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Bro Børnehus og Kernehuset

Fælles Forældrebestyrelse
for Dagtilbud Als Syd
REFERAT ekstraordinært møde.
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18. maj 2016

Starttidspunkt for møde

Kl. 19.00

Sluttidspunkt for møde

Kl. 20.30
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Afbud fra

Peter, forældrerepræsentant, Bygaden, Nadja, forældrerepræsentant, Fynshav Børnehus, Hanne Odefey, personalerepræsentant, Karina Braasch deltager
som suppleant, Gitte Mohr, Augusta, personalerepræsentant, Birgitte Olsen deltager som suppleant.
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Punkt 1.

Side 2

Kl. 19.00 – 20.30.

Ansøgning til sammenlægninger af afdelinger fra 3 til 2 afdelinger i Hørup by.
Sagsfremstilling:
Vi har gennem de sidste 5 år haft et markant faldende børnetal i området Als Syd,
som nu for alvor slår igennem i børnehaverne. Vi har i 2016 reduceret i vores
område med 30 børnehavebørn og 4 vuggestuebørn.
Det faldende børnetal slår fortsat i gennem i børnehaverne i årerne 2017 og 2018,
hvorefter det ser ud til at stabilisere sig.
Den fælles bestyrelse, Als Syd har i den forbindelse nedsat en styregruppe med
repræsentation af forældre fra afdelingernes forældreråd, fra afdelingernes personale
og ledelse og fra medarbejdernes LMU.
Styregruppens opgave og formål er at udarbejde forslag til en strategi for
sammenlægning af afdelinger i forbindelse med det faldende børnetal i området for
at bevare og sikre et bæredygtigt dagtilbud.
Formanden for den fælles bestyrelse, Als Syd, Jeanette Myllerup samt
dagtilbudsleder, Marianne Møller Nielsen har ligeledes været repræsenteret i
styregruppen.
Styregruppen har udarbejdet et konkret forslag til en sammenlægning af afdelinger
fra 3 afdelinger til 2 afdelinger i Hørup by (Trin 1). Styregruppen arbejder videre
med et konkret forslag til sammenlægning af afdelinger fra 3 afdelinger til 2
afdelinger i Augustenborg by. (Trin 2)
Ifølge prognosen for årerne 2016 – 2019 ser det ikke ud til, at der kan sammenlægges afdelinger i Augustenborg by og i Hørup by fra 3 afdelinger til 2 afdelinger
medmindre der sker en udvidelse med en tilbygning i én af afdelingerne. Børnene
kan ikke fysisk rummes i 2 afdelinger i de eksisterende fysiske rammer. Samtidig
vurderer styregruppen, at vi skal sikre, at der i afdelingerne er ”luft” til, hvis
børnetallet ændrer sig og eventuelt stiger og får gennemslagskraft i børnehaverne i
2020 og fremadrettet.
Hvis vi fortsætter med at have 3 afdelinger i Hørup by og i Augustenborg by set ud
fra prognosetallene fra 2017 og frem til 2019, vil vi risikere at få 3 sårbare afdelinger i begge byer.
I Hørup by skal vi i 2017 således fordele 118 børnehavebørn på de 3 afdelinger,
Bygadens Børnegård, Børnehuset Tangsmose og Kløverlykke Børnehus, i 2018
fordele 109 børnehavebørn og i 2019 fordele 111 børnehavebørn på de 3 afdelinger.
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Dette ser vi, styregruppen, som en sårbar løsning, som vi vurderer ikke opfylder de
krav, den kvalitet og de muligheder, som vi ønsker for områdets afdelinger.
Anbefaling:
Styregruppen anbefaler at det udarbejdede oplæg til en konkret ansøgning til sammenlægning af afdelinger i Hørup by fra 3 afdelinger til 2 afdelinger godkendes i den fælles
bestyrelse Als Syd og sendes til Udvalget for Børn og Uddannelse til politisk beslutning
og igangsættelse.
Vedhæftet: Konkret ansøgning til sammenlægninger af afdelinger i Hørup by.
Bilag.

Ansøgning BH-plads behov
sammenlægning af afd i Hørup 2016-2019
by april 2016
-111115

Ad. 1
Konklusion:
Marianne orienterede bestyrelsen vedrørende arbejdet i styregruppen. Der har været
afholdt 4 møder siden september 2015.
Den fælles bestyrelse Als Syd besluttede på bestyrelsesmødet, at fremsende det
udarbejdede forslag til konkret ansøgning – som vedhæftet som bilag – til Udvalget for
Børn og Uddannelse til politisk beslutning og igangsættelse.
Forældrerådet i Kløverlykke Børnehus har afholdt møde og har udarbejdet en skrivelse
med bemærkninger til den konkrete ansøgning til sammenlægning af afdelinger i Hørup
by. Forældrerådet i Kløverlykke Børnehus ønsker deres bemærkninger vedlagt den
konkrete ansøgning, som fremsendes til B&U - Udvalget.

Input og
bemærkninger fra forældrerådet i Kløverlykke Børnehus maj 2016

Det blev ligeledes besluttet på bestyrelsesmødet, at Marianne skriver et informationsbrev til samtlige forældrene på NEMbarn, hvor forældrene bliver informeret om, at den
fælles bestyrelse Als Syd på bestyrelsesmøde den 18. maj 2016 har besluttet, at
fremsende en konkret ansøgning til B&U – Udvalget om at sammenlægge afdelinger i
Hørup by fra 3 til 2 afdelinger fra maj 2017.
Forældrene skal informeres om, at bestyrelsen peger på, at Kløverlykke Børnehus er den
afdeling, der peges på til nedlægges i forbindelse med sammenlægning af afdelinger i
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Hørup by, og at beslutningen er taget på baggrund af det udkast, som styregruppen har
udarbejdet og anbefalet.
Brevet med information til forældrene lægges ud på NEMbarn, inden referatet fra
bestyrelsesmødet den 18. maj 2016 sendes ud til orientering til den brede forældregruppe.
Den konkrete ansøgning til sammenlægning af afdelinger i Hørup by sendes i høring i
LMU, Als Syd (MED-udvalg) på møde den 09. juni 2016.
Den konkrete ansøgning sendes til forvaltningen med henblik på at komme på dagsorden til møde i B&U Udvalget den 15. juni 2016.
Bestyrelsen gav udtryk for, at de ønsker at få en dialog med forvaltning og repræsentanter for B&U Udvalget inden møde i B&U – Udvalget den 15. juni 2016.
Punkt 2.
Organisering af specialgrupper i høring.
Det er sendt i høring om vi tænker i vores bestyrelse, at de 2 specialgrupper,
henholdsvis specialgruppen i Lilleskovens Børnehave, Nordborg samt specialgruppen i Børnehaven Himmelblå i Broager/Gråsten, skal placeres i den nye institution
Spirrevippen i Ulkebøl på lige fod med de andre specialgrupper eller om de skal
blive, hvor de er placeret nu, men under ledelsen af Børnehaven Spirrevippen,
Ulkebøl, (ny institution som skal til at bygges)

Punkt_Høring 58057-16_v1_Bilag 58066-16_v1_Bilag organisering af speci_12-05-2016Børnetal
16-06-51.pdf
- opgjort 1 marts 2016.pdf
Elevtalprognose.pdf

Ad.2.
Forvaltningen har sendt punktet: Organisering af specialgrupper i høring med indstilling
til børne- og uddannelsesudvalget til godkendelse med et Løsningsforslag 1 og 2.
Der er høringsfrist frem til den 09. juni 2016
 Løsningsforslag 1.
Specialgruppen i Børnehuset Himmelblå indgår i det nye dagtilbud Spirrevippen i 2017
 Løsningsforslag 2.
Specialgruppen i Børnehuset Himmelblå samt specialgruppen i Lilleskovens Børnehave bevarer fysisk placering i nuværende områder (henholdsvis Broager-Gråsten samt område Nordals) og
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organiseres ledelsesmæssigt og personalemæssigt under Børnehuset Spirrevippen.

Vi drøftede punktet vedr. løsningsforslag til organisering af specialgrupper. Bestyrelsen,
Als Syd gav udtryk for, at den ikke kan ikke støtte op omkring løsningsforslag 1, at
specialgruppen i Børnehuset Himmelblå indgår i det nye dagtilbud i Spirrevippen fra
2017. Vi kan være bekymret for, at en større specialgruppe på 20 - 22 børn i den
forbindelse i den store enhed i Ulkebøl vil blive isoleret med henblik på at beskytte
børnene i specialgruppen, da der i den større enhed vil være mange børn og voksne.
Bestyrelsen Als Syd vil gerne understøtte løsningsforslag 2, at specialgruppen i
Himmelblå og specialgruppen i Lilleskovens ledelsesmæssigt og personalemæssigt
organiseres under Børnehuset Spirrevippen. Bestyrelsen mener, at denne organisering
vil bidrage til fleksibilitet grundet skiftende kapacitetsbehov på specialområdet.
Marianne udarbejder et høringssvar og sender det til bestyrelsen til godkendelse, inden
det sendes videre til forvaltningen.

3.
Eventuelt.
Ad.3.
Intet til referat.

Med venlig hilsen Marianne Møller Nielsen, Dagtilbudsleder

