Hårlev 2.april

Vedr. lokalerne på Dalen
Indkomne kommentarer fra bestyrelsen:
Bestyrelsesformand
Kære alle
Børnehave Øst har nu haft lokation på Hotherskolen i godt og vel et års tid. Dette år har i høj grad været
præget af, at lokalerne fra start hverken har haft plads eller lokaleindretning til at rumme en børnehave;
lokalerne er for små og for få, toiletforholdene har været mangelfulde, legepladsen er utrolig lille og ikke
gearet til de yngste børn, akustikken har været ulidelig og køkkenet fungerer som delekøkken med SFO’en.
Der er efterhånden blevet lavet så mange lappeløsninger på de stadigt stigende problematikker, og
lappeløsningerne ender ikke her; det er en kendsgerning, at en tilbygning er nødvendig, hvis børnehaven
fortsat skal rumme det ønskede antal børn.
Børnetallet er heldigvis stigende, men når man står med så urimelige lokaleforhold, som vi byder disse børn
samt personalet, så er det en noget ambivalent følelse man står tilbage med.
Som det er nu, er der simpelthen for lidt plads, og for store rum uden opdeling. Dette betyder mange børn
samlet, og det medfører højt støjniveau, ufokuseret aktivitet og begrænset kreativ udfoldelse. Ved opdeling
af børn i mindre grupper, har den voksne mulighed for øget nærvær med børnene, og børnene skal ikke
forholde sig til et stort antal børn i aktiviteterne. Der vil være mulighed for at højne det kreative niveau,
lave sproggrupper, mindske støjniveauet, lave aldersinddeling, og børnene får rum og mulighed for at være
aktivt deltagende fremfor betragtende.
Vi ser en stor mulighed i lokalerne på Dalen, fordi:
-

-

-

Bygningen er bygget som børnehave, og plantegningen er indrettet med dette formål
Der skal ikke laves mange og dyre lappeløsninger
Lokalerne kan rumme antallet af børn, og der vil stadig være mulighed for at inddele børnene i
mindre grupper, således at pædagogerne kan være i stand til at højne det pædagogisk faglige
niveau
Bygningerne er indflytningsklare
Der er plads til at dagplejen evt. får stillet et lokale til rådighed som legestue
Det tætte samarbejde mellem dagplejere, dagplejens daglige pædagogiske leder og områdelederen
kan styrkes, da lokalerne giver mulighed for kontor til dagplejens pædagogiske leder. Dette er især
en fordel, nu hvor dagplejerne kommer til at gå ind under område Hårlev
Bygningen ligger så tæt på skolen, at der fortsat vil være mulighed for brobygning og tæt
samarbejde mellem skole og børnehave

Børnetallet er stadigt stigende, og lokalerne i Dalen vil være en fremtidssikring i forhold til det stigende
børnetalHej Helle..
Forældrerepræsentant:
Jeg syntes det lyder som en god idé at gå videre med det, for selv om der ville kræve en flytning
tænker jeg at det i sidste ende er bedre for børnene og personalet, at der bliver de optimale rum i
dagligdagen.
Hilsen sebrina
Med venlig hilsen
Kristina Friis Breining
Formand, forældrebestyrelsen område Hårlev

Forældrerepræsentant:
Kære Helle
Da jeg kun er suppleant og i øvrigt ikke har flere børn i Øst - tænker jeg ikke at jeg længere skal være med i
forældrebestyrelsen. Nellie er netop blevet Spirebarn.
Men alligevel nogle tanker herfra:
Projektet med at flytte Øst tæt ved Krudthuset har i den grad været præget af beslutninger, der ikke på
langsigtet basis har været holdbare.
Hvis strukturen med børnehaven fortsat skal være fra år 2.10 og frem, så er jeg enig i at forholdene som de
er d.d. slet ikke er egnet til den aldersgruppe.
Der er få antal rum til bl.a. at sove i og skiftepladsen er ikke ergonomisk eller velegnet med henblik på
plads. Dette er særligt af hensyn til personalets arbejdsmiljø.
Der har et stykke tid ikke været sæbe tilgængeligt på toilettet i “toiletvognen” for børnene og hvis de “små”
børn skal have hjælp, kan det være svært at høre, hvis de kalder.
Legestativet er for aldersgruppen 4 år og opefter og derfor heller ikke optimal i forhold til aldersgruppen.
Hvis der skal laves en tilbygning - går det så fra pladsen på legepladsen?
Fordelen ved at beholde Øst’ lokalisering er en tæt og evt. tryggere overgang fra børnehave barn til SFObarn.
Omvendt vil en flytning af børnehaven stille alle børnehave-børn i Hårlev børneområde på lige vis.

Om lokalerne på Dalen er egnet - ved jeg slet ikke. Min mand mener at kunne huske at den i sin tid blev
lukket, da det ville blive for omkostningsfuldt at renovere, men om der er hold i det, ved jeg ikke.
Men for at lave en langsigtet løsning for børneområde Hårlev - skal der nok tænkes nyt. Om Dalen er
løsningen i forhold til økonomi, tidsperspektiv samt forhold - har jeg ingen indsigt i.
Mange hilsener Lona Thun-Larsen

Medarbejderrepræsentant :
Hej Helle
God ide, det vil være fedt at flytte til Dalen, Men selve flytningen skal ikke foregå som sidst.
Vh Susanne Rongsted

Medarbejderrepræsentant Michelle Petersen:
Jeg synes det er en rigtig god ide`. – kan kun støtte ideen og er positiv overfor forslaget.
Vh Michelle Petersen

Hårlev d. 17. juni 2019
Att:
Kasper Sonne, Centerchef for Sundhed og Omsorg i Stevns
Daniel Gottrup, Centerchef for Børn og Læring i Stevns

Vedrørende børnehave Øst
Forældrebestyrelsen i område Hårlev blev d. 12/6 2019 bekendtgjort med, at punktet vedr. en
mulig overflytning af børnehave Øst til Dalen, ikke blev sat på dagsordenen til BUL’s udvalgsmøde
d. 11/6 2019, med dén begrundelse, at der var et yderligere behov for at tilse forholdene på
lokationerne, og at behandlingen af punktet er udskudt til efteråret 2019.
Forældrebestyrelsen finder det uholdbart at behandlingen af en mulig flytning af Øst, rykkes til
efteråret 2019, da de nuværende forhold i børnehave Øst er kritisable og til unødig gene for både
børn og personale.
Da der i sin tid var tale om overflytning af børnehave Øst til de nuværende lokaler på
Hotherskolen, udfærdigede forældrebestyrelsen i område Hårlev dengang et høringssvar, hvor vi i
høj grad udtrykte en bekymring omkring en evt. overflytning til en lokation, som på ingen måde
var gearet til at rumme en børnehave. Personalet og øvrige forældre udtrykte ligeledes
bekymring, men på trods af dette, blev børnehaven alligevel flyttet til nuværende lokationer. Det
har været en proces, der har været præget af, at tingene var halvfærdige, og stadig er det den dag i
dag. Der skal hele tiden dyre og besværlige lappeløsninger til, for at der fortsat kan være
børnehave på nuværende lokation.
Som udgangspunkt er de fysiske rammer ikke egnet til børnehave, og vi finder det som forældre
utrygt, at vi efter mere end halvandet år, endnu ikke kan sige, at lokationen på Hotherskolen yder
de rette betingelser som børnehave.
Disse er nogle af de yderst kritisable punkter, som burde være løst, allerede inden børn og
medarbejdere blev overflyttet til lokalerne på Hotherskolen:

Børnenes sikkerhed


Børnehavebørnene har mulighed for at forlade børnehaven, da flere af dørene kan
benyttes af børnene, og de kan dermed opnå adgangsveje til SFO’ens område, skolens
område, og dermed også til p-pladsen ved Toftegårdsvej, Faxevej m.m. Ligeledes er
adgangsvejen til hovedindgangen for sårbar, da den går gennem børnehavens legeplads,
hvor der er monteret en låge uden ordentlig selvluk. Det sker desværre jævnligt, at børn
hentes ind, mens de bevæger sig enten udendørs udenfor børnehaven, eller render rundt
på skolen, hvor der er et væld af muligheder for at de kan benytte sig af udgangsdøre.
Dette er dybt kritisabelt, og selvom personalet flere gange har udtrykt deres bekymringer
og frustrationer omkring dette, har der ikke været mulighed for at finde løsninger til dette,

da der enten er tale om branddøre, der ikke kan blændes, eller døre der ikke må låses, da
de bruges af enten skolen eller SFO’en. Det er en umulighed for to personaler at overvåge
alle udgange, samtidig med, at de skal tage sig af vores børn.


Legepladsen er stort set placeret væk fra de to stuers vinduesparti, og derved er det kun
sandkasseområdet der er i syne. Dette vanskeliggør pædagogernes mulighed for at have
overblik over legepladsen, hvilket er uholdbart og skaber utryghed blandt personale og
forældre,

Soverum


Der er et stort behov for et soverum, hvor de mindste børnehavebørn kan sove
middagslur. Børnehaven består af to opholdsrum, og lige nu må middagslurerne foregå i
det ene af de to rum, mens de resterende børn er i det andet opholdsrum, hvilket ikke
fungerer. Det er en stor udfordring for pædagogerne at skabe ro for de resterende børn.
Som det er nu, er der simpelthen for få rum, og i de eksisterende rum er der ingen
mulighed for opdeling. Dette betyder mange børn samlet, hvilket medfører et højt
støjniveau, ufokuseret aktivitet og begrænset kreativ udfoldelse, da forholdene i rummet
ikke indbyder til forskellige legeområder. Det er især i efterårs- og vinterperioden, at
problemet er højaktuelt, grundet flere indendørstimer for børnene pga. vejret. Rummet
bærer præg af at være et gennemgangsrum, hvor der i rummet er placeret døre i tre af
rummets fire hjørner, og der er meget få muligheder for at indrette rummet.



Det er en realitet, at det er en nødvendighed, at der sker en udbygning af børnehaven, for
at forholdene bliver optimale. Denne tilbygning skal fungere som soverum, så man
kommer de ovenstående problemer til livs. Det er et bekosteligt projekt på flere områder;
rent økonomisk er det en rigtig dyr, men nødvendig løsning. Derudover vil pladsen til en
ny tilbygning skulle tages fra et i forvejen lille legeområde, der i dén grad er presset pga.
pladsmangel. Den manglende plads medfører, at børnene ikke kan søge ro og fordybelse på
legepladsen, og der er mangel på områder, hvor pædagogerne kan sætte mindre grupper i
gang med udendørsaktiviteter og leg. Derudover skal byggeriet helst iværksættes og stå
klar inden vi rammer efteråret og vinterperioden, da disse årstider medfører, at børnene
er indendørs en større del af dagen. Samtidig vil et eventuelt byggeri medføre, at en stor
del af legepladsen vil skulle afskærmes mens byggeriet står på, af sikkerhedsmæssige
årsager. Legepladsen vil være ufremkommelig grundet maskiner, materialer, håndværkere
og mudder, og adgangsvejene for kørsel af materialer, firmabiler og lignende skal gå
gennem skolens område til gene for skolebørn. Området vil være præget af perioder med
larm og byggerod, og byggeriet vil medføre støjgener, der vil gøre det umuligt for børnene
at sove middagslur i et tilstødende lokale.

Toiletforholdene


De nuværende toiletforhold er ikke funktionelle, og er præget af midlertidige løsninger,
som efterhånden er blevet til permanente løsninger. Der er pt. monteret en toiletvogn på
legepladsen. Toiletvognen består af et spånpladegulv, hvor børnene ofte har uheld med
urin og afføring, som ender på gulvet. Børnene skifter tissetøj og færdes på et gulv, som
ikke er vaskbart. Det er uhumske og dybt uhygiejniske forhold vores børn færdes i, og da

toiletvognen er midlertidig, er der ikke sat faste beholdere op til håndsæbe, hvorfor de løse
sæbedispensere med jævne mellemrum forsvinder fra toilettet, og fjernes af nysgerrige og
udforskende børnehavebørn. Om de tilbagevendende tilfælde af omgangssyge skyldes de
dybt uhygiejniske forhold, er ikke til at sige, men forholdende skaber en stor risiko for
smitte samt omgangssyge. Ydermere fylder toiletvognen, på en i forvejen lille legeplads,
hvor vognen er placeret på fliserne, hvor det naturlige gangareal er. I våde perioder bliver
området rundt om vognen meget mudret, og det vanskeliggør en ordentlig færden på
legepladsen. Pædagogerne oplever især modstand fra børn om at gå på toilettet i disse
perioder, da toiletvognen bliver én stor ansamling af mudder.

Køkkenforholdende


Køkkenet deles med SFO’en, hvilket har medført en masse bøvlede og unødvendige
konflikter, til gene for begge parter. Børnehave Øst har madordning, og er underlagt nogle
meget stramme regler fra Fødevarestyrelsen. SFO’en er ikke underlagt samme regler, da de
ikke har madordning, og der er derved en masse ekstraarbejde for vores
køkkenmedarbejder, der hele tiden skal sikre ordentlige forhold i henhold til
Fødevarestyrelsens reglementer, for at kunne bibeholde vores fødevaresmiley. Børnene og
personalet oplever jævnligt forstyrrelser under spisningen, idet SFO-personalet skal hente
ting eller anvende køkkenet i børnehavens spisetider. Det er svært at samarbejde og deles
om et køkken, når to forskellige institutioner er underlagt vidt forskellige regler, og det
vanskeliggør i høj grad samarbejdet imellem de to institutioner.

Pusleområdet


Pusleområdet, hvor de mindste børn pusles og skiftes, er placeret i et afsides rum, med
gennemgang gennem SFO-området. Puslerummet er så småt, at det kun er muligt at stå
derinde, hvis man lukker døren. Der er ingen mulighed for at kommunikere imellem
personalet, og det er ikke muligt at hidkalde assistance fra kollegaer, eller danne sig et
overblik over de øvrige børn og personaler, da rummet ligger langt væk, isoleret og
udenfor børnehavens område. Det er simpelthen en umulighed at have ordentligt opsyn
med den øvrige børnegruppe, når personalet skal bevæge sig uden for børnehavens
område, hver gang et barn skal skiftes. Dette skaber en meget unødig og sårbar situation.
Der er ofte kun to pædagoger til alle børnene, og det er derfor ikke en mulighed at have en
gruppe børn indendørs med en pædagog, samtidig med at der er en pædagog udendørs
med en gruppe børn, da det er for usikkert og sårbart, når den ene af pædagogerne hele
tiden skal gå fra børnene, der derved skal være uden opsyn, for at skifte ble.

Besigtigelse af lokaler


Vi stiller os i forældrebestyrelsen meget undrende overfor, hvorfor der menes, at man
tidsmæssigt ikke har kunne nå at besigtige de to lokationer med henblik på beslutning
omkring en evt. flytning. Vi beskrev problematikkerne for halvanden måned siden, men
punktet kom ikke på BUL’s dagsorden til det førstkommende udvalgsmøde, idet man skulle
have tid til at undersøge forholdende omkring en mulig flytning. Derfor blev punktet
udskudt til BUL’s udvalgsmøde d. 11. juni 2019, men det var åbenbart stadig ikke tids nok.

Det havde været ideelt, hvis beslutningen omkring en flytning var taget inden
sommerferien, da der i løbet af sommerferien er en lang periode, hvor der ikke er børn i
børnehave Øst grundet sampasning med børnehaven Bulderbo. Det havde givet ideelle
arbejdsforhold for de mennesker der skulle stå for klargøring og flytning, da børnehave
Øst står i denne periode, og man ville dermed også undgå en stresset og utryg flytteproces
for børn og personaler. Hotherskolen har ligeledes ytret ønske om brug af børnehave Øst’
lokaler på Hotherskolen, da de i ligeså høj grad efterspørger plads og lokaler til
indskolingen. Hotherskolen og SFO’en ville således også have haft mulighed for at klargøre
lokalerne til brug, inden skolebørnene kom tilbage fra sommerferie

Ud fra ovenstående punkter, vil vi meget gerne invitere til et møde i børnehave Øst, hvor I kan få
mulighed for at besigtige de beskrevne problematikker, og se de nuværende forhold. Vi inviterer
derfor til møde tirsdag d. 25. juni kl. 17.15.
Vi ser frem til en konstruktiv dialog

Med venlig hilsen
Forældrebestyrelsen i område Hårlev

