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Høringssvar vedr. budget 2019 fra forældrebestyrelsen i Vores Børnehave.

Forældrebestyrelsen i Vores Børnehave er overvejende positiv over for budgetforslaget for 2019, men er 
bekymret for, at reduktionen af anlægsmidler vil betyde, at nødvendige ændringer af dagtilbudsstrukturen i 
området Over Jerstal - Vedsted bliver vanskelige at realisere.

Forældrebestyrelsen synes det er både klogt og nødvendigt at tilføre flere midler til almenskolen. Vi kan 
godt lide intentionen om, at færre elever skal segregeres til specialskoler mv. for i stedet at blive undervist 
på deres lokale skole.
Vi kan ikke vurdere, om midlerne der bliver tilført almenskolen er tilstrækkelige til at gøre en reel forskel, 
lige som vi heller ikke ved, om besparelsen der samtidig rammer specialskolerne har urimelige 
konsekvenser.
Forældrebestyrelsen er glad for, at der afsættes midler specifikt til arbejdet med overgang fra 
daginstitution til skole. Vi har allerede et godt og udbytterigt samarbejde med den lokale skole om 
overgangen og ser frem til at kunne udbygge dette.

Samtidig med, at vi støtter investeringen i almenskolen, ærgrer vi os over, at der ikke tilsvarenden bliver 
investeret i et kvalitetsløft i daginstitutionerne. Vi ærgrer os ikke kun fordi vi ved, at det samfundsmæssige 
udbytte bliver størst når der ”investeres” i de yngste børn. Vi ærgrer os også fordi vi dagligt ser, at 
daginstitutionerne i Haderslev Kommune er under pres. Få pædagoger til mange børn betyder, at børnenes 
muligheder for trivsel, udvikling og læring ikke er så gode som de burde være.
Vi opfordrer til, at der fremover også bliver investeret i et kvalitetsløft i daginstitutionerne. 

Det bekymrer os, at der lægges op til en reduktion af anlægsmidlerne og der kun er afsat midler til 
daginstitutionsbyggeri i Haderslev by. Vi mener der er et stort behov daginstitutionsbyggeri i området Over 
Jerstal – Vedsted, vores lokalområde.
Vores Børnehave har pga. sin opdeling i to små afdelinger en række udfordringer, der jf. 
befolkningsprognoserne lader til at blive endnu større de kommende år.  Med mindre der sker en 
usandsynlig tilflytning af småbørnsfamilier til området, vil institutionen om få år være i det dilemma, at der 
er for få børn til at drive to afdelinger, men for mange til at samle dem i en af de eksisterende bygninger.
Forældrebestyrelsen er meget optaget af, der bliver fundet en løsning, så der på trods af det faldene 
børnetal fortsat vil være et godt dagtilbud i området. Vi er i dialog med forvaltningen om udfordringen. 
Som en del af løsningen ønsker vi, at der bliver oprettet vuggestuepladser i institutionen og institutionen 
indgår i en landsbyordning med Fællesskolen Bevtoft – Over Jerstal. 
Om det ender med denne løsning eller en hvilken som helst anden, så kan vi ikke forestille os, at vi kan blive 
ved med at have et godt dagtilbud i området, uden omfattende investeringer i institutionens bygninger. Det 
er derfor meget bekymrende, at der ikke er afsat anlægsmidler til formålet i budgetforslaget. 

På forældrebestyrelsens vegne
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