Lukning af Havehuset.

22. september 2013

Udsæt lukning af Havehuset til maj 2015.
Vi har som borgere i denne kommune, stor forståelse for hvor vanskeligt det er at få et så stort kommunalt
budget til at gå op, når man vil det bedste for sine borgere. Det er dog med stor bekymring at vi kan se, at
der er peget på lukning af havehuset. Vi har som bestyrelse sammen med ledelsen, de sidste par år
arbejdet på og nu skabt et hus for de største børn i Bevægelseshaven, nemlig Havehuset. Her foregår der
målrettet pædagogiske aktiviteter og udearealet understøtter de store børnehavebørns udvikling og
udfoldelse. Hvor børnene kan lege storbørnslege uden uafbrudt at skulle tage hensyn til de mindre børn. I
samarbejde med VH skole tages der udgangspunkt i at skabe den røde tråd mellem børnehave og skole.
To gange om ugen besøges Havehuset af pædagoger og lærere fra skolen som sammen med børnene
leger fagene ”før-dansk”, ”før-matematik” og ”før-engelsk”. Vi ser det som et fantastisk tiltag hvor børnenes
nysgerrighed blomstrer. Vi vil meget gerne invitere Jer politikere til at komme og opleve vores børn i
Havehuset.
I forhold til det faldene børnetal har vi stadig en stor årgang på 28 børn i 2014. Disse børn er nu 4 år og til
maj 2014 er de 5 år og bør derfor også have mulighed for at flytte til havehuset. Hvis vi ikke har denne
mulighed, bliver pladsen i Fortohuset for trang.
Huset bliver flittigt brugt som udflugtsmål af de mindste børn, når de skal lærer at være på tur. Legepladsen
i Havehuset er nemlig en naturlegeplads, som kan ligestilles med andre naturinstitutioners muligheder. Alle
børn i Bevægelseshaven bruger naturlegepladsen ikke mindst vuggestuebørnene.
Bevægelseshaven er én institution fordelt på to matrikler, som hver især opvejer det den anden ikke kan
tilbyde.

Liggehal
Vi ønsker en revurdering i forhold til anlæg af liggehal
Det er med stor undren, at vi ser at liggehallen i Bevægelseshaven er taget af det nødvendige
anlægsbudget. Vi har ingen liggehal! I 2012 ansøgte vi som bestyrelse første gang udvalget om en
liggehal. Denne stod øverst på listen med nødvendige anlæg i 2013 og er nu fjernet.
Vi har i bestyrelsen haft forældrehenvendelser omkring de ringe vilkår pædagogerne i vuggestuen har på
grund af det besvær en manglende liggehal medfører. AMR i Bevægelseshaven har ligeledes henvendt
sig. Vi havde set frem til en liggehal i 2014 og står derfor uforstående overfor Jeres beslutning.

Kvalitet i dagtilbud.
Løft grundnormeringen
Vi kan se at der er afsat 2 millioner til kvalitet i dagtilbud. I den forbindelse vil vi gerne pege på at
grundnormeringen i dagtilbuddene er for ringe. Derfor vil vi foreslå at pengene bliver brugt til at sætte
grundnormeringen op.
It i dagtilbud.
Det undre os at IT er skåret helt væk, når vi ellers kan hører at I politikere prioriterer modernisering af IT på
dagtilbudsområdet, herunder forældreintra som vi forældre i Bevægelseshaven har stor glæde af. Vi havde
ønsket en fortsat udvikling af det allerede implementerede IT.

Vi forventer, at I tager dette høringssvar seriøst, og håber at I vil finde tid til at besøge Havehuset inden den
endelige beslutning træffes.
Med venlig hilsen
Forældrebestyrelsen i Bevægelseshaven

