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Holbæk, den 16. september 2010
Høringssvar budget 2011.
Til:
Fra:

Udvalget for Børn og Økonomiudvalget, Holbæk Kommune
Forældrebestyrelsen Distrikt Tuse og Forældrerådet Vestervangens Børnehave

Forældrebestyrelsen i Børnedistrikt Tuse giver høringssvar i forhold til besparelsesforslag
5.4: ”Lukning af små børnehuse m.v.”
Herunder specifikt forslaget om lukning af Vestervangens Børnehave i Allerup.
Generelle betragtninger
Vi vil gerne indledningsvis takke for et godt dialogmøde i Tuse forsamlingshus den 16/9,
hvor vi følte at byrådets repræsentanter var lydhøre overfor vores fremstilling af sagen.
Vi forældre i børnehaverne Vestervangens og Tusenfryd samt beboere i Allerup har stor
forståelse for den store arbejdsopgave og det ansvar som ligger hos vores lokalpolitikere i
øjeblikket, hvor kommunen er i en økonomiske vanskelig situation, der nødvendiggør store
besparelser.
Vi vil med dette høringssvar dog gerne påvise, at forslaget om lukning af Vestervangen er
fremlagt på et mangelfuldt grundlag – og at den forventede besparelse er meget lille i
forhold til det, der i givet fald mistes.
Vi mener desuden, at man ikke kan lade en besparelsesberegning stå alene, men skal
tage en helhed hvor man også tænker på beliggenhed i lokalområdet, samt muligheden for
at tilbyde både store og små institutioner i kommunen.
Det står i grel modsætning til ønsket om at gøre Holbæk Kommune til en attraktiv
bosætningskommune for børnefamilier, hvis der ingen pasningsmulighed er i nærområdet
og efter vores opfattelse er den foreslåede institutionslukning en kortsigtet og uholdbar
løsning på de aktuelle og kommende udfordringer i Tuse/Allerup.
Endelig håber vi at kunne overbevise om, at Holbæk kommune har brug for en børnehave
med en synlig og aktiv udelivs-profil !
Baggrund for høringssvar
Vestervangen er drevet med succes. Pædagogisk har medarbejdergruppen udarbejdet et
vellykket udelivs-koncept, personalemæssigt er der glæde ved arbejdet - sygefraværet er
minimalt, og ikke mindst blandt forældre og børn er der stor glæde ved nærværet og de
trygge rammer som institutionen giver.
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Vi mener at det arbejde og den gejst som ledelse og medarbejdere har vist ved at skabe
resultater som nævnt ovenfor (på trods af en meget omtalt, uheldig enkeltsag), bør vægte
positivt i overvejelserne.
Børnehaven er derudover den eneste pasningsmulighed for de 3-6 årige i denne del af
Holbæk
Vestervangen har som den eneste børnehave i Holbæk-området arbejdet målrettet med
udelivs-profil.
Børnehavens koncept giver udpræget mulighed for at lære børnene selvforvaltning
(madpakker og legekammerater) med "åbne stuer" hvor børn kan færdes på tværs af
alder, grupper og interesser.
Alle børn og voksne kender hinanden, hvilket giver mere tryghed.
Børn og voksne tager på bivuak- og koloniture med overnatning og på dagsudflugter i
naturområder; skov, fjorden, naturskolen, ture med egne kanoer og har mange projekter
med udeliv.
Personalet bliver kun symbolsk aflønnet for den kæmpe indsats de gør ved at tage på ture
med overnatninger i bivuak eller på koloni, men tingene lykkes alligevel takket være stort
engagement, en god mængde fleksibilitet, planlægning og villighed til at hjælpe hinanden
Konkrete kommentarer til enkeltelementer i besparelsesforslag 5.4.
Der er ikke tilstrækkelig efterspørgsel
efter pladser i Børnehuset Vestervangen.
I Vestervangens Børnehave har vi i 2010 haft en turbulent periode som fulgte efter
nogle børns numselege, og en gruppe forældres vrede og frustrationer over
håndteringen af denne enkeltsag.
Netop denne begivenhed har medført fraflytning af nogle indmeldte børn og vi ved at
andre har fravalgt indmelding på grund af den negative omtale i medier mm.
Dette er hovedforklaringen på det pludselige dyk i antal indmeldte børn!
Så sent som sidste efterår, stod der nemlig børn på venteliste for at komme ind i
denne børnehave!
Gennemsnitsindskrivning 2010 er pt oplyst til 34,0 og normeringen er 44 børn.
Kommentarer til prognoser for børnetal i Tuse:
Overordnet giver det mening at tilpasse pasningskapaciteten til behovet, men
forslaget om at lukke børnehaven er for kortsigtet.
Og som det ses af nedenstående graf over kommunens prognoser for 3-5 årige i
distriktet, så er den forventede nedgang meget lille, og der tages ikke højde for den
forudsigelige tilvækst fra de planlagte boligområder.
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Prognoserne er naturligvis meget usikre og de dækker HELE distriktet.
Kapaciteten i distriktet er bedømt ud fra en forventning om at der KUN skal passes
82% af de 3-5 årige, hvilket svarer til den andel, der blev passet i distriktet i 2008,
MEN DET VAR DEN GANG AT DER VAR VENTELISTER - og børn blev derfor
afvist/overført til andre institutioner.!
Det må antages, at nu hvor Vestervangen har ledig kapacitet, kan man også optage
en større andel af områdets børn.
Allerup er også et guldbryllups-kvarter og hvis man tilbyder de rette børnepasningstilbud må det forventes, at nye borgere (børnefamilier) flytter til nærområdet.
Endvidere må man forvente at der sker en befolkningstilvækst i lokalområdet som
følge af :
•

Lokalplan 7.07 fra 2009: Hyldagergård i Tuse:
"Det nye boligområde består af 2/3 parcelhuse og 1/3 rækkehus, i alt ca. 110
boliger."

•

Lokalplan 2.48 fra 2006: Boligområde øst for Stenhusvej
"I området kan etableres 88 boliger af forskellige typer,"
Med Kommunens betydelige afslag i minimums-salgsprisen må der
forventes et øget salg og snarlig tilflytning.

•

Citat fra referat i lokalforum 2006:
”Ved udbygning på Rishøjgård bør bygges ny integreret daginstitution på
Rishøjgaard udstykning i den vestlige del af Rishøjgaard. Vestervangens
dagpleje og børnehave kunne her evt. flyttes og udvides i den nye Rishøjgaard
institution.”

•

I Kommuneplanramme 7.B01 er der udlagt 3 boligområde i Tuse.
” På den baggrund udlægger Byrådet ekstra arealer til nye boligområder
indenfor planperioden, for at kompensere for nedgangen i antal skolebørn.”
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Det må forventes, at der om kort tid vil blive brug for de pladser, der nu foreslås
sparet væk!
Det vil formentlig være dyrere at genetablere institutioner frem for at bevare de
eksisterende og blot tilpasse pasningsbehovet.
Der forventes besparelse på 0,35 mio. kr.
En lukning af børnehaven vil være en serviceforringelse der ikke står mål med den
meget lille økonomiske besparelse, som kommunen har anslået til kun 329.000 kr
(tilnærmelsesvis svarende til kommunens omkostning til 1 leder)
Det må bemærkes, at de 329.000 svarer til driftsomkostningerne for 2009, men heraf
var der ekstraordinære udgifter på 50.000.
De korrigerede driftsomkostninger er altså kun ca. 280.000 årligt, og en del af
driftsomkostningerne vil desuden "flytte med børnene", hvis de sendes til adnre
institutioner.
Den fulde besparelse forudsætter endvidere et umiddelbart salg eller udleje af
Vestervangens bygninger.
Hvis de meget usikre prognoser for børnetallene ikke holder, vil der i stedet være
udgifter til kapacitetsudvidelser i andre institutioner, der langt vil overstige
besparelsen.
Børnene vil kunne rummes i Distrikt Tuse,
eller i Holbæk by.
Personalet vil ved en lukning formentlig spredes og en stor mængde kompetencer og
fælles erfaring vil gå tabt.
Konsekvensen er, at børnehavens særlige ude-livs kvaliteter går tabt.
Dermed taber både børn, forældre, ansatte og i sidste ende også kommunen.
En eksisterende god institutionen lukkes, flyttes, brydes op etc. mens kulturer og
samarbejdsrelationer går tabt
Hertil kan nævnes at gennemsnitligt fravær blandt personale i samtlige kommunens
daginstitutioner var 27% højere end fraværet i Vestervangen, hvilket siger meget om
stedets værdi som arbejdsplads..
At flytte børnene til Tusenfryd i Tuse vil skabe problemer med stor overbelægning.
Bygningen er renoveringstung og
anbefales solgt.
Jo... bevares.. bygningen er ikke flot eller moderne, men alt virker!
Renoveringsbehovet handler først og fremmest om rent æstetik!
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På foranledning af forældrerådet har en bygningskonstruktør vurderet tilstanden af
bygningens udvendige dele, og han konkluderer, at kun nogle nogle få, mindre
reparationer af mur og enkelte vinduer er nødvendig (bilag 2).
Et aktuelt opstået behov for ekstraordinære renovationer eller ombygninger er
aldeles ukendt for bestyrelsen, og vi savner belæg for påstanden!
Der er i øvrigt en stærk opbakning fra forældregruppen når forældrerådet arrangerer
arbejdsdage - f.eks. så sent som i lørdags (11/9).
Der er ingen grund til at tro at almindeligt vedligehold vil antage nogen stor størrelse.
Forældrebetalt, kommunal frokostordning
og de forventede udgifter til modtagekøkken.
I et svar på en forespørgsel til Børn og unge sekretariatet forlyder det, at "Center for
ejendomme har vurderet, at en lovliggørelse i forbindelse med den lovpligtige
madordning vil koste omkring ½ mio."
Denne påståede udgift må vi meget klart afvise.
Kommunen har forespørgsel ikke kunnet/ville oplyse, hvordan man er nået frem til
dette overslag, men vi formoder at det er baseret på de allerførste skrappe krav der
blev stillet til modtagekøkkener, men disse er siden blevet revideret.
Børnehaven HAR et køkken som for ganske små beløb er klar til at Fødevarestyrelsen kan registrere det som et modtagekøkken.
Fra Fødevarestyrelsens "Vejledning om hygiejneregler for køkkener i
børneinstitutioner" står der som eksempel på indretning i børneinstitution, der
modtager mad fra kommunens centralkøkken hver dag:
•
•
•
•
•

Køkkenet er indrettet i et hjørne af det fælles opholdsrum - i alt ca. 3 meter
bordplads.
Bordpladen er af rengøringsvenligt laminat.
Én køkkenvask, der anvendes til afskylning af skåle og fade og til håndvask.
Almindelig husholdningsopvaskemaskine, hvor kun servicet vaskes af.
Husholdningskøleskab til opbevaring af mælk.

Disse simple krav kan sagtens opfyldes i børnehaven og Fødevaregionen øst har
bekræftet, at der ikke behøves mere i et modtagekøkken, end det vi allerede har
Iht. lov 631 af 11/6 2010 om fleksible frokostordninger i daginstitutioner, udskydes
fristen for kommunens levering af en frokostordning til august 2011. Kommunerne er
således ikke forpligtet til at tilbyde frokost i daginstitutionerne før denne dato.
Kommunen skal dog senest 8 mdr forinden (31. dec. 2010) have hørt forældrene om,
hvorvidt de ønsker at fravælge den kommunale frokostordning.
Eftersom en frokostordning slet ikke passer ind i børnehavens koncept, vil den
formentlig blive fravalgt af forældrene, således at det slet ikke bliver aktuelt.
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Generelt om nedlæggelse af
de små børnehaver
Desværre er det ikke alle børn, som kan trives i store grupper og omgivelser.
Der er behov for mindre børnehaver, som evner at give en optimal nærhed og
tryghed for de børn, der har brug for det - sådan at også de stille børn får en chance
til at vokse sig "sikre" i en mindre gruppe, og derved blive skoleparate.
Og det er, en af de ting Vestervangens Børnehave kan - de kan rumme børn med
disse behov - og børnene kan rumme børnehaven!
Vestervangens børnehave har den rigtige størrelse både inde og ude, her er arealer
som børn kan overskue - og en personalegruppe som kender alle børnene, og alle
børnene kender dem.
Vi vil gerne appellere til at Byrådet om, at man ikke kun prioriterer stordrift og store
institutioner - det vil være ærgeligt hvis det fremover alene er private institutioner,
som kan tilbyde den nærhed der kun kan opnås i små institutioner...
Store institutioner med over 100 børn giver ikke en større faglighed I store institutioner er det dokumenteret, at der er mere støj og uro, men.for nogle
børn handler det mest om behov for nærvær og tryghed, ro og fordybelse.
Konsekvenser for lokalområdet
Det vil være et kæmpe tab for lokalområdet hvis børnehaven skulle forsvinde.
Allerup er et yderområde i Holbæk by, men bør ikke blive et afviklingsområde.
Hvis der er et godt børnetilbud i lokalområdet, vil det forsat være attraktivt for familier
at flytte til den vestlige del af Holbæk By.
Allerup er i forvejen et temmelig "glemt" og overset område mellem Holbæk og Tuse,
hvor der i årevis ikke er investeret i infrastruktur. I forvejen er her langt til skoler, der
er få busser, kun een lille dagligvarebutik og snart er der ingen mulighed for
børnepasning af de 0-6 årige !
De børnefamilier som har bosat sig i Allerup har haft en forventning om at dette var
en del af Holbæk By, og at det f.eks. ikke skulle være nødvendigt at begge forældre
havde hver sin bil for at kunne hente/bringe børn.
Men hvis børnehaven lukker bliver området sammenligneligt med et landdistrikt, hvor
man skal køre langt for at nå børnepasningstilbud...
Dette forværres yderligere af, at der også er besparelser i vente på busdriften.
Det er vores synspunkt, at en lukning endnu engang vil øge ubalancen mellem
Holbæk øst og vestby.
Evt lukning af børnehaven vil ydermere have en negativ økonomisk betydning for alle
husejere i Allerup, da ejendommene bliver mindre attraktive for børnefamilier og
derved sværere at sælge.
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En illustration af børnehaver og skoler omkring Allerup, samt skoledistrikterne:

Det kan tilføjes, at områdets grundejerforeninger samstemmende beklager
lukningsforslaget.
Alternative besparelsesforslag:
Det er tilsyneladende allerede bestemt, at dagplejernes legestue på Thorsvej skal lukkes dette er endnu en forringelse af servicetilbuddene i Allerup, men der opnås dog allerede
herved en ikke ubetydelig besparelse i driften.
Der er allerede nu nedlagt en pædagogstilling i Vestervangen, idet en medarbejder fra er
overflyttet til et vikariat i Tusenfryd.
Distriktets leder går på efterløn til april 2011. Vi mener, at denne lederfunktion fremover
kan varetages af distriktets skoleleder.
Ligeledes kan ledelsen af dagplejerne i lighed med tidligere år underlægges ledelsen af de
2 institutioner.
Flytteudgifter kan spares - det er vurderet af Børn og unge sekretariatet at en flytning af
børnehaven vil koste ca. 50.000,- kr.
Hertil kommer så ikke oplyste udgifter forbundet med at klargøre ejendommen til salg,
samt afledte anlægsudgifter i Tusenfryds bygninger.
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Afsluttende kommentarer:
Vi ser og oplever Vestervangen som en unik børnehave, der i praksis lever op til
kommunens børnepolitik, hvor man fremhæver sundhed, krop og bevægelse samt natur
og naturfænomener.
Vestervangen er en børnehave, hvor personalet udlever værdierne og i alle aspekter giver
vores børn den børnehave-dagligdag, som børnehavens profil lover.
Det vil ikke kun være et tab for os forældre og børn med tilknytning til Vestervangen, men
for hele lokalområdet og for kommunen, hvis man vælger at lukke netop den institution.
Den minimale besparelse der skønnes at kunne opnås ved at lukke Vestervangen kan slet
ikke stå mål med de langvarige omkostninger der vil følge for børnene, pædagogerne og
Allerup-området.
Der er forståelse for behovet for besparelser i kommunen, og derfor er det også vigtigt at
der bliver truffet holdbare beslutninger, der i sidste ende risikerer at belaste kommunens
økonomi yderligere i fremtiden.
En så alvorlig beslutning om en eventuel lukning af daginstitutionen i Allerup bør få
selvstændigt fokus – og dermed trækkes ud af Budget 2011 forhandlingerne, da den
meget minimale besparelse også først vil kunne hentes hjem i 2012/2013.
Det er vigtigt for området at prognoserne er mere sikre og gennemanalyseret, så der ikke
træffes en forhastet beslutning, der vil hæmme bydelens udvikling.
På baggrund af ovenstående, anbefaler forældrebestyrelsen i sit høringssvar derfor
at

man afventer børnetallene, ser tiden lidt an – hvorefter man bedre vil kunne se
mere reelt på om Tuse står med til- eller nedgang.
Udnyt og tilpas de ressourcer der er nu og her

at

forslaget om at lukke Vestervangen trækkes tilbage – i praksis udgår af
sparekataloget

Mvh. Forældrebestyrelsen Distrikt Tuse og
Forældrerådet i Vestervangens Børnehaven

Bilag 1: Slideshowpræsentation fra dialogmødet i Tuse Lokalforum 16/9-2010.
Bilag 2: Rapport om tilstanden af børnehavens klimaskærm.

