Høringssvar fra Områdeforældrebestyrelsen og Med- udvalget i
Dagtilbudsområde Syd
Områdeforældrebestyrelsen (OMF) og MED-udvalget (MED) har behandlet det
udsendte høringsmateriale, og glædes over at Kalundborg kommunes økonomi
er god og bedres gennem årene.
Samtidig med dette, vil OMF og MED dog påpege, en forundring over, at
dagtilbudsområdet, ikke har større prioritet. Det ville være hensigtsmæssigt,
at Kalundborg Kommune, med den gode økonomi, prioriterede at indfører
minimumsnormeringerne inden 2025.
Kalundborg Kommune ønsker at bryste sig af at have Høj- kvalitetsdagtilbud.
Forskningen peger på, at organisering, normering og gruppestørrelse har
betydning for mulighed for at skabe et Høj- kvalitetsdagtilbud. Med flere
voksne i dagtilbuddet, er det muligt at skabe mindre børnegrupper, og
kvaliteten af samspillet med børnene vil dermed styrkes.
Derfor bør de sparede midler på dagtilbudsområdet konverteres til bedre
normeringer.
Flere vuggestuepladser i Børnehuset Spiren
OMF ønsker at påpege, at det er vigtigt at der oprettes flere vuggestuepladser
i Høng området. Forældre bør have mulighed for et reelt valg. Indregnes
arbejdstid og transport er det for nogle forældre ikke muligt at anvende
dagplejen.
- En forælder, bosat i Løve, arbejder i Næstved, kører til vuggestue i
Krudthuset, dagplejens åbningstider matcher ikke familiens behov.
Syd Området bør prioriteres således, at dette er attraktivt for tilflyttere, dette
kan bl.a. gøres ved etablering af flere vuggestuepladser.
Parametre og løsningsforslag
• OMF og MED påpeger fortsat at Puslingestuen (Høng områdets
gæstestue) og dagplejens legestue skal placeres sammen, af hensyn til
børn og forældres kendskab til Puslingestuen.
• At Puslingestuen og legestuen, er en del af det nuværende Spiren,
således at der ikke oprettes endnu en lille institution i Område Syd.
• At vuggestuegrupperne, legestuen og Puslingestuen sammen kan
udvikle en stærk 0-2 årspædagogik, med fokus på Den styrkede
læreplan og den tidlige indsats.
OMF og MED foreslår derfor, at der opsættes en pavillon, meget gerne
sammenbygget med det nuværende hus, således at personalets ressourcer kan
anvendes bedst muligt. Opsætningen af pavillonen bør iværksættes hurtigst
muligt, således at dagplejen igen kan samles under bedre forhold.
OMF påpeger at det er væsentligt, at der tages en beslutning, for ikke at skabe
fortsat usikkerhed for forældre og personale.

Projekt Liv i forsamlingshuset
OMF og MED ønsker at understøtte at dette projekt fortsætter. Det er
væsentligt, at der etableres børne- og voksne arrangementer på landet. Dette
er med til at styrke fællesskabet i de mindre byer, hermed understøttes
bosætningsstrategien. Tilflyttere søger ofte fællesskabet ved valg af
tilflytningsområde. Vi ønsker, at kulturen også får mulighed for at leve på
landet.
Anlægsbudget:
Vedligeholdelse af ejendomme
Renovering af Børnehaven Gården, Kulbyvej 18, Høng
OMF og MED ønsker at gøre politikerne opmærksom på, at såvel ledelse som
bestyrelsesmedlem fra Gården får adskillige henvendelser vedr. manglende
renovering af Gårdens facade.
Det er uacceptabelt, at Gårdens børn, forældre og medarbejdere skal mødes
af dette forfald.
MED udvalget påpeger, at det er modsætningsfyldt i forhold til at understøtte
børnenes æstetiske sans.
Renoveringen bør prioriteres, allerede i 2020.
Det ses ikke prioriteret i forhold til administrationens forslag til nye
anlægsaktiviteter 2021-24.
Ligeledes ønsker OMF og MED at gøre opmærksom på, at også Børnehaven
Mariehønen, Skolevej 4 b, Jerslev bør renoveres for sætningsskader etc.
Cykelsti Svallerup – Ubby
OMF og MED er glade for denne prioritering. Det er væsentligt at Kalundborg
kommune satser på cykelstier.
Energirenovering
Kalundborg Kommune bør med denne gode økonomi se nærmere på
energirenoveringer. Således har ledelsen i Team Høng tidligere forslået, at
oliefyr bør udskiftes med mere energimæssige tiltag.
Udskiftningen af oliefyret er bl.a. foreslået for Løve Børnehave.
På vegne af Områdeforældrebestyrelsen i Syd og MED-udvalget i Område Syd.

