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Høringssvar fra Forældrekreds Nordlyset vedr. Børnehaven Nordlyset i
Reerslev ift. høring af budgetforslag 2020 – effektiviseringsforslag H13

Resume
Sammenhængskraften er højt besunget i vores samfundsdebat i disse år, og det
med god grund. I vores travle hverdag søger vi de ting, der kan binde os sammen og
få vores mange ønsker og muligheder til at gå op i en højere enhed. For os i
Forældrekreds er sammenhængskraften tydelig; det er de ting, der får vores og
børnenes hverdag til at hænge sammen. På mange måder er børnene livsnerven i
vores samfund, de binder os sammen på kryds og tværs gennem børnehave, skole,
fritid og er udgangspunktet for vores netværk og dagligdag. At hverdagen fungerer,
er forudsætningen for, at vores børn bliver gode, aktive samfundsborgere.
Derfor smerter det os, at netop her, hvor det er lykkedes at skabe en virkelig god
børnehave, gode aktive lokalsamfund, en fantastisk skole og et godt fritidsliv,
planlægger man at smide det hele på gulvet for at tjene 191.445 kr.
Det ses i effektiviseringsforslaget, at man har glemt at udfylde Pkt. 2.4 risikofaktorer
for forslag 1, det vil vi gerne være behjælpelige med at korrigere i det efterstående.
Forældrekredss bemærkninger
Forslaget om et såkaldt ”Bæredygtigt dagtilbud” bygger på en fjernelse af de ekstra
bevillinger, der gives til de tre institutioner i Børnehusene Team Høng. Der er i
forslaget udelukkende fokuseret på summen af den herved opnåede besparelse.
Det ”bæredygtige” er altså af finansiel karakter. Det er nærmest tragikomisk at
anvende bæredygtighed i denne sammenhæng. Dette ikke mindst da der i relation til
Nordlyset er tale om en overordentligt velfungerende institution med en meget stor
forældreopbakning en opbakning, som kommunen nyder godt af i form af forøget
tilflytning. Nordlyset er faktisk så velfungerende, at 6 forældre for tiden har valgt at
betale merudgiften for at få passet deres barn dér, selvom de er bosiddende i Sorø
kommune.
Endvidere vil en flytning betyde, at forældrene til henved 35 børn vil køre 20-30 km
ekstra 210 gange om året. Det er vist ikke bæredygtigt.
Der er ingen tvivl om, at en øget tilflytning af børnefamilier til landsbyerne er til stor
gavn for kommunen, familierne, fritidslivet, institutioner, erhvervslivet og ikke
mindst børnene. En almindeligt anderkendt forudsætning for at børnefamilier ønsker
at flytte til en landsby er, at der dels er gode institutioner i en rimelig afstand, at
disse er af en god kvalitet og at landsbyen kan tilbyde et godt sammenhold og
kulturliv.

Flere forældre i Forældrekreds påpeger, at netop den fysiske nærhed og kvaliteten af
såvel Nordlyset og Buerup Skole har været afgørende for deres valg om at slå sig
ned i Kalundborg kommune.
Det er, set fra Forældrekredss side, et væsenligt parameter om der er tale om store
eller små institutioner. Mindre enheder har høj kvalitet i deres tilbud til vores børn og
netop det, at de er mindre, betyder, at der er plads til børn, der ellers ikke ville være
plads til i større institutioner, og dermed er en udgift sparet for kommunen. Vi ser
det altså ikke som et kvalitetsløft at få større enheder som foreslået.
Der er allerede en del forældre, der har tilkendegivet, at de vil søge fra det offentlige
tilbud til det private, hvis kommunen lukker Nordlyset. Det er beklageligt set fra
kommunens side, men en forventelig og forståelig reaktion. En anden konsekvens
kan være, at man vælger at benytte sig af tilbud i nabokommunerne, det er ikke
urealistisk i denne del af kommunen.
Det er ikke ligegyldigt for forældrene, om de skal køre 40-60 min. ekstra hver dag,
nogle endda i den modsatte retning af deres arbejdsplads.
Læser man ”Kalundborg Kommunes retningslinjer for pladsanvisning af 0-6 årige”
fremgår det, at ”Kalundborg Kommune anser pasningsgarantien for overholdt, når
der kan tilbydes plads inden for en afstand af 15 km fra barnets bopæl til
dagtilbuddet[…]”1. Denne garanti holder lige nøjagtig ved en placering i Høng, men
hvis Løve skulle komme i spil, overskrides denne.
Det er en rimelig antagelse, at en stor del af forældrene vil komme til at hente deres
børn senere, hvis kommunen vælger at flytte institutionerne, og sammenholder man
det faktum med Forslag nr. 2, der går på at reducere åbningstiden, ser fremtiden
ikke lys ud for forældrerne, idet de jo så må være mindre tid på deres arbejde for at
få enderne til at mødes.
Forældrekreds Nordlysets anbefalinger
Det er således Forældrekreds Nordlysets anbefaling, at man ikke lukker institutionen
Nordlyset, idet den finansielle indtægt ikke står mål med de ulemper og
konsekvenser det afføder.
Man kan med andre ord sige: Hvis vi plejer vores investeringer, vil de typisk give et
større afkast på den lange bane. Vores børn er fremtiden. Hvis de skal være
investeringen værd, skal vi passe godt på dem nu.
På vegne af forældrekreds
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