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BUPL’s høringssvar om sammenlægning af Børneinstitutionen Regnbuen og Børneinstitutionen Æblehaven – høringsfrist d. 10. maj 2020
Tak for høringsmaterialet. Vi ser positivt på, at den forberedende proces med sammenlægningen af de to institutioner allerede er godt i gang, og er planlagt til at strække sig over en længere periode. Det giver et godt grundlag for, at flest mulige involverede kan føle sig trygge undervejs med plads til, at synspunkter og muligheder kan drøftes, og beslutninger kan træffes
på et bedst muligt kvalificeret grundlag.
Vi er naturligvis bekendt med, at beslutningen om sammenlægning af geografisk tætplacerede
daginstitutioner baserer sig på en politisk beslutning fra 2003. Vi er dog også opmærksomme
på, at selvom beslutningen har været kendt længe, så vil en effektuering af en sådan beslutning også altid give anledning til spørgsmål, opmærksomhedspunkter og mulige bekymringer.
Ledelse og medarbejdere
Det fremgår af forslaget, at ledelsen fremadrettet vil bestå af tre personer; en leder med fuld
ledelsestid og to afdelingsledere med flere ledelsestimer, end de har i dag. Det lyder rigtigt og
fornuftigt, at ledelsesteamet styrkes, og at der er taget højde for, at den nye institution med to
matrikler også bemandes med to afdelingsledere. Vi er dog usikre på, hvilken betydning det vil
få for normeringen ”på gulvet”. Det er efter BUPL’s opfattelse vigtigt, at normeringen til det pædagogiske personale ”på gulvet” ikke udhules i forbindelse med, at ledelsesteamet styrkes.
Det er godt, at der fortsat er indtænkt fokus på fusionsprocessen også efter sammenlægningen. Bl.a. er der planlagt en personalelørdag i efteråret 2020. Vi vil blot her for god ordens
skyld gøre opmærksom på, at der i den forbindelse skal afsættes midler til udgiften til personaletimer og weekendtillæg.
De fysiske rammer
Vi kan læse i forslaget, at der planlægges med, at vuggestuegrupperne og børnehavegrupperne placeres i hvert deres hus. Der kan være mange gode pædagogiske begrundelser for at
vælge denne løsning. Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at der afsættes økonomiske midler til at etablere de nødvendige fysiske rammer til den foreslåede løsning. Vi kan af forslaget se, at forvaltningen indsamler ønsker, men det fremgår ikke, om der
faktisk vil være midler til de nødvendige ombygninger. Der er bl.a. behov for udvidelse af eksisterende liggehal og nyt toilet.
Bekymring vedrørende netop de fysiske forhold fremgår også af høringssvarene fra personalet
i de to nuværende institutioner.
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-

Den nuværende Æblehaven skal fremadrettet kunne rumme flere børn (børnehavebørn). Det vil gøre det vanskeligere med den nuværende indretning at opdele børnene
i mindre gruppestørrelser, hvilket er et pædagogisk ønske, som bl.a. har til formål at
styrke arbejdet med den pædagogiske læreplan.
Legepladsen i den nuværende Regnbuen, som fremadrettet skal huse vuggestuebørnene, er indrettet til børnehavebørn. I øvrigt med et legestativ der trænger til udskiftning.

BUPL vil derfor gøre opmærksom på, at der ved en ændret organisering af børnene bør
tilføres økonomi. En økonomi der sikrer, at der kan etableres fysiske rammer både inde og
ude, som understøtter den nye organisering. Dette vil sikre et godt grundlag for det pædagogiske arbejde, personalets trivsel og et trygt børneliv.
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