Bevægelseshavens høringssvar
På budgetoplæg 2014-2017 for Odsherred kommune.
Vi forstår at det er vanskeligt at få et stort kommunalt budget til at gå op, når man vil det bedste
for alle sine borgere, unge som ældre.
Lukning af Havehuset:
Det er dog med stor beklagelse, at vi ser, at der er peget på lukning af Havehuset. Vi har i løbet af
de sidste par år skabt et unikt center i Havehuset for de ældste børn i Bevægelseshaven.
Her foregår alderssvarende målrettede pædagogiske aktiviteter. Vi har i samarbejde med
Vallekilde Hørve skole, som gennem leg til læring, arbejder med fagene før dansk - før matematik
og før engelsk.
Legepladsen er en naturlegeplads, som kan sidestilles med andre naturinstitutioners muligheder.
Den understøtter ikke blot de ældste børnehavebørns udvikling og udfoldelse, men benyttes
flittigt af hele Bevægelseshaven, ikke mindst vuggestuebørnene.
Vi ser vores måde at bruge Havehuset på som et fantastisk tiltag, hvor børnene trives, modnes og
udvikles i trygge rammer. Deres nysgerrighed udfordres og blomstrer.
Vi vil gerne invitere jer politikere til at komme og opleve vores børn i Havehuset, da det er et
tilbud i jeres kommune, som i kan være stolte af.
Hvis Havehuset lukker 1. Januar 2014, bliver pladsen utroligt trang. Vi har to vuggestuer på 10
børn pr. stue. En 3 års gruppe på 25 børn. En 4 års gruppe på 28 børn samt en fem års gruppe på
26 børn. En mere realistisk dato vil være 1. maj 2015, når den store mellemgruppebørn går i skole.
Derudover vil vi komme til at mangle ude areal, da Fortohusets legeplads er lille og ikke kan
rumme 119 børn. Det vil i den grad hæmme børnenes sunde trivsel at blive stuvet sådan sammen.
Ligge hal:
Det er med stor undren, at vi ser, at ligge hallen i Bevægelseshaven er taget af det nødvendige
anlægsbudget. Vi har ingen ligge hal og ansøgte derfor udvalget i 2012. Vi har i bestyrelsen haft
forældre henvendelser og AMR. i Bevægelseshaven har ligeledes henvendt sig. Vi har set frem til,
at vores børn i vuggestuen får deres ligge hal i 2014.
Kvalitet i dagtilbud:
Da vi kan se, at der er afsat 2 mio. til kvalitet i dagtilbuddene, vil vi gerne pege på, at
grundnormeringen er for ringe i dagtilbuddene. Så derfor foreslår vi, at pengene bliver brugt til at
højne grundnormeringen.

Derudover er der stadig de 500 mio. fra regeringen, hvor kommunens tildeling skulle være 2,1
mio. Heraf har vi kun har fået 1 mio. De sidste 1,1 millioner kunne bruges til stor gavn for
kvaliteten i dagtilbuddene. De kunne evt. bruges på tre fuldtidsstillinger.
IT i dagtilbud:
Det er med stor beklagelse, at vi ser, at IT er blevet prioriteret væk fra budgettet. Vi havde ellers
stor forståelse for, at der blev indført forældreintra i alle dagtilbud og føler faktisk, at en sådan
modernisering ville være til gavn for kommunen.
kommunens bosætningspolitik:
Tiltag som vi mener vil tiltrække nye borgere er:
- Gode normeringer i dagtilbuddene, gerne krydret med unikke tiltag som Havehusets
specialisering af førskolebørn.
- Gode veludstyret og velfungerende vuggestuer.
- At lukkedage og åbningstider er samkørt på hele børneområdet.
- At Intranet er indført i alle dagtilbud.

Venlig Hilsen Med.-udvalget i Bevægelseshaven.

