. Vi oplever i øjeblikket et "babyboom"
og fik i vores lille sogn hele 16 nyfødte i 2016!
Hvad er visionen for Varde kommune?
Vi foreslår, at Varde kommune fortsat følger deres egen vision om "Vi i naturen" og tør satse på de
små velfungerende lokalsamfund - fremfor at nedbryde dem.
Vi vil i Horne gerne være behjælpelige med, at få Vardes vision til at leve i praksis og skabe de
bedste rammer for et godt børneliv. Regnbuen bruger ofte naturen til leg og læring. Vikingelunden
ligger lige udenfor døren, og det er et fantastisk sted, som både børn og voksne har meget glæde
af.
"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!
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