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Kære Politikere,
Jeg deltog i høringsmøde i Varde i November og både der og i mange af de allerede indsendte høringssvar er fokus på beliggenhed
af de forskellige institutioner (forståeligt nok).
Et af de væsentligste fokusområder når I skal tage stilling til børnehaverne er KVALITET- det er vi vist alle enige om, men
selvfølgelig er udfordringen at få det til at hænge sammen med økonomien.
Jeg er mor til 2 drenge i den lukningstruede Vestervold børnehave i Varde, som har mellem 40-60 børn normalt.
Børnehaven ligger i centrum og tæt på Jacobiskole, hvilket jeg ser som en stor fordel som børnehaven formår at udnytte
maksimalt og dermed giver vores børn øget kvalitet i hverdagen.
Børnenes korte ben, er en udfordring for børnehaverne ifht. at tage børnene med uden for børnehaverne. Og her er placeringen af
Vestervold både for de nye børn, men også for skolebørnene en stor fordel.
Børnehaven tager jævnligt på udflugt i midtbyen, herunder:
- Gågaderne (nissernes by er et hit),
- Åen
- Bilioteket er fittigt brugt
- Musikskolen,
- Kulturpinderiet
- Arnbjerg (bl.a. Open air koncert)
- Ude områderne ved Sct. Jacobi skole - legepladsen og de store græsplæner og ugentlige ture til shelterne bag Sct. Jacobi skole.
- Mulighed for udnyttelse af Jacobihallen lige bag børnehaven
- Kirken - julegudstjeneste (De var den eneste børnehave, der i 2016 valgte at tage til børnegudstjeneste i kirken - til stor glæde for
børnene)
Her skal stiles en stor ros til ledelse og pædagoerne i børnehaven for at de udnytter disse muligheder og giver vores børn nogle
gode oplevelser og samtidig lærer børnene om trafik og færdelse i det offentlige mv.
Brugen af området omkring Sct. Jacobi gør overgangen til Skolestart mere tryg, da børnene jævnligt har besøgt yderområderne.
Jeg synes, at det er vigtigt, at vi ikke lukker børnene ind i kæmpe institutioner, hvor legepladserne begræses/mindskes yderligere
f.eks. hvis I vælger at lave tilbygninger ved sammenlægning af børnehaverne og børnene så dag ind og dag ud skal færdes
indenfor det samme begrænsede område op til 3,5 år. Bemærk ovenstående udflugter som Vestervold har mulighed for at tilbyde
Vardes børn. Det er en særlig kvalitet, ingen andre børnehaver i Varde har!
I forhold til børnehavens mindre størrelse kan jeg forstå at deres nabo Krogen umiddelbart står til at blive lukket, så der kunne
måske være muligheder for udvidelse, uden børnene mærker det, da der er 2 særskilte bygninger og legepladser (evt. mindre
tilretning ifht tilbygning ved andre børnehaver). Ligeledes kan Varde evt. få en ny mulighed for at tilbyde en ny form for
døgntilbud, da Krogen er indrettet med værelser, så f.eks enlige forældre, som har skæve arbejdstider/butiskarbejde, natarbejde etc.
kan få tilbud om at få passet børn.
Personligt er jeg imod store børnehaver med 100 børn, da det kan være meget overvældende for sensitive børn, men også
dagplejebørn at overgå til sådanne institutioner
SKOLESTRUKTUR
Ifht. til den nye skole struktur synes jeg at I politikere har en pligt til at sørge for, at de særlige indretninger af henholdsvis Sct.
Jacobi og Lykkesgård skolen forsat anvendes i den nye skolestruktur. Jeg ved godt, at vi skifter politikere hvert 4. år, men der må
være nogen respekt for tidligere beslutninger, så I er økonomisk ansvarlige.
Fra et økonomisk synspunkt er det måske nærmere ombygning af Brorsonskolen og denne beliggenhed, der evt. skal indtænkes i
den nye skole fordeling, da skolen står over for en større renovering.
Når vi snakker grundskole er jeg klar fortaler for at I bevarer grundskolerne på alle 3 skoler,
De fleste børnefamilier har i forvejen logistikudfordringer - at skulle aflevere børn på forskellige skoler presser os yderligere søskende bør altid kunne følges ad til skole.

Mange forsøger at cykle i skole med de små, for at lære dem at færdes i trafikken eller måske er der ikke mulighed for andet,
hvilket kan påvirkes, hvis der bliver længere til skole end med de nuværende 3 grundskoler,
Såfremt der kun bliver 2 grundskoler - skal I have stor fokus på adgangene til skolen, så der ikke hver morgen og eftermiddag er
kaos ved afleveringen - muligvis yderligere trafik hvis børnene ikke kan/får lov at cykle.

Til slut - tak til jer politikere, for muligheden for os borgere, for at deltage i debatten og indbyde med
ideer og tanker herom.
Med venlig hilsen,
Susanne Moth Callesen

