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Varde Byråd

S/I Søndermarkens bestyrelse og MED-udvalg sender her et fælles høringssvar til den lovpligtige
høringsrunde, i forbindelse med de varslede strukturændringer på dagtilbud og skoleområdet, der
træder i kraft i 2018 udenfor Varde by og i 2020 i Varde by.
Vores høringssvar tager naturligvis udgangspunkt i det ”på nuværende tidspunkt tilgængelig
materiale”.
Det kan nok ikke udelukkes at der vil komme mere og at der kan komme nogle afledte
konsekvenser som ikke står helt klart for os lige nu?
Sker det, har vi en forventning om at blive hørt igen!
Da vi sendte vores for-høringssvar, var det med et bud på hvad vi syntes kvalitet er i et dagtilbud,
Og kigger vi på det forslag der er lagt frem, er det muligt for os at honorere de krav og vilkår, vi
syntes der skal være tilstede når vi taler om kvalitet i dagtilbud.
På den måde ser vi at forslaget lever op til, hvordan vi gerne vil drive en god institution, og det er
vi naturligvis meget tilfredse med!
Som bilag til høringsmaterialet har vi modtaget et notat om ledelsestildeling, hvor det fremgår
hvor megen tid der afsættes til ledelse både i dagtilbud og skoler.
Det fremgår ikke ud fra hvilke principper den tildeling er fremkommet, og det finder vi lidt
besynderligt.
Hvad er det der gør at man nu nogle steder kan klare sig med mindre ledelsestid end før?
Vi mener Varde kommune bør prioriterer ledelse højt og det kræver tilstedeværelse og tid i
forhold til det nære pædagogiske arbejde, og er i højt grad en del af kvalitet i dagtilbud og skoler.
Vi har noteret os at Udvalgsformanden for ”Børn og Læring” og vores Borgmester har giver udtryk
for at strukturændringerne også skal munde ud i et kvalitetsløft i dagtilbud!
Der skal tilføres flere penge til området og der oplyses om beløb på 6-7 millioner kroner.
Det hilser vi meget velkommen.

Der har de senere år været fokus på hvor vigtigt det er med en god start på livet og her tales en
del om kvalitetsløft i dagtilbud!
Det er godt at Varde kommune nu sætter midler at til at det kommer til at ske!

På vegne af S/I Søndermarkens bestyrelse og MED-udvalg.

Med venlig hilsen.

Mette Therkildsen, bestyrelsesformand

