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Punkt 1.
Sagsfremstilling:
Ansøgning om etablering af et Børneunivers i Fynshav mellem Fryndesholm Skole og
Fynshav Børnehave.
Der har gennem det sidste år været afholdt møder mellem Fryndesholm Skole og Fynshav
Børnehus om mulighed for at etablere et Børneunivers. Dette med baggrund i et faldende
børnetal/elevtal i området.
Der har været afholdt dialogmøde med B&U Udvalget marts 2015, møde mellem
skolebestyrelsen Fryndesholm Skole, forældreråd, Fynshav Børnehus og forvaltningen den
07. maj 2015.
På et forældremøde i Fynshav Børnehus i november 2015, gav alle forældrene deres fælles
opbakning til at arbejde videre med at etablere et Børneunivers med henblik på at bevare
et kommunalt undervisnings- og børnehavetilbud i Fynshavområdet.
Der er blevet udformet en konkret ansøgning, som pt. er sendt til B&U
Anbefaling:
Det anbefales at ansøgningen drøftes og godkendes på bestyrelsesmødet. Der er opbakning
fra både skolebestyrelse og personale på Fryndesholm Skole og fra forældreråd og
personale i Fynshav Børnehus. Ligeledes er der opbakning fra den brede forældregruppe i
Fynshav Børnehus.
Kirsten Mølgaard, konstitueret skoleleder, Fryndesholm Skole deltager ved dette punkt.
Konklusion: Bilag.
Ansøgning om
børneunivers.pdf

Ad.1.
Marianne informerede kort omkring forarbejdet og indholdet i den konkrete ansøgning
til etablering af et Børneunivers i Fynshav mellem Fryndesholm skole og Fynshav
Børnehus.
Efterfølgende var der mulighed for at stille mere dybdegående spørgsmål til Kirsten
Mølgaard, konstitueret skoleleder, Fryndesholm Skole, som deltog på vores møde.
Der var fuld opbakning hele vejen rundt fra den fælles bestyrelse Als Syd omkring
etablering af et Børneunivers. Bestyrelsen er positive overfor tanken om at holde fast i
muligheden for et lokalt tilbud – at bevare et kommunalt undervisnings- og
børnehavetilbud i Fynshavområdet, som en styrkelse af lokalområdets tilbud om
udvikling og læring, hvilken vi, i bestyrelsen også giver udtryk for i vores vision.
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Den fælles bestyrelse, Als Syd kan tilslutte sig etablering af et Børneunivers i Fynshav
mellem Fryndesholm skole og Fynshav Børnehus med godkendelse af den konkrete
ansøgning.(som vedhæftet)

Ansøgning om
børneunivers.pdf

Vision Dagtilbud Als
Syd den 21.4. 2015

Punkt 2.
Orientering
A. Forslag til sammenlægning af Tangsmose og Kløverlykke.
Ad.2. A.
Der har siden december 2015 været afholdt møder mellem ledelsen og de 2
forældrerådsformænd samt mellem ledelsen og de 2 arbejdsmiljørepræsentanter(AMR) i
de 2 afdelinger med henblik på en drøftelse af muligheder for at sammenlægge de 2
afdelinger.
Vi har et faldende børnetal i Hørup By. Det faldende børnetal for 2016 betyder, at
Kløverlykke Børnehus fra maj 2016 bliver en lille og sårbar afdeling på ca. 20 børn.
Det er ikke muligt fra maj 2016 at sammenlægge 3 afdelinger til 2 afdelinger i Hørup By,
hvorved en afdeling kan lukkes ned grundet manglende fysiske rammer til at rumme
antallet af børn.
Der har været afholdt fælles personalemødemøde og fælles forældrerådsmøde for de 2
afdelinger i januar 2016. Både personale og de 2 forældreråd giver deres fulde opbakning
til at søge om at sammenlægge de 2 afdelinger.
Der er i dagtilbud Als Syd nedsat en styregruppe, bestående af forældrerepræsentanter og
personalerepræsentanter fra den fælles bestyrelse, TR repræsentanter og AMR samt fra
ledelsen, der arbejder ud fra dagtilbuddets vision om at være et bæredygtigt dagtilbud.
Styregruppens arbejde og formål er:
At udarbejde forslag til en strategi for sammenlægning af enheder i forbindelse med et
faldende børnetal for at være på forkant og få indflydelse ved en politisk beslutning om
sammenlægning og/eller hvis det bliver en nødvendighed for at få et bæredygtigt
dagtilbud.
Der er blevet udformet en konkret ansøgning til en sammenlægning af Børnehuset
Tangsmose og Kløverlykke Børnehus på 2 matrikler fra maj 2016. Den konkrete
ansøgning til en sammenlægning af Tangsmose Børnehus og Kløverlykke Børnehus er
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blevet godkendt af styregruppen som en mulig løsning indtil styregruppen har udarbejdet
deres forslag til sammenlægning af afdelinger i Hørup By.
Bilag.

Ansøgning sammenlægning 2 afd i Hørup by 2016

På det fælles forældremøde den 24.2. 2016 for den brede forældregruppe i henholdsvis
Tangsmose og Kløverlykke viste det sig, at forældrene ikke er stemt for dette forslag og
koncept.
Der bliver inden for kort tid og i denne uge sendt et nyhedsbrev ud til samtlige forældre i
Børnehuset Kløverlykke og Tangsmose Børnehus, hvor vi orienterer fra forældremødet
den 24.2. 2016.
Det, der vil blive orienteret om i Nyhedsbrevet, er, at forældrerådene fra Kløverlykke
Børnehus og Børnehuset Tangsmose var samlet til møde den 29. 2. 2016 og har på
baggrund af tilbagemeldingerne fra forældrene, besluttet at forkaste det forslag, der blev
fremlagt på forældremødet den 24.2. 2016. jf. vedhæftede konkrete ansøgning om
sammenlægning af Kløverlykke Børnehus og Børnehuset Tangsmose.
Styregruppen, som er nedsat af den fælles bestyrelse, Als Syd, arbejder videre med at
udarbejde et langsigtet forslag til en løsning for henholdsvis børnehaverne i Hørup by
og i Augustenborg by med henblik på at sammenlægge afdelinger grundet det faldende
børnetal i området Als Syd.
De 2 forældreråd for Børnehuset Tangsmose og Kløverlykke Børnehus arbejder videre
med henblik på at finde en midlertidig løsning frem til maj 2017.
Marianne, dagtilbudsleder tager kontakt til Sønderborg Kommune med henblik på at
få en dialog omkring en løsning.

Orientering
B. Orientering fra dialogmøde med Lysabild Børneunivers omkring løsning af
gæstefunktionen for dagplejerne i området.
Ad.2. B.
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I forbindelse med effektiviseringen af gæstefunktionen i dagplejen i Sønderborg
Kommune, blev det besluttet på Byrådsmødet den 02.12. 2015, at forældrebestyrelsen i
Dagtilbudsområde Als Syd skulle indgå i dialog med Lysabild Børneunivers for at vurdere
mulighederne for at etablere en gæstepasningsordning i Lysabild.
Marianne, Dagtilbudsleder og daglig pædagogisk leder af dagplejen, Als Syd, Anette har
været i dialog med Lysabild Børneunivers omkring løsning af gæstefunktionen for
dagplejerne i området, Lysabild/Kegnæs. Vi drøftede muligheder set i forhold til ændring
af gæstefunktionen i Als Syd området. Hvilke tanker havde ledelse og bestyrelsen i
Lysabild Børneunivers gjort sig i den forbindelse? Set i forhold til indhold og økonomi?
Vi drøftede muligheden for at starte et forsøg med 2 dagplejere i området, Lysabild.
Marianne informerede om de muligheder, vi har i området Als Syd omkring at bidrage til
økonomien i den forbindelse.
Universet har gjort sig nogle tanker og overvejelser omkring at tage del i løsningen af
gæstefunktionen i dagplejen i område Als Syd.
Gæstefunktionen passer godt ind i Børneuniverset rammer, ide, værdier og mål.
Dagplejerne i Lysabild området har deres egne lokaler i bygningen, hvor også børnehaven
har fysisk placering, til deres fælles legestue som minimum 1 gang om måneden.
Dagplejerne er en del af børnehavens/universets forskellige arrangementer og
personalekursus og kompetenceudviklingsforløb.
Dagplejerne har deres gang på Universets område og bruger jævnligt
børnehavens/universets legeplads og nære omgivelser samt skoles gymnastiksal, og er en
naturlig del af Børneuniverset liv. Forældrene deltager ligeledes i forskellige
arrangementer arrangeret af Børneuniverset.
Efter dialogmødet afventer Als Syd på en tilbagemelding fra Universet, om det er muligt
for dem at varetage gæstefunktionen for det beløb, som Als Syd kan tilbyde at bidrage
med. Inden der tages en beslutning skal det i høring i LMU og til godkendelse i den fælles
bestyrelse, Als Syd.

Orientering
C. Orientering om pulje til fastholdelse af dagplejere i nærområder.
Ad.2. C.
Marianne orienterede ved pulje, der er afsat til fastholdelse af dagplejere i nærområder i
Sønderborg Kommune.
Bilag LMU den
25.2.16 - pulje til fastholdelse af dagplejere i nærområder(dagsorden pkt. 10. 02. 16.docx
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Punkt 3. Eventuelt.
Taskforce.
I forbindelse den specialenhed(Taskforce), der er etableret i Sønderborg Kommune for at
understøtte flytteprocessen og markedsføre Sønderborg i forbindelse med flytning af de
statslige arbejdspladser til kommunen, Augustenborg by – deltager Jeanette til et
arrangement/workshop i København torsdag den 03. marts. Hun har derfor efterlyst nogle
pjecer fra området Als Syds dagpleje og børnehaver, som hun kan dele ud. Det er lykkes at
få pjecer fra dagplejen og 3-4 børnehaver.
Næste møde.
Der er ordinært møde i den fælles bestyrelse mandag den 04. april 2016 kl. 19.00.
Med venlig hilsen
Marianne Møller Nielsen, dagtilbudsleder og sekretær/referent
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