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Anlægsudvidelsestemaer vedr. kapacitetsudvidelse 0-2 år

Sendt i høring af Udvalget for Børn og Unge d. 14. august 2017.
Høringsperiode: 15. august 2017 – 1. september 2017

Liste over høringssvar        

Nr. Høringssvar 

1. Børnebyøster forældrebestyrelsen

2. Børnebyøster MED-udvalg (mail)

3. Dagplejen forældrebestyrelsen, MED-udvalg og lederteam

4. Fyrtårnet forældrebestyrelsen i Rantzausminde Børnehave

5. Sundet forældrebestyrelsen, MED-udvalg og lederteam

6. Vesterlunden forældrebestyrelsen

7. Vesterlunden MED-udvalg og lederteam



Høringssvar vedr. kapacitetsudvidelse 
Forældrebestyrelsen Børnebyøster 

Svendborg 31/08-2017 

Høringssvar vedrørende anlægsudvidelsestemaer vedrørende 

kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser 

Afgivet af Forældrebestyrelsen for Børnebyøster. 

På baggrund af de fremsendte forslag til handlemuligheder for kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser på 

lang sigt, har bestyrelsen følgende bemærkninger.  

- Bestyrelsen har generelt kun forholdt sig til de dele af forslagene som ligger indenfor eller direkte 

påvirker Børnebyøster.  

- Overordnet ser vi gerne kapaciteten i Børnebyøster udvidet, og gerne gennem etablering af 

yderligere kapacitet i Poppellunden. 

- Bestyrelsen finder at det bør undersøges hvad det vil koste at indarbejde produktionskøkken i de 

dagtilbud hvor der sker markant om- eller tilbygning. Baggrunden for ønsket, er at vi i de senere år 

har set en markant øget tilslutning til de forældrebetalte frokostordninger. Især i huse hvor der er 

muligheden for egen produktion, er der noget nær fuld forældretilslutning. Sammenholdt med den 

generelle tendens i samfundet mod mere fokus på sundhed og ønsket om lettere måltidsløsninger 

for børnefamilierne, så mener vi at det er sandsynligt at forældrene i overslagsperioden vil 

efterspørge denne service. At indregne en sådan opgradering, eller som minimum undersøge 

prisen, mener vi vil være rettidig omhu, og i øvrigt gå godt i tråd med Svendborgs profil som 

kommunen hvor det gode liv leves. 

- Bestyrelsen står gerne til rådighed for yderligere kvalificering af de enkelte forslag. 

CaseNo16-35756__132064-17_v1 + CaseNo16-35756__135373-17_v1 + CaseNo16-35756__135410-

17_v1 

Alle indeholdende udvidelse af Børnebyøster Poppellunden med 14 0-2 års pladser, samt 14 3-5 års 

pladser ved tilbygning. 

Bestyrelsen ser gerne en udvidelse af Poppellunden, og stiller sig derfor positiv overfor det fremsendte 

forslag. Kapacitetsudvidelsen vil betyde at børnehuset får en størrelse hvor der er god mulighed for 

fagligt sparring i personalegruppen, kapacitet til at deltage i projekter, samt mulighed for at drive 

børnehuset økonomisk effektivt.  

Forældre, bestyrelse og personale bør inddrages i detailudformning af den bygningstekniske løsning, 

således at brugererfaringer inddrages, og forventninger til såvel proces som slut resultat afstemmes. Der 

bør blandt andet være fokus på muligheden for evt. at udvide udearealet, f.eks. gennem inddragelse af 

en del af den nedlagte grusgrav som støder op til Poppellunden. Ligeledes bør der være fokus på 

parkering og tilkørselsforhold, både i byggefasen og efter etablering. 

CaseNo16-35756__135444-17_v1 – Indeholdende udvidelse af Børnebyøster Poppellunden med 14 0-

2 års pladser ved tilbygning, samt 14 3-5 års pladser ved udegruppe. 

For bemærkninger vedrørende udvidelse af Poppellunden generelt, samt inddragelse af brugere, se 

ovenstående. 



Høringssvar vedr. kapacitetsudvidelse 
Forældrebestyrelsen Børnebyøster 

Specifikt omkring udegruppe, som alternativ til en udbygning af børnehaven, så er bestyrelsen positivt 

omkring dette forslag. Der er i nærområdet såvel naturværdier som bynære faciliteter, der vil kunne 

understøtte arbejdet i en udegruppe. Endvidere vil dette give et mere mangfoldigt tilbud, hvor 

forældrene i højre grad vil kunne tilvælge det 3-5 års tilbud de finder passende til egne børn.  

Bestyrelsen har, på baggrund af ovenstående, ikke prioriteret mellem de forslag indeholdende udvidelse 

af Børnebyøster Poppellunden, men kan tilslutte sig alle ovenstående løsninger.  

CaseNo16-35756__135420-17_v1 – indeholdende etablering af 14 0-2 års pladser i Holbøllsminde 

Bestyrelsen vil ikke anbefale forslaget omkring etablering af 14 0-2 års pladser i Holbøllsminde. Dette på 

baggrund af at enheden bliver for lille, hvilket giver følgende problematikker: 

- Det er ikke muligt at dække åbningstiden indenfor normeringen, hvorfor der må overføres midler 

fra områdets øvrige huse, med generel normerings- og kvalitetsforringelse som resultat. 

- Personalegruppen bliver sårbar ved sygdom, uddannelse og ferie. 

- Manglende mulighed for faglig sparring i personalegruppen. 

- Kun få børn af danne relationer med og spejle sig i. 

Problematikken er i øvrigt belyst i forbindelse med bestyrelsens henvendelse til UBU i forbindelse med 

ændring af status for Holbøllsminde og ophør af selvstændig indskrivning i 2016, hvorfor der henvises til 

denne for yderligere detaljer. 

Såfremt der ønskes etableret 0-2 års pladser i Holbøllsminde, så anbefaler Bestyrelsen at der samtidig 

etableres 3-5 års pladser, således at der opnås en enhed med en samlet kapacitet på en årsnormering 

ikke under 36 pladser (regnet i 3-5 års pladser), hvilket formentlig vil kræve en maksimal kapacitet på 

omkring 45 pladser (regnet i 3-5 års pladser). Herved vil kunne opnås en enhed med en økonomisk og 

pædagogisk bæredygtig størrelse. Dette vil dog kræve at den manglende 3-5 års kapacitet i Humlebien 

tilvejebringes andet steds. Scenariet kunne dog være interessant set i lyset af planerne om etablering af 

et betydeligt antal lejligheder på den nærliggende Nordre Skole, såfremt dette ikke allerede er indeholdt 

i den foreliggende prognose. 

CaseNo16-35756__145267-17_v1 – Indeholdende etablering af 40 0-2 års pladser i Hjortøhus 

Bestyrelsen forholder sig neutral til forslaget, idet enheden vil have en tilstrækkelig størrelse til at det er 

muligt at drive den økonomisk og fagligt forsvarligt, hvorfor vi anser løsningen som realistisk. 

Vi ser dog ikke løsningen som optimal, i det vi hellere ser Hjortøhus etableret som en integreret 

institution, hvorfor vi opfordrer til at der som minimum etableres et antal 3-5 års pladser tilsvarende 

antallet af 0-2 års pladser. Såfremt dette udfordre de fysiske rammer i Hjortøhus, opfordre vi til at man 

undersøger muligheden for at etablere 26 0-2 års pladser, samt 26 3-5 års pladser i Hjortøhus, i 

kombination med etablering af 14 0-2 års og 14 3-5 års pladser i Poppellunden. Her ved vil der samlet 

tilvejebringes de ønskede 40 0-2 års pladser i Svendborg by. 

 

På forældrebestyrelsens vegne, 

Per Larsen 

Formand  



From:                                 Helle Klarsgaard
Sent:                                  31 Aug 2017 18:38:59 +0200
To:                                      Børn og Unge Fællespostkasse
Subject:                             Fwd: Høring anlægsudvidelsestemaer vedr. kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser
Attachments:                   Høringssvar_Kapacitetstilpasning_budget 2018.docx, ATT00001.htm

Hej bu
Jeg vedhæfter høringssvar ang. anlægsudvidelser fra medudvalget i Børnebyøster.
Vi har valgt at tilslutte os bestyrelsens høringssvar.

PS.  Jeg har kun en iPad til rådighed, og kan ikke ændre i dokumentet så der står medudvalg.

Venlig hilsen 
Helle Klarsgaard/ Børnebyøster medudvalg



Svendborg 28/08-2017

Høringssvar vedrørende anlægsudvidelsestemaer vedrørende 
kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Afgivet af Forældrebestyrelsen for Børnebyøster.

På baggrund af de fremsendte forslag til handlemuligheder for kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser 
på lang sigt, har bestyrelsen følgende bemærkninger. 

- Bestyrelsen har generelt kun forholdt sig til de dele af forslagene som ligger indenfor eller 
direkte påvirker Børnebyøster. 

- Overordnet ser vi gerne kapaciteten i Børnebyøster udvidet, og gerne gennem etablering af 
yderligere kapacitet i Poppellunden.

- Bestyrelsen finder at det bør undersøges hvad det vil koste at indarbejde produktionskøkken i 
de dagtilbud hvor der sker markant om- eller tilbygning. Baggrunden for ønsket, er at vi i de 
senere år har set en markant øget tilslutning til de forældrebetalte frokostordninger. Især i huse 
hvor der er muligheden for egen produktion, er der noget nær fuld forældretilslutning. 
Sammenholdt med den generelle tendens i samfundet mod mere fokus på sundhed og ønsket 
om lettere måltidsløsninger for børnefamilierne, så mener vi at det er sandsynligt at forældrene 
i overslagsperioden vil efterspørge denne service. At indregne en sådan opgradering, eller som 
minimum undersøge prisen, mener vi vil være rettidig omhu, og i øvrigt gå godt i tråd med 
Svendborgs profil som kommunen hvor det gode liv leves.

- Bestyrelsen står gerne til rådighed for yderligere kvalificering af de enkelte forslag.

CaseNo16-35756__132064-17_v1 + CaseNo16-35756__135373-17_v1 + CaseNo16-35756__135410-
17_v1

Alle indeholdende udvidelse af Børnebyøster Poppellunden med 14 0-2 års pladser, samt 14 3-5 
års pladser ved tilbygning.

Bestyrelsen ser gerne en udvidelse af Poppellunden, og stiller sig derfor positiv overfor det 
fremsendte forslag. Kapacitetsudvidelsen vil betyde at børnehuset får en størrelse hvor der er god 
mulighed for fagligt sparring i personalegruppen, kapacitet til at deltage i projekter, samt mulighed 
for at drive børnehuset økonomisk effektivt. 

Forældre, bestyrelse og personale bør inddrages i detailudformning af den bygningstekniske løsning, 
således at brugererfaringer inddrages, og forventninger til såvel proces som slut resultat afstemmes. 
Der bør blandt andet være fokus på muligheden for evt. at udvide udearealet, f.eks. gennem 
inddragelse af en del af den nedlagte grusgrav som støder op til Poppellunden. Ligeledes bør der 
være fokus på parkering og tilkørselsforhold, både i byggefasen og efter etablering.

CaseNo16-35756__135444-17_v1 – Indeholdende udvidelse af Børnebyøster Poppellunden med 14 
0-2 års pladser ved tilbygning, samt 14 3-5 års pladser ved udegruppe.

For bemærkninger vedrørende udvidelse af Poppellunden generelt, samt inddragelse af brugere, se 
ovenstående.

Specifikt omkring udegruppe, som alternativ til en udbygning af børnehaven, så er bestyrelsen 
positivt omkring dette forslag. Der er i nærområdet såvel naturværdier som bynære faciliteter, der 
vil kunne understøtte arbejdet i en udegruppe. Endvidere vil dette give et mere mangfoldigt tilbud, 
hvor forældrene i højre grad vil kunne tilvælge det 3-5 års tilbud de finder passende til egne børn. 



Bestyrelsen har, på baggrund af ovenstående, ikke prioriteret mellem de forslag indeholdende 
udvidelse af Børnebyøster Poppellunden, men kan tilslutte sig alle ovenstående løsninger. 

CaseNo16-35756__135420-17_v1 – indeholdende etablering af 14 0-2 års pladser i Holbøllsminde

Bestyrelsen vil ikke anbefale forslaget omkring etablering af 14 0-2 års pladser i Holbøllsminde. Dette 
på baggrund af at enheden bliver for lille, hvilket giver følgende problematikker:

- Det er ikke muligt at dække åbningstiden indenfor normeringen, hvorfor der må overføres 
midler fra områdets øvrige huse, med generel normerings- og kvalitetsforringelse som resultat.

- Personalegruppen bliver sårbar ved sygdom, uddannelse og ferie.
- Manglende mulighed for faglig sparring i personalegruppen.
- Kun få børn af danne relationer med og spejle sig i.

Problematikken er i øvrigt belyst i forbindelse med bestyrelsens henvendelse til UBU i forbindelse 
med ændring af status for Holbøllsminde og ophør af selvstændig indskrivning i 2016, hvorfor der 
henvises til denne for yderligere detaljer.

Såfremt der ønskes etableret 0-2 års pladser i Holbøllsminde, så anbefaler Bestyrelsen at der 
samtidig etableres 3-5 års pladser, således at der opnås en enhed med en samlet kapacitet på en 
årsnormering ikke under 36 pladser (regnet i 3-5 års pladser), hvilket formentlig vil kræve en 
maksimal kapacitet på omkring 45 pladser (regnet i 3-5 års pladser). Herved vil kunne opnås en 
enhed med en økonomisk og pædagogisk bæredygtig størrelse. Dette vil dog kræve at den 
manglende 3-5 års kapacitet i Humlebien tilvejebringes andet steds. Scenariet kunne dog være 
interessant set i lyset af planerne om etablering af et betydeligt antal lejligheder på den nærliggende 
Nordre Skole, såfremt dette ikke allerede er indeholdt i den foreliggende prognose.

CaseNo16-35756__145267-17_v1 – Indeholdende etablering af 40 0-2 års pladser i Hjortøhus

Bestyrelsen forholder sig neutral til forslaget, idet enheden vil have en tilstrækkelig størrelse til at 
det er muligt at drive den økonomisk og fagligt forsvarligt, hvorfor vi anser løsningen som realistisk.

Vi ser dog ikke løsningen som optimal, i det vi hellere ser Hjortøhus etableret som en integreret 
institution, hvorfor vi opfordrer til at der som minimum etableres et antal 3-5 års pladser tilsvarende 
antallet af 0-2 års pladser. Såfremt dette udfordre de fysiske rammer i Hjortøhus, opfordre vi til at 
man undersøger muligheden for at etablere 26 0-2 års pladser, samt 26 3-5 års pladser i Hjortøhus, i 
kombination med etablering af 14 0-2 års og 14 3-5 års pladser i Poppellunden. Her ved vil der 
samlet tilvejebringes de ønskede 40 0-2 års pladser i Svendborg by.

På forældrebestyrelsens vegne,

Per Larsen
Formand



PS. Jeg har kun en iPad til rådighed, og kan ikke ændre i dokumentet så der står
medudvalg.

Venlig hilsen
Helle Klarsgaard/ Børnebyøster medudvalg



Høringssvar fra Bestyrelsen for Dagplejen samt Dagplejens Med.Udvalg og lederteam i Svendborg 
Kommune. 

Høringssvar angående arealeffektivisering - Tåsingeskolen, Afd. Sundhøj (August 2017)

o Vi vil gerne bemærke, at Tåsinge længe har manglet en heldagslegestue, som med 
dette tiltal endelig vil blive etableret.

o Vi anbefaler, at der etableres 40 normeringspladser og plads til 20 børn i 
heldagslegestue. Vi anbefaler, at der bygges til skolen, men at dagtilbudsområdet 
selv tilpasser udnyttelsen af arealerne.

o Vi anbefaler klart niveau A, da vi kan se at kapaciteten er presset i Svendborg 
Kommune i de næste år grundet stigende børnetal. Vi mener derfor ikke, at 
skolerne kan blive ved med at stille lokaler til rådighed. 

Høringssvar angående arealeffektivisering - Tåsingeskolen, Afd. Lundby (August 2017)

o Vi anbefaler, at der etableres 40 normeringspladser og plads til 20 børn i 
heldagslegestue. Vi anbefaler, at der bygges til skolen, men at dagtilbudsområdet 
selv tilpasser udnyttelsen af arealerne.

o Vi anbefaler klart niveau A, da vi kan se at kapaciteten er presset i Svendborg 
Kommune i de næste år grundet stigende børnetal. Vi mener derfor ikke, at 
skolerne kan blive ved med at stille lokaler til rådighed. 

Høringssvar angående arealeffektivisering - Vestermark Skolen (August 2017)

o Vi anbefaler, at der etableres 80 normeringspladser og plads til 20 børn i 
heldagslegestue. Vi anbefaler, at der bygges til skolen, men at dagtilbudsområdet 
selv tilpasser udnyttelsen af arealerne.

o Vi anbefaler klart niveau A, da vi kan se at kapaciteten er presset i Svendborg 
Kommune i de næste år grundet stigende børnetal. Vi mener derfor ikke, at 
skolerne kan blive ved med at stille lokaler til rådighed. 

Høringssvar angående kapacitetsudvidelse (August 2017)

Hvis man vælger løsningen med Hjortøhus, hvilket vi vil fraråde, så skal der findes lokaler til 5 
heldagslegestuegrupper med en ugedag hver. 

Vi kan tilslutte os de øvrige muligheder, men anbefaler klart niveau A. Specielt da vi kan se, at kapaciteten 
er presset i Svendborg Kommune i de næste år grundet stigende børnetal. 



Svendborg, den 31.08.2017

Hørings svar angående anlægsudvidelsestemaer vedrørende 
kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser. 

Vi takker for mulighed for at sende et høringssvar ind og hilser administrationens og 
politikkernes forslag om udvidelse med 0-2 års pladser her meget velkommen. Det 
har været et ønske igennem mange år for børnehaven, bestyrelsen og vores forældre.

Vi bakker meget op omkring de vedtaget principper for tilpasning af de fysiske 
rammer for dagtilbuddet fra 6. juni 2012. 

Her nævnes bl.a. at: 

 Børnehuse gøres større – minimum størrelse på 14 vuggestuepladser og 40 
børnehavepladser.

 Der bygges til eksisterende dagtilbud.
 Der ønskes at børnehuse er integreret.

Hvis I vælger en af de løsninger med udvidelse af 0-2 års pladser hos os vil det 
betyde: 

 En helhed i familiernes liv, som er til at få øje på også for mulige 
tilflyttere. Hvis man har mere end ét barn, så vil man uundgåeligt 
skulle benytte mere end ét tilbud (dagpleje/vuggestue/ 
børnehave/skole) i flere perioder. Fordelen ved at kunne 
aflevere/hente i ét samlet område/sted er åbenlys, og vil selvsagt 
betyde enormt meget for de fleste familier – Både familiemæssigt og 
arbejdsmæssigt.  

 Mulighed for større kontinuitet og sammenhæng i Rantzausminde 
børnenes første år, fordi der kan arbejdes mere struktureret med 
overgangen fra vuggestue til børnehave. 

 En vuggestue i Rantzausminde vil lette presset på ”Byen”, idet vi 
forventer at langt hovedparten vil hjemtage deres børn til 
Rantzausminde.  

 Man får ”gratis” udvidet et yderst velfungerende dagtilbud med 
engagerede ansatte og forældre, som er villige til at deltage og 
bidrage aktivt. 

 Et integreret dagtilbud med allerede eksisterende enestående 
udenoms arealer, hvis I bibeholder nuværende placering.



 Det vil sikre bedre udnyttelse af personaleressourcerne samt de 
økonomiske tildelinger. Man får mulighed for at optimere denne del 
langt bedre, da man kan bruge ressourcerne, hvor behovet er størst.

Vi har i de selvejende dagtilbud altid oplevet et godt samarbejde med lokale 
politikere såvel som administrationen. Vi anser løsningen med at man fra kommunal 
side støtter op omkring udbygningen af et selvejende dagtilbud som værende ganske 
visionær. Det vil uden tvivl kunne bidrage til den i forvejen positive fortælling om 
Svendborg kommune. Vi ønsker som forældre at udvise ejerskab, initiativrighed og 
støtte til gode fælles løsninger. 

Med venlig hilsen

Rantzausminde Børnehaves Bestyrelse.    

På bestyrelsens vegne

Bestyrelsesformand Signe Fuglkjær  

Dagtilbudsleder Linda Egmose Andersen        



Høringssvar i forhold til arealeffektivisering og kapacitetstilpasning

Svar fra Sundets MED-udvalg, lederteamet samt forældrebestyrelsen 

Arealeffektivisering.

Overordnet kan vi tilslutte os de to forslag, da både Lundby og Vindeby er meget 
”gamle” bygninger og slet ikke optimale i forhold til de krav, der er til 
dagtilbud/læringsmiljøer i dag.

 Vi anbefaler niveau A, da vi med den erfaring vi har i dag ved, at det er svært at 
gøre brug af faglokalerne på skolen, det er gældende i både afd. Lundby og 
Sundhøj. Bliver det niveau B vil det betyde, at er næsten dagligt skal være et 
faglokale til rådighed til et læringsmiljø.

 Vedr. legepladsen ved afd. Lundby er det vigtigt, der kommer et indhegnet areal 
til børnehavens legeplads, og det skal være et større areal end det, der i dag 
tilhører Sfo’en

 Der er tvivl om, det er realistisk med 37 -40 garderober i det område, der er i 
udkastet, når der også skal være plads til heldagslegestue, børnenes tøj mv., de 
dage dagplejen er i huset.

 Vi ser det positivt i forhold til dagplejens helddagslegestuer, at de nu tilbygges 
børnehusene, og det synes vi er optimalt for samarbejdet og overgangen fra 
dagpleje til børnehave. 

 Vi ser også store fordele i dagligt samarbejde i afd. Lundby i forhold til 
samarbejde mellem børnehaven og Sfo, bl.a. mulighed for at åbne og lukke 
sammen og dermed bruge personaletimerne optimalt, altså at opholdslokalerne 
bruges fælles i ydertimerne, og personaletimerne kan fordeles imellem de 2 
afdelinger.

 I forhold til afd. Sundhøj; her er brug for m2 til 40 normeringspladser og en 
heldagslegestue ved salg af Vindeby. Hvordan vi bruger fordelingen, opfordrer vi 
til, bliver et samarbejde mellem de to dagtilbud i området og dagplejen. Vi skal 
have fokus på, hvor og hvordan vi bruger normeringen bedst muligt. Det er 
pladser vi har brug for, for at håndtere kapaciteten i Sundhøjs området.

 Vi ser også her en pædagogisk fordel i at samarbejde med Sfo’en i forhold til 
overgang til skolen.

Vi anbefaler, at ledelsen af dagtilbud på Tåsinge bliver i et dagtilbudsområde, på trods af 
fysisk tilbygninger til skolen. Det anbefaler vi, fordi der i Svendborg kommune er 
igangsat meget fagligt arbejde/projekter på 0-6 års området, bl.a. ”FOKUS” (”tidlig 
opsporing”) – ”læringsledelse”, som godt nok er fælles for skole og dagtilbud, dog skal 
det håndteres helt anderledes på dagtilbud – forskning/projekt ”Aktive børn”. Vi kan 
frygte, at man får dekoblet de 3 børnehuse fra den helhed, vi har fået skabt på 
dagtilbudsområdet, og dermed mister den høje faglighed, der er opbygget og kræver 
konstant vedligeholdelse.

Kapacitetstilpasning:

 Vi anbefaler, at pavillonen, som opstilles ved Solsikken pr. 1.10 2017, gøres 
permanent i form af en tilbygning. Vi kan se, at der i fremtiden vil være behov for 
de 14 ekstra vuggestuepladser på Tåsinge, og ved at have 2x14 vuggestue-
pladser, er der en god fordeling mellem vuggestue og dagpleje på Tåsinge.

Vi vælger ikke at forholde os til de andre forslag, dog vil vi gøre opmærksom på, at en 
”ren” vuggestue med 40 børn, kan give udfordringer i forhold til børnehave-fordeling, og 
giver dermed ikke den gode overgang for børnene, som det sker i integreret børnehuse.



VESTERLUNDEN

Høringssvar vedr. Kapacitetsudvidelser på 0-2 årsområdet fra 
Vesterlundens Forældrebestyrelse:

I forventning om, at der er overblik over, hvor der er behov for ekstra 
pladser, har vi valgt kun at afgive høringssvar Vedr. Kernehusets 
udvidelse.

Forældrebestyrelsen ser gerne, at Kernehuset udbygges, så der dels er 
kapacitet til de vuggestuebørn, der er, og at der samtidig tages højde 
for, at barnet kan blive i Kernehuset i børnehavetiden. Et større hus, 
giver også bedre sammenhængskraft personalemæssigt.

Vi ser gerne, at der kommer en udegruppe, der har en bus, så de kan 
køre ud; vi har gode erfaringer med udegruppe med bus i Ryttergården.

Vi må dog påpege, at normeringen presses ved udegrupper; og der bør 
kompenseres for dette. Det er sårbart, når der mangler medarbejdere 
ved ferie, sygdom, kurser m.v., hvor man må prioritere om bussen kan 
komme af sted eller må blive hjemme.

Vi mener, der er vigtigt, at fastholde byggeniveau A, så der kan skabes 
læringsmiljøer og børnene kan deles i små grupper, når det er muligt.

Der er en bekymring i forhold til antallet af børnehavepladser, da der i 
øjeblikket er mange ledige børnehavepladser i så vel Kernehuset som 
Kildebækken, de to huse ligger tæt på hinanden. Vil Kildebækkens 
sammenhængskraft blive mere udfordret end nu? 

På Forældrebestyrelsens vegne

Pernille Konradsen Pia Nørgaard
Næstformand for Forældrebestyrelsen Dagtilbudsleder

Dagtilbudsområdet
Grubbemøllevej 22, 1. sal
5700 Svendborg.

Dagtilbudsleder:
Pia Nørgaard
Tlf: 30174595

www.svendborg.dk

4. september 2017

BØRNEHUSENE:
Kernehuset
Wiggerspark 201
Tlf. 29481759

Kildebækken
Engdraget 2
Tlf. 51545910

Ryttergården
Ryttervej 68
Tlf. 29481771

Skovlinden
Sofielund 2
Tlf. 51545804

Nordlyset
Frilandsvej 30
Tlf. 29481756

Nordenvinden
Pengekrogen 37
Tlf.30174507

http://www.svendborg.dk/


VESTERLUNDEN

Høringssvar vedr. Kapacitetsudvidelser på 0-2 årsområdet fra 
Vesterlundens MED-udvalg og Lederteam:

I forventning om, at der er overblik over, hvor der er behov for ekstra 
pladser, har vi valgt kun at afgive høringssvar vedr. Kernehusets 
udvidelse.

Lederteamet ser gerne, at Kernehuset udbygges.
Der er meget pædagogisk værdi i, at der 2 vuggestuegrupper, der kan 
samarbejde om børnene, udviklingen af den pædagogiske praksis. Det 
er vigtigt, at de to grupper ligger fysisk op ad hinanden, så man kan 
hjælpe hinanden i hverdagen.
Kernehuset har frokostordning, hvor maden leveres af en ekstern 
leverandør; det er ønskeligt, at der indtænkes at køkkenet udbygges, så 
der kan serveres ”hjemmelavet økologisk mad”, som man oplever, at 
forældrene efterspørger.

Idéen om udegruppe, synes vi er god, dog tænker vi, at det ikke er 
nødvendigt; vi ser langt hellere, at der bygges til. 
Kernehuset har et stort udeareal med mange læringsmiljøer, geder og 
en stor skov som nabo, og huset ligger tæt på strand. 
Derudover presses normeringen ved udegrupper. Det er sårbart, når der 
mangler medarbejdere ved ferie, sygdom, kurser m.v., her bliver det 
nødvendigt at prioritere om udegruppen kan komme af sted eller må 
blive hjemme, så alle kan hjælpes ad.

Vi mener, der er vigtigt, at fastholde byggeniveau A, så der kan skabes 
de vigtige og alsidige indendørs læringsmiljøer, hvor børnene kan deles, 
og fordele sig, i mindre grupper.

Der er en bekymring i forhold til antallet af børnehavepladser, da der i 
øjeblikket er mange ledige børnehavepladser i så vel Kernehuset som 
Kildebækken, og de to huse ligger tæt på hinanden. Nu etableres der 
pavillon ved Kernehuset, mens Kildebækkens sammenhængskraft er 
udfordret. 

På MED-udvalgets og lederteamets vegne

Jette Andreasen Pia Nørgaard
Næstformand i MED-udvalget Dagtilbudsleder

Dagtilbudsområdet
Grubbemøllevej 22, 1. sal
5700 Svendborg.

Dagtilbudsleder:
Pia Nørgaard
Tlf: 30174595

www.svendborg.dk

4. september 2017

BØRNEHUSENE:
Kernehuset
Wiggerspark 201
Tlf. 29481759

Kildebækken
Engdraget 2
Tlf. 51545910

Ryttergården
Ryttervej 68
Tlf. 29481771

Skovlinden
Sofielund 2
Tlf. 51545804

Nordlyset
Frilandsvej 30
Tlf. 29481756

Nordenvinden
Pengekrogen 37
Tlf.30174507

http://www.svendborg.dk/
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