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Høringsvar vedr. forslag til budget 2020
Lukning og fra flytning af selvejende dagtilbud Sct. Georgs Gårdens Børnehave

Til Teknik og Ejendomsudvalget, Køge kommune, Att. Giulia Lorenzen

I henhold til dokument nr. 2017-017860-95 fremsendes høringssvar til Teknik og
Ejendomsudvalget fremsatte forslag om Lukning og fra flytning af Sct. Georgs Gårdens Børnehave

Opsummering af nærværende høringssvar
Vi står fuldstændigt uforstående overfor endnu et høringsforslag, om lukning af Sct. Georgs Gårdens
Børnehave.
I Teknik- og Ejendomsudvalget egen vurdering nævnes Børne- og Uddannelsesforvaltningen eget
forsalg om lukning af Sct. Georgs Gårdens Børnehave. – Børneudvalget ønskede ikke, ved den
lejlighed at gå videre med tiltaget.
I denne forbindelse anbefaler vi at man går tilbage og kigger på de mange høringsvar. Hertil skal vi
gøre opmærksom på den tidligere underskift indsamling – 25% af Borup skrev under.
Sct. Georgs Gårdens Børnehave har en lang opsigelsesfrist på ni måneder, dvs. at den tidligst kan
lukkes fra april 2020. Hermed kommer en evt. lukning af Sct. Georgs Gårdens Børnehave ikke til at
bidrage til de nødvendige besparelser i 2019.
Vi ager at fortælle grundigt om en yderst velfungerende børnehave, der har sin berettigelse, bl.a.
fordi den som en lille institution med en normering på 58 børn (og et nuværende børnetal på 45) og
med nære og trygge fysiske rammer supplerer de øvrige store, integrerede institutioner i Borup.

Vi har bestræbt os på at forholde os saglige og fremstiller bl.a. følgende oplysninger og
konklusioner:
•

En lukning af Sct. Georgs Gårdens Børnehave vil være en direkte forringelse både af
nærmiljøet og det varierede institutionsudbud. Dermed vil Borup miste en helt central
tiltrækningskraft.

•

En Lukning af Sct. Georgs Gårdens Børnehave

•

Med en lukning af børnehaven reduceres Borup-forældrenes mulighed for frit
institutionsvalg kraftigt.
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•

Forældre, hvis børn har behov for at indgå i en småbørnsgruppe og/eller i et lille og
trygt miljø, kan ikke tilbydes kvalificeret pasning andetsteds i Borup.

•

Et personale med høj trivsel og lav udskiftning samt stor forældretilfredshed skaber
trygge rammer for børnene, hvor de bedst muligt kan udvikle sociale og faglige
kompetencer.

•

Sct. Georgs Gårdens Børnehave er i perfekt symbiose med sit nærmiljø og er som den
eneste institution ikke beliggende i ”institutionssammenklumpningen” i Borup Nord,
men i den gamle del af byen.

•

Forældre, der er tvunget til at arbejde på ”skæve” dage, har med Sct. Georgs Gårdens
Børnehave mulighed for at undgå stress i hverdagen.

Sct. Georgs Gårdens Børnehave og Borup som tilflytter by for især
børnefamilier
•

Forældre, der er tvunget til at arbejde på ”skæve” dage, har med Sct. Georgs Gårdens
Børnehave mulighed for at undgå stress i hverdagen.

•

Sct. Georgs Gårdens Børnehave er i perfekt symbiose med sit nærmiljø og er som den
eneste institution ikke beliggende i ”institutionssammenklumpningen” i Borup Nord,
men i den gamle del af byen.

•

En lukning af Sct. Georgs Gårdens Børnehave vil være en direkte forringelse både af
nærmiljøet og det varierede institutionsudbud. Dermed vil Borup miste en helt central
tiltrækningskraft.

Sct. Georgs Gårdens Børnehave er en aktiv deltager i og bruger af nærmiljøet. Som officiel,
certificeret friluftsinstitution tager børnehaven ofte på ture i naturen og i byen omkring sig, bl.a. til
Naturskolen og den nærved beliggende Kimmerslev Sø. Hermed både opdrages og oplæres børnene
helt bevidst til at begå sig i byens natur og i naturen generelt og til at være samfundsborgere, der på
sigt kan tage ansvar i forhold til vort lokalområde. Igen passer børnehaven således fint ind i den
samlede byplan og skiller sig ingenlunde ud.
Dertil kommer, at børnehaven med sin beliggenhed på Rønnevej i et roligt villakvarter fjernt fra
tung trafik er den eneste institution beliggende i ”det gamle Borup” (den sydlige del af byen), idet
byens øvrige tre institutioner ligger klumpet sammen inden for et geografisk meget afgrænset
område i Borup Nord. En lukning af børnehaven ville således medføre en endnu større geografisk
skævvridning i placeringen af byens institutioner og en forringelse af nærmiljøet i den del af byen.
Borup har tiltrækningskraft, bl.a. fordi byen har fokus på nærmiljøet og et godt og varieret
institutionsudbud, herunder en institution i perfekt symbiose med sit nærmiljø og uden lukkedage.
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En lukning af Sct. Georgs Gårdens Børnehave ville være en direkte forringelse af netop disse
parametre.

Forkerte oplysninger
Vi kan fra Sct. Georgs Gårdens Børnehave oplyse at der går 16 børn ud d.1 April 2020 og ikke 24.

Vedligeholdes
Driften af Sct. Georgs Gårdens Børnehave bygninger, er mere end bare drift.

Sct. Georgs Gårdens Børnehave er et symbol i Borup, ikke blot fordi den skaber balance i de
forskellige tilbud, med også fordi den ligger i den ”gamle” del af Borup.
I år holder børnehaven 50-års jubilæum, hvilket er ret specielt, da vi har personale der har været
med i 43 år.
Ligeledes i forbindelse med åbent hus, kommer der jævnligt folk, som vil se om det stadig så ud
som da de gik der, eller da deres børn gik der.
I vedligeholdsrapporten er der en række ting, som ikke kan genkendes.
Det fremgår ikke hvordan, man er kommet frem til de forskellige beløb, eller hvilke problemer der måtte
være på det pågældende området.
Fx er der afsat 300.000 til vedligeholdes af Yder – og indervægge, her fremgår det ikke hvor i bygningen der
måtte være et problem, eller evt. behov.
I telefonisk samtale med Ejendoms Chef Giulia Lorenzen, fremgår det at der har været en snak med tidligere
leder Thomas, om muligvis overstående oplysninger.
Sct. Georgs Gårdens nuværende institutionsleder Anette, har ikke hørt, eller observeret dette behov.
Ligeledes har ETK ikke påtalt problemet overfor institutionen ved de sidste 3 besøg i 2019.
Anette tiltrådte for over 2 år siden, og derfor er vi meget uforstående overfor hvorfor netop lige denne post
stadig er i vedligeholds budget, når det ikke efterfølgende er observeret behov eller blevet påtalt.
ETK har været ude d. 4 marts, 7 juni & 3 juli.
Efterfølgende er der ikke givet svar tilbage. Derfor ved vi ikke hvilken handlinger, eller hvilken vurderings
grad der er observeret.

Sct. Georgs Gårdens Børnehave og den proaktive ledelse
•

Børnehavens ledelse og institutionsbestyrelse tilpasser altid personaletimerne løbende
hen over året i forhold til børnetallet.

Påstand om at ”institutionen skulle have været økonomisk udfordret pga. af manglende søgning”, kan vi ikke
genkende.
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Børnehavens bestyrelser og ledelse har naturligvis stor opmærksomhed rettet mod forsvarlig drift af
børnehaven og forsøger hele tiden at finde måder, hvorpå man kan sikre sig den bedste drift. Derfor
rettede bestyrelser og ledelse selv henvendelse til Forvaltningen.
Det var på den grund, at to ansøgninger er sendt afsted - ud fra princippet ”Rettidig omhu”. Dvs. vi vil heller
være på forkant og vide hvad vi konkret har med at gøre.
Vi har d. 28 august, ansøgt om 400.000 kr. i driftstilskud.
Efterfølgende d. 3 Juli, ansøgte vi om at overføre 250.000 til næste år.
Efter afslag på de 400.000, har bestyrelsen gennemgået budget, omprioriteret og justerede budget.
Ansøgningen på de 250.000 kr. er sendt efter overstående justering.
Dette skal ses i lyset af sidste år, fik love at overføre mere end 3%.
Efter afslag på de 250.000 kr. – Som overstiger de 3, er det byrådet som skal tage stilling til dette.
Vi har justerede budget efterfølgende.

Vi må nu erkende, at denne åbenhed er blevet tvistet og vendt imod os.
Derudover vil børnehavens ledelse og institutionsbestyrelse naturligvis vanen tro tilpasse
personaletimerne løbende hen over året i forhold til børnetallet

Børnetallet
I “Kapacitetsberegning Køge Kommune 2019-2031” 1
Efterspørgslen efter dagtilbudspladser stiger væsentligt over de kommende år. Denne efterspørgsel kan ikke
imødekommes inden for den nuværende kapacitet, hvor der allerede er merindskrevet. Derfor er det
nødvendigt at etablere flere pladser, og opgaven er nu at præcisere behovet og evt. opdatere
anlægsinvesteringsplanen.
Pasningsbehovet i 2019 er 121 pladser højere end det forventede i sidste års prognose. Dette er til trods for,
at der kun er forskel i tilgang i børnetallet på 20 børn mellem prognoserne, hvoraf der er en ændring af de 14-årige på 32 børn.
I perioden fra 2022 til 2025 er pladsbehovet reduceret i forhold til sidste års prognose, men udviklingen
overstiger væsentligt den aktuelle kapacitet

Et forbillede i forhold til sygefravær og forældreengagement
Et personale med høj trivsel og lav udskiftning samt stor forældretilfredshed skaber
trygge rammer for børnene, hvor de bedst muligt kan udvikle sociale og faglige
kompetencer. Den høje score i tilfredshedsundersøgelser modsiger forslaget om lukning
af Sct. Georgs Gårdens Børnehave.
• Med udgangspunkt i ovenstående er vi helt uforstående over for, at man stiller forslag
1

https://www.koege.dk/~/media/Files/Pdf/Borger/Bolig byggeri og
flytning/Byplanlægning/Boligbyggeprogram/Kapacitetsberegninger 2019-2031.ashx
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om at lukke en velfungerende børnehave - og en børnehave, som har været
velfungerende i årevis og i Borup-folkemunde er kendt som “Byens bedste børnehave”.
Konsekvensen af – eller måske netop årsagen til – roen og de trygge rammer i børnehaven kommer
til udtryk ved, at ikke kun børnene, men også personalet trives. Personalets trivsel ses bl.a. ved
næsten intet sygefravær, jf. også den seneste APV, og en næsten ikke-eksisterende udskiftning i
personalegruppen. Nogle har været i børnehaven i 10, 20 , 30 og endda 40 år.
Det er forældrenes klare oplevelse, at personalets erfaring, trivsel og høje faglige niveau medfører
en naturlig og ustresset tilgang til det pædagogisk faglige arbejde, hvor børn kan få lov til at være
børn, og hvor der er overskud til at lade børnene komme på tur, på koloni med overnatning, til
arrangementer rundt om i byen m.m. og til at arrangere festaftener for børnene med spisning, diskodans og Disney-sjov.
Alt sammen noget, der bidrager til at udvikle vore børns sociale kompetencer og evner til at begå sig som
gode venner i både større og mindre sammenhænge.
Trivslen i Sct. Georgs Gårdens Børnehave er høj for alle – ikke kun børn og personale, men også
forældre og bedsteforældre.
Fremmødet er stort til forældre- og/eller personalearrangerede
fællesarrangementer såsom arbejdsdage, fester, fælleskaffe og bedsteforældredage. Sådanne
aktiviteter knytter nærmiljøet tættere sammen og styrker det tætte samarbejde mellem os forældre
og børnehaven – alt sammen til gavn og glæde for såvel vore børn som lokalsamfundet.
Det er ikke for ingenting, at Sct. Georgs Gårdens Børnehave i Borup-folkemunde i årevis har været
kendt som “Byens bedste børnehave”.

En garant for forældres fri valg
Forældre, hvis børn har behov for at indgå i en småbørnsgruppe og/eller i et lille og
trygt miljø, kan ikke tilbydes kvalificeret pasning andetsteds i Borup.
Forældrene i Borup bør gives samme mulighed som kommunens øvrige borgere for at
vælge den institution, der passer til netop deres barn – uden at skulle køre langt hver
dag.
Ud over at Sct. Georgs Gårdens Børnehave er en del af det samlede Borup-billede, der tiltrækker
nye børnefamilier, er børnehaven med til at fuldstændiggøre det udbud af institutioner, der er i
Borup, således at også forældre i Borup er sikret et frit institutionsvalg lokalt med flere typer af
institutioner at vælge imellem.
For ikke alle børn trives i store kommunale, integrerede institutioner. Nogle trives bedst i mindre
sammenhænge.2 Andre trives kun i mindre sammenhænge og har brug for rummelighed, for at de bedst
muligt kan udvikle sig selv og deres kompetencer.
Flere forældre i børnehaven har flyttet deres børn dertil fra byens større institutioner, hvor børnene
mistrivedes, og har oplevet, hvordan børnene på få uger har blomstret og kan rummes. Et tilflytterforældrepar i børnehaven siger for eksempel: “Vi har netop valgt en lille, selvejende institution, fordi der er
Rapport: ”Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner. En rapport om børns trivsel, læring og udvikling i store
og små daginstitutioner” (http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Forskning/Diversitet__Kultur_og_Forandring/Ebog__Paedagogisk_kvalitet_i_store_og_smaa_daginstitutioner_-_feb_2015_-_web.pdf)
2
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kortere vej mellem bestyrelse-ledelse-medarbejdere-forældre end i de kommunale institutioner.”

I høringsnotat nævnes det, at ”[d]er er ledig kapacitet på andre institutioner i området til at yde en
kvalificeret pasning af institutionens børn.” Med udgangspunkt i ovenstående afsnit vil vi gerne
bestride dette udsagn. Ingen andre af byens institutioner kan tilbyde 1) småbørnsgruppe eller 2) små
og trygge miljøer. Forældre, hvis børn har disse behov, kan derfor ikke tilbydes kvalificeret pasning
andetsteds i byen.
Sct. Georgs Gårdens Børnehave er sikringen i Borup for, at byens forældre har en mulighed for at
vælge det, der passer til netop deres barn - Netop nærheden synes man i kommunen at vægte med
opførelsen af nye institutioner i Køge Nord.
Samme privilegium bør tilfalde børnefamilierne i Borup.

Børnenes trivsel: en politisk mærkesag
Vi har her fortalt jer om en yderst velfungerende børnehave, som finder sin berettigelse i behovet
for en diversitet og mangfoldighed i forældrenes valg af børnehave til deres barn, så der er
mulighed for at rumme forskellige typer af børn med meget forskellige behov – også i et Borup,
som nogle gange føler sig kørt over og som “udkants-Køge”. I kommunevalg 2017, på partiernes
hjemmesider og/eller andetsteds loves der bl.a. fra

Socialdemokratiet at:

“Vi skal sørge for gode og velfungerende daginstitutioner med et
fagligt dygtigt personale, hvor vores børn trives, og vi trygt kan
aflevere dem om morgenen.”

Venstre at:

“Køge skal fortsat være en attraktiv kommune, hvor der en aktiv og
tryg opvækst til vores børn og unge (...) med udvikling i HELE
kommunen.”

Konservative at:
på livet.”
Dansk Folkeparti at:

“Vi skal sikre de mindste og svageste borgere en god start
Køge Kommune skal udvikle sig “men uden at gå på kompromis med
de menneskelige værdier.”

Vi håber, at begge politiske fløje vil huske deres valgløfter til vælgerne – også dem i Borup.
For vores børns skyld.
Med venlig hilsen Forældrebestyrelsen i Sct. Georgs Gårdens Børnehave
Nadia Desiree Dybdahl
Kim Søndergaard
Mette Sander
Rune Lynge
Michael Skjaldgaard
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Hej.
Vi har haft alle vores 6 børn i denne helt igennem fantastiske børnehave. (De 2 yngste går der pt).
Vi ville blive hårdt ramt som familie, hvis det ender med, at den lukker.
Personalet, atmosfæren, omgivelserne, rummeligheden- både fysisk og psykisk-, stemningen,
kærligheden... Alt dette forsvinder, hvis I lukker den allerbedste børnehave i Borup!
Vi forstår slet ikke jeres argumenter, som så slet ikke holder stik.
Da vi flyttede hertil for lidt over 15 år siden, blev vi taget så fantastisk godt imod i børnehaven. Vores
ældste startede der, da vi havde boet i Borup i 1 måned.
Det viste sig, at han krævede lidt ekstra. Personalet sætte ind med det samme og gav os den bedst
tænkelige hjælp, støtte og opbakning, man kunne tænke sig. (Det har vist sig, at han senere fik diagnosen
Aspergers Syndrom). Uden alt personalets omsorg ved jeg simpelthen ikke, hvordan vi ville have det idag.
Vi kender dem alle SÅ godt. De fire ældste børn har altid været vilde med med deres børnehave. De 2
yngste et lige så vilde med den.
Ødelæg nu ikke den mest fantastiske børnehave i Borup...
Mange hilsner Fam. Mejlstrup
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Kære jer.
Det skære mig i hjertet at VI endnu engang er i søgelyset mht lukning.
Vi har en fantastisk lille perle centralt i Borup med søde dejlige børn og et vidunderligt personale som har
rigtig mange år på bagen.
Vi har indtil flere pædagoger som har haft både 20, 30 og 40 års jubilæum hernede.
Når man har det, er det fordi man brænder for sit arbejde og ikke mindst sin ARBEJDSPLADS !!
Der er en god mangfoldighed af børn hernede, fra forskellige etniciteter. Børn som har brug for ekstra
støtte mht sprog og læring i det danske samfund. Og børn som har brug for ekstra tryghed, børn som let
kan bliver “glemt” i en stor integreret institution, sårbare børn, stille børn. Det kan vi tilbyde hernede i Sct.
Georg Gårdens Børnehave FORDI VI ER EN LILLE BØRNEHAVE og hvor der er tid til alle ☝🏼☝🏼
Min datter er 5 år. Vi flyttede til Borup for 2 år siden efter min skilsmisse. Vi kom fra en lille dejlig og
fantastisk børnehave i Vemmedrup og glæden var kæmpe stor, da vi fandt Sct. Georg Gårdens børnehave
som er tilsvarende Vemmedrup. Lille intim og med tid til børnene.
- Min datter stater i SFO til april 2020 så jeg kunne jo egentlig være egoistisk og ligeglad med om den
lukkede eller ej. Men det er jeg ikke !! For jeg ønsker at familier som min, med børn som har brug for lidt
ekstra tryghed og omsorg, får samme mulighed som os, at få sit barn i denne fantastiske dejlige børnehave.
Vi vil kæmpe det bedste vi har lært, det har vi jo allerede vist jer 2 gange før !!
Vi vil kæmpe for vores lille perle.
LUK OS IKKE .....
Med venlig hilsen
Maria Borello Høst.
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Vedr. evt. lukning af børnehaven
Jeg bliver som mor til et barn i Sct. Georg Gårdens børnehave, bekymret for om Køge kommune
påtænker at finde besparelser i form af lukning af vores børnehave.
Borup er en dejlig alsidig by med en bred vifte af forskellige slags mennesker, med forskellige
behov. Heldigvis.
Min søn gik i et af de større - og noget forvirrende tilbud i byen, en integreret idrætsinstitution,
hvor vi ikke oplevede at hans behov for ro og struktur, blev tilgodeset - ej heller hans behov for at
forbyde sig i f.eks. lego. Han skulle passe ind i de voksnes planer, de voksnes rammer og vi havde
som resultat af dette en søn i komplet mistrivsel. Mareridt hver nat, stammen og problemer med
renlighed. Det har vi ikke mere.
Efter meget lang overvejelse og besøg i Sct. Georg gården, valgte vi at flytte ham sidste sommer,
da vi vurderede at det var et forsøg værd og hans dyrebare børnehave tid, skulle vendes til noget
positivt med overskud til leg og ballade. Vi har ikke fortrudt et sekund.
Vores søn trives og er den gladeste dreng! Det blev han hurtigt! Han anerkendes dagligt for den
han er og han vokser ind i selvstændighed med pædagogernes pædagogik og ansvarliggørelse af
børnene. Forældrene som har deres gang i børnehaven, har åben og rar dialog med pædagogerne
og der er plads til omsorg for alle.
En evt. lukning ville ikke nødvendigvis komme til at påvirke vores søn direkte, da han efter alle
planer skal videre mod skolegang snart, men jeg kan ikke bære, hvis andre børn i Borup, ikke har
den mulighed for at gå i denne børnehave.
Der må være plads til alle - plads til motorvejsbørnene som suser derud af i høj fart og trives i det men også plads til de børn, som gerne vil ned i gearet og lære forsigtigt. I Sct. Georg gården er der
plads til begge.
Med venlig hilsen
June Pedersen - En tilfreds og tryg forælder
Mor til Mads - Et tilfreds børnehave barn
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Sct. Georgs Gårdens Børnehave
Den bedste børnehave, det bedste personale.
Vi har 2 børn i børnehaven nu, men deres storesøster har også gået der og vi var
meget meget tilfredses, derfor valgte vi også børnehaven da de to små skulle
starte. De to små har haft en meget svær start og var rigtigt kede af det, men med
en kæmpe indsats fra personalet og et super godt samarbejde med os forældre er
de nu så glade for at komme i børnehaven, at det til tider sker, at de ikke vil med
hjem igen. Personalet gav sig tid til barnet og barnets behov, der er rummelighed,
tryghed, ro og kærlighed og lige netop tid til det enkelte barn var med til at de
følte sig trygge og blev til glade børn.
For os ville det være en katastrofe, hvis børnehaven skal lukke og vi skal starte
forfra med nye pædagoger og ny børnehave.
Vivian og Vincents forældre
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Marcel og Marie Nguilifem
Søvej 26,1 C
4140 Borup
September 17/2019

Høringssvar vedr forslag om lukning af Sct, Georgs Gårdens Børnehave I Borup

Vi er fuldstændig uforstående over for forslaget om lukning af Sct. Georgs Gårdens Børnehave af
følgende grunde:
• Ved at lukke Sct. Georgs Gårdens Børnehave går man direkte imod Byplan Borups italesatte
hensigtserklæring om at støtte de lokale institutioner.
• Sct. Georgs Gårdens Børnehave er med til at tiltrække tilflytter- og børnefamilier, fordi den som
den eneste af Borups institutioner ikke har lukkedage, og fordi den er i perfekt symbiose med sit
nærmiljø og som den eneste institution i byen ligger i ”det gamle Borup”.
• Sct. Georgs Gårdens Børnehaves ledelse og forældre- og institutionsbestyrelse er proaktive i
forhold til prognoserne om det nuværende lave børnetal og har iværksat flere tiltag, som på få
måneder har betydet en endda høj stigning i børnetallet i børnehaven.
• Med en lukning af børnehaven reduceres Borup-forældrenes mulighed for frit institutionsvalg
kraftigt.
• Forældre, hvis børn har behov for at indgå i en småbørnsgruppe og/eller i et lille og trygt miljø,
kan ikke tilbydes kvalificeret pasning andetsteds i Borup.
• Et personale med høj trivsel og lav udskiftning samt stor forældretilfredshed skaber trygge
rammer for børnene, hvor de bedst muligt kan udvikle sociale og faglige kompetencer.
• Vi foreslår, at man for at opnå den ønskede besparelse i stedet sammenlægger stuer i de
kommunale institutioner – rundt omkring i hele kommunen og ikke bare i Borup.
Venlig Hilsen
Marcel og Marie Nguilifem(Forældre)
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Høringssvar vedr. Forslag om lukning af Sct. Georgs Gården
Børnehave i Borup.
Lukning af Sct. Georgs Gården Børnehave??
Da vi blev forældre til vores datter, Freya for 3 et halvt år siden, var det en tryghedspige der kom
til verden. Da hun skulle i institution valgte vi derfor en dagpleje. Vores dagplejemor sagde efter
en måned at hun helt sikkert ville anbefale at Freya kom i Sct. Georgs Gården Børnehave, når tiden
der kom. Hun kunne også mærke at Freya var en sensitiv pige og havde ekstra brug for tryghed og
ikke for mange mennesker.
Den 2 januar 2019 startede den mest fantastisk tid vi har haft. Vi blev modtaget af de sødeste
pædagoger og den RO der var og ER i børnehaven hver dag er så dejlig. Inden start havde vi en
snak om hvilket barn Freya er. Vi følte os i de tryggeste hænder.
Allerede på anden dagen var Freya klar til at mor gik. Og 3 dagen var hun klar til en endnu længere
dag. Vores datter har ALDRIG før været så tryg at hun ikke har behøvet os, i nye omgivelser. Hvad
siger det os? At det er det mest trygge sted at aflevere sit barn og der har ikke været en eneste
dag hvor vi har været utrygge ved afleveringen. Vi er ALTID blevet mødt med åbne arme, knus og
kærlighed. Det er nok noget af det vigtigste for forældre. At vores børn har det godt og er TRYGGE.
De er trods alt i intuition i mange timer.
Der er altid godt samarbejde mellem os forældre og pædagogerne. Hvis vi har spørgsmål og
ønsker er de altid åbne og klar på dialog. Vi føler aldrig de har for travlt til en snak med os.
Når man møder pædagogerne uden for arbejdstiden er der ALTID smil, kram og et kærligt ”hej” fra
dem. Hvilket overskud at have. De elsker de børn og de elsker deres job. Her forleden køre vi forbi
en pædagog, Freya vinker på livet løs og det samme gør hun. Derefter siger Freya ”mor, jeg elsker
Vibeke”
Hvis i vælger at lukke Sct. Georgs Gården Børnehave, knuser I mange hjerter. Børnene har et
meget tæt forhold til hinanden og pædagogerne. Derfor må dette simpelthen ikke ske.
Venlig hilsen og med håbet om at blive hørt,
Freyas forældre Mike og Christina Hesselmark Brandstrup.
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Høringssvar fra en bekymret forældre i Sct. Georgs Gårdens Børnehave.
Jeg vil gerne dele min oplevelse fra da min datter startede i børnehaven, og hvorfor hun flyttede fra
en kommunal børnehave til en selvejende.

Josefina startede med at være en utrolig lukket pige der ikke kunne knytte bånd til andre end
hendes forældre. Hun startede i en vuggestue hvor der, i alt, var 125 børn og konstant udskiftning
af personale grundet langtidssygedom og pædagoger der ikke trives. Dette fik min datter til at
lukke sig helt inde og på ingen måde ville andre mennesker og havde svært ved at finde sig til rette
hos andre end os som forældre.
Vi blev hurtig enig om at, der tiden var inde til at Josefina skulle starte i børnehave så blev det ikke
samme sted.
Vi er selv vokset op i Borup og var ikke et sekund i tvivl om hvor vores datter skulle starte på en
frisk når hun skulle i børnehave. Vi har ALTID kun hørt positive ting om Sct. Georgs Gårdens
Børnehave og det var lige præcis der vores datter skulle gå.
D. 1. marts starter Josefina i Sct. Georgs Gårdens Børnehave og det første Josefina gør efter
første time er at sige ”Hej Hej Mor”. Jeg sidder på daværende tidspunkt og snakker med en af
pædagogerne på Josefinas kommende stue. Josefina falder til efter meget få timer og jeg som mor
bliver utrolig imponeret over at starte med at have en datter der overhovedet ikke var tryg derfra
hvor hun gik i vuggestue og på ikke engang 1 dag så siger hun ”hej hej mor”.
Josefina skal hentes af far 3 dage efter børnehavestart og det første han siger er ” selvom der er
mange børn på lidt plads så er der en helt anden ro og hygge, man fornemmer trygheden og
hyggen der er inde bag væggene.
Sct. Georgs Gårdens Børnehave er en UNIK børnehave for børn der har svært ved at finde
tryghed ved nye mennesker fordi der altid er det samme personale og det eneste der er skiftende,
er de studerende som kommer. Hvis denne fantastiske børnehave lukker, er der rigtigt mange børn
i Borup og omegn der mister en børnehave med unikke kompetencer. Borup mister en del at dens
historie efter 50 år, det er den børnehave der er blevet snakket bedst om ALTID. Jeg ville
personligt blive dybt berørt hvis ikke forældre og børn skulle have muligheden for at starte så
fantastisk et sted.
Selvom min datter starter i skole til april så vil jeg kæmpe og gøre alt for den her unikke
børnehave.
Lukker den så passer jeg mit barn hjemme! Jeg ønsker personligt ikke at hun skal tilbage hvor hun
startede.
Lyt til os og lad vores børn have deres børnehave i fred.
Med venlig hilsen
Nadia Desiree Dybdahl
Mor til Josefina 5 år.
Forældrebestyrelses formand
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Høringssvar til Teknik- og Ejendomsudvalget.
Sct. Georgs Gårdens Børnehave (herefter SGG) i Borup er endnu engang nævnt i forhold til besparelser som
Køge Kommune står overfor, denne gang er det Teknik- og Miljøudvalget, som ikke helt har forstået
vigtigheden i at vi bibeholder driften af bygningerne på Rønnevej 21, som huser børnehavebørn, engageret
personale og et fællesskab af forældre, som benytter rammerne på matriklen dagligt.
I min ældste datters børnehavetid står hun, med sine 5 år, i sin 3. usikre periode. Det er 3. gang siden hun
startede i børnehave for 2,5 år siden, at denne børnehave står nævnt i kommunens spareplaner og jeg må
indrømme at jeg er MÅLLØS!
Vi har igennem de seneste to sparingsforslag fået afklaret både, hvor vigtig børnehaven er for
lokalsamfundet, hvor meget det betyder for forældre at have det frie institutionsvalg, hvor stor opbakning
netop denne, historiske børnehave har i Borup, hvor stor tilfredshed børnehaven har blandt forældre, hvor
lavt et sygefravær der er iblandt personalet hvilket tyder på et enormt højt arbejdsmiljø og desuden har
Børneudvalget selv udtalt, at de ikke vil stå inde for en lukning af Sct. Georgs Gårdens Børnehaven, såfremt
økonomi og børnetal ikke stikker i negativ retning, hvilket det ikke gør eller har gjort på noget tidspunkt.
I nuværende sparingsforslag nævnes at SGG har haft dårlig økonomi over en periode, hvilket på ingen måde
er sandt. I SGG har vi altid formået at tilpasse personaletimer med antal af børn og ser frem til, igen i år, at
gå årsskiftet i møde med et pænt overskud.
Derudover nævnes de 24 børn, som skal videre i skole til næste år, hvilket må være et opdigtet tal, da der
pt. går 16 børn på den stue, som er de børn som rykker til foråret.
Der nævnes også at de resterende børn kan fordeles ud i byens andre institutioner, men ingen har opdaget,
at næsten halvdelen af SGG’s børn er overflyttere fra, netop byens andre institutioner, fordi SGG kan noget
helt særligt i forhold til at tilbyde ro, omsorg og tillidsfulde relationer, som af en eller anden årsag ikke
lykkes på samme måde i de institutioner børnene kommer fra. Vores yngste datter er også del af denne
statistik.
Vi har den holdning, som vi ved vi deler med en stor del andre forældre fra SGG, at de store, integrerede
institutioner byen ellers rummer, absolut ikke er et optimalt alternativ til den lille, trygge og rolige
børnehave vores børn går i, i dag. De forældre som vælger SGG, vælger den af grunde, som faktisk er det
modsatte af hvad byens andre institutioner kan tilbyde.
- En ikke-integreret løsning
- Et roligt miljø
- En lille men fast personalegruppe
- Et godt miljø for både ansatte, børn og forældre
- Mindre rammer til sensitive børn
- Personale som rummer alle børn, også de som har særlige behov
- Et tæt forældresamarbejde
Min yngste datter kommer, som nævnt, fra en af de integrerede institutioner i byen. Hun er stadig, snart 1
år efter hun blev flyttet til SGG, bange for at hun skal ind i sin gamle børnehave igen. Vi kan ikke gå forbi
den gamle institution, uden at hun udbryder ”Jeg skal ikke derind vel? For der har jeg været og det kunne
jeg ikke li’!”
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Min datter er en af mange med en lignende historie, så at være så naiv og tro, at man ”bare” kan flytte
børn, ligeså let som at flytte på tallene i Excel arket, er virkelig rystende og vil have mere end blot ”en del
modstand” som konsekvens.
Pengene følger barnet – og i SGG’s tilfælde må beregnes, at lukkes børnehaven, følger pengene for en stor
del af børnene hjem i hjemmepasning, privat børnepasning eller andre alternativer, for vi har ganske enkelt
ikke et alternativ til SGG i Borup, hvorfor pengene fra børnene ikke vil følge med over i de andre
børnehaver.
Og igen, hvorfor skal vi i Borup snydes for det frie valg mellem lille/stor og en integreret/ikke-integreret
løsning til vores børn?
Rent økonomisk vil udvalget tage bygningerne ud af drift i en periode, fordi der forventes en stigning i
børnetallet i 2024 og man derfor kan bruge rammerne til institution igen til den tid.
Det forventes at man kan spare 150.000 kr. om året på tomgangsdrift.
Der er udarbejdet en vedligeholdelsesplan for bygningerne i år på 800.000 kr. som ikke er regnet med i
budgettet for tomgangsdrift. Det vil sige at bygningerne altså ikke vil blive vedligeholdt i de 3 år den skal stå
tom, men derimod vil komme til at fylde en hel del mere i budgettet i 2024 når børnehaven så trænger til
renovering pga. misvedligehold.
Når institutionen skal startes op på ny, vil det være med etableringsomkostninger i form af nyt inventar,
renovering af legeplads, optimering af misvedligeholdte bygninger, ny ledelse, nyt personale og man må
forvente en længere periode hvor en ny kultur skal rodfæstes. Dette vil uden tvivl gå ud over kvaliteten af
det pædagogiske arbejde, da et arbejdsmiljø som SGG har i dag, ikke kan skabes af andre, men kommer af
mange års samarbejde og engagement.
Institutionen har 9 måneders opsigelse, hvilket vil sige at forslaget ikke kan effektueres før 2021.
Samtidig med dette spareforslag er den kommunale dagpleje i Borup ude og se på bygninger som skal huse
byens legestue. Vi har altså en anden institution som trænger til nye rammer, svarende til opbygningen af
en vuggestue. I stedet for at etablere en ny institution i andre kommunale bygninger, kunne det måske
være en idé at se på muligheden for at etablere rammerne til den ugentlige legestue i SGG, som allerede
har et samarbejde med dagplejen, fordi de fleste dagplejebørn fortsætter i SGG efter dagplejetiden, samt
har mulighed for at huse dagplejen 1 gang om ugen, med langt færre midler end der ellers skal postes i en
ny legestue i helt nye rammer.
En lukning af SGG på baggrund af et spareforslag, som drejer sig om småpenge i øjeblikket og som vil have
store økonomiske konsekvenser fremadrettet må siges at virke uovervejet når man ser på det overordnede
billede.
Der er ingen tvivl om at jeg som mor, repræsentant i forældrebestyrelsen og som uddannet pædagog, på
ingen måde kan se logikken eller argumenter nok, som taler for en lukning af det, som i folkemunde er
kendt som byens bedste børnehave.
Jeg beder til at I lader børnehaven køre videre, som den fantastiske institution den er, og fortsat lader
byens borgere have muligheden for at vælge den lille institution til deres børn.
Ikke alle trives i store rammer, hverken børn eller voksne.

Mvh
Janne Steenhof
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Høringssvar til Teknik- og Miljøudvalget
Vi har 2 børn som begge går i Sct. Georgs Gårdens Børnehave. 2 meget forskellige børn med hver sine
personligheder og med forskellige behov.
Freja på 5 har været en stille, sensitiv pige som har været genert og sky, utilpas i store forsamlinger og har
haft svært ved forandringer. Hun startede i SGG i 2017, udelukkende fordi det er en lille børnehave med
præcis den ro og de små rammer, som passede bedst til hende.
I de to år Freja har gået i børnehaven, er hun vokset enormt. Hun er blevet set, hørt og passet på af et fast
personale som virkelig forstår at møde børn der hvor de er. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at en stor
institution ikke ville have bidraget til samme positive udvikling vi har været vidne til i SGG. Vi har så stor
respekt for personalet deroppe og det de kan.
Nora på 3 går også i SGG, men hun startede sin børnehavekarriere i et af Borups integrerede huse. Nora er,
modsat Freja, udadgående, fuld af fart og elsker når der sker en masse. Dét, sammenholdt med det faktum
at de to søstre havde det bedst når de ikke var sammen 24/7, plus det lille aber dabei at hendes
dagplejevenner også startede i det store hus, gjorde at vi besluttede at lade pigerne have hver deres
børnehave, hver deres venner og hver deres hverdag.
Der gik dog ikke længe før vi inderligt fortrød vores beslutning.
Vores lille pige blev ikke set, ikke hørt, hun var grædefærdig ved afleveringer, hun var altid alene med sin
sut og sin nussebamse ved afhentning, en del af det faste personale vidste sågar ikke hvem hun var når vi
skulle hente hende. Vikarer, manglende informationer, ting som blev væk, børn som talte enormt grimt og
børn som sloges, var helt almindelige hverdagsscenarier.
Det gjorde fysisk ondt i maven og i hjertet at aflevere vores pige og beslutningen om at flytte hende var
ikke svær at træffe.
Nora startede i SGG 1,5 måned senere, efter vi havde haft hende hjemme i den mellemliggende periode. Vi
var nervøse for at hun skulle afsted igen, og om det nu ville gå efter det svigt vi føler det var, at lade hende
starte op i den store institution.
Men vores tvivl blev gjort til skamme, da Nora allerede på 1. dag ikke ville med hjem, fordi hun altså skulle
ud og lege med hendes nye venner.
Vi vil for evigt fortryde de første par måneder af Noras børnehaveliv, men ville ikke selv have set lige præcis
hvor stor forskel der kan være på noget, som på papiret er præcis det samme, nemlig 2 børnehaver.
Når man som forældre kommer i 2 institutioner og man dagligt ser, hører og oplever de kolossale forskelle
på institutionsliv, så forstår man først hvorfor SGG i daglig tale bliver omtalt som byens bedste børnehave
og hvorfor det har været sådan i flere generationer. En sådan rolig oase findes ikke andetsteds.
Magen til ro, imødekommenhed, professionalisme, arbejdsglæde, fremmøde, for ikke at tale om
nysgerrighed, samarbejde og åbenhed skal man virkelig ikke tage for givet. At lukke en så stor del af Borups
kultur vil være katastrofalt på alle parametre.
En børnehave er ikke bare en børnehave – og der findes ingen alternativer til SGG i Borup. I vores tilfælde
vil en lukning af SGG kun efterlade os med 1 valg, nemlig hjemmepasning til skolestart. På ingen måde vil vi
overlade vores børn til det kaos der hersker i andre institutioner.
Mvh, på vegne af vores børn.
Mor og pædagog, Janne Steenhof & far Christian Volstrup Steenhof
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Nu er vores børnehave Sct. Georgs Gården i Borup igen i farezonen.
Vi valgte netop den børnehave til vores søn på 2,5 år, fordi det er en lille institution (til forskel fra de andre i
byen) og det er en børnehave der er indbegrebet af nærvær, omsorg og faglig dygtighed.
Vi ser intet andet alternativ end hjemmepasning, hvis børnehaven lukker.
Vi håber inderligt ikke at det bliver en realitet, at vi skal tage afsked med byens bedste børnehave.
Sara Fogde
Mor til børnehavebarn i Sct. Georgs Gårdens børnehave
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Nu er vores børnehave Sct. Georgs Gården i Borup igen i farezonen.
Jeg valgte netop den børnehave til min søn på 2 år, fordi det er en lille institution (til forskel fra de andre i
byen) og det er en børnehave der er indbegrebet af nærvær, omsorg og faglig dygtighed.

Jeg ser intet andet alternativ end hjemmepasning, hvis børnehaven lukker.
Jeg håber inderligt ikke at det bliver en realitet, at vi skal tage afsked med byens bedste børnehave.

Sandra Fogde
Mor til børnehavebarn i Sct. Georgs Gårdens børnehave
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Børnehaven Sct. Georgs Gårdens er ikke bare en børnehave.
”Inklusion handler først og fremmest om fællesskab. Et godt fællesskab for alle, hvor
børnene trives, udvikler sig og lærer. Alle børn har ret til trivsel og udvikling – både fagligt,
socialt og personligt – og alle børn har brug for at føle sig som værdifulde og
betydningsfulde mennesker i et fællesskab.”
Alle børn har ret til trivsel. Sådan kan ovenstående citat gengives ganske kort!
”Bliver daginstitutioner for store, koster det i forhold til børnenes trivsel, læring og
udvikling. Det viser en ny forskningsrapport fra Institut for Uddannelse og Pædagogik
(DPU) ved Aarhus Universitet. Forskerne kan derfor ikke anbefale, at kommunerne
opretter store daginstitutioner med 100 børn eller mere.” (link nr. 1)
Forskningen har talt. De store integrerede institutioner er ikke vejen frem når barnets ret til
trivsel og læring skal imødekommes. Alligevel er det IGEN på dagsordenen at finde de
penge Teknik- og Ejendomsudvalget skal spare ved at lukke Borup’s eneste institution der
skiller sig ud ved at have etableret et mindre børnehus der er nomineret til højest 58 børn i
alderen 2-6 år når alle stuer er fyldt op.
Huset er opdelt i 3 stuer men er alle beliggende i et hus med åbne døre så alle børn kan
færdes frit i alle rum, på kryds og tværs af alder. Det giver altså alle børn lige vilkår for at
vælge til og fra hvor de har lyst til at være. Vi oplever som forældre at det giver gladere
børn, for det er muligt for det enkelte barn at trække sig fra de andre for at få en pause.
At børnene kan færdes frit betyder også at søskende har mulighed for at deltage i samme
lege, eller gå hver til sit for at lege hver deres leg – uanset aldersforskel. Siden mit
høringssvar, der er skrevet sidst børnehaven var på sparingsforslaget, er også vores
mindste barn, Hilbert, blevet overflyttet fra Olympen til Sct. Georgs Gården.
Da vi oplevede den markante forskel mellem et stort og et mindre børnehus var vi ikke i
tvivl. Ingen af vores børn skal være placeret på børnefabrikker (egne ord), hvor det virker
som om at hovedformålet er at få flest muligt børn sendt videre i systemet med færrest
mulige omkostninger.
Derfor må det også understreges at jeg stiller spørgsmålstegn ved at en lukning af SGG
betyder at børnene blot overflyttes til de andre institutioner. Hvis det ender med en lukning
bliver min løsning at hjemmepasse den mindste. Den store skal i SFO 1. april 2020 og
bliver derfor ikke berørt.
Jeg ved at flere børn i SGG er overflyttet fra de andre børnehuse i Borup. Jeg finder det
derfor tvivlsomt at børnenes forældre ønsker at sende børnene tilbage til et miljø de aktivt
har valgt fra da de rykkede deres børn. At forsøge at flytte børnene vil derfor blot øge
udgifterne andre steder (fx tilskud til pasning af barn i eget hjem), og stadig efterlade de
større institutioner med tomme pladser.
At Borup er hastigt voksende med alle de nye udstykninger betyder at der indenfor få år vil
ske et stort boom i antallet af børn. I 2016 var Borup den by der voksede næstmest på
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landsplan. (link nr. 2).
Selvom der kan spares penge her og nu ved at lukke SGG vil der i nær fremtid være stor
efterspørgsel på pladser i dagtilbuddene som enten vil kræve en udvidelse af de store
institutioner (som dermed får endnu flere børn!) eller en genetablering af en ny institution. I
forhold til ovenstående citat om børnenes trivsel i de større institutioner vil det blot belaste
børn og personale yderligere.
En genetablering af et nyt børnehus kunne kræve:
1. En helt ny bygning der skal istandsættes, indrettes på ny med stuer, køkken,
opholdsrum, legeplads og evt. soveplads til de mindstes barnevogne. Udgifter til
ansættelse af helt nyt personale samt leder.
Hertil må også påregnes at huset ikke bliver fyldt op fra dag 1, og derfor muligvis vil opleve
en øget udgift i driftsomkostninger da børnetallet er for lavt.
En tilbygning til et af de eksisterende huse vil betyde:
1. Endnu flere børn samlet under ét tag.
2. Udgift til tilbygning.
Hvorfor skal der værnes om lige præcis SGG?
”Forældre er bekymrede over alt for ofte at skulle aflevere deres børn til et ‘nyt ansigt’ i
daginstitutionen.
Næsten hver femte forælder med et barn i alderen et til fem år mener, at udskiftningen af
ansatte er for stor i deres barns daginstitution.” (link 3)
Udskiftningen af pædagoger er høj. I Olympen er der fx kun 1 tilbage i vuggestuen ud af
de 9-10 ansatte vi mødte da vores første barn startede for 7 år siden. Alle andre er skiftet
ud eller forflyttet til andre stuer.
I SGG er der til gengæld et fast personaleteam hvor pædagogerne har været der så
længe, at de kunne have passet mig (jeg er 29). At pædagogerne har været der så længe
kan kun betyde én ting. Det er et rart sted at være.
I tider hvor det pibler frem med artikler der fortæller hvordan pædagoger har sagt deres job
op for at starte deres egne private mini-institutioner, fordi de ikke længere kan stå inde for
deres pædagogiske arbejde i institutionerne mener jeg som forælder at der er et kæmpe
problem i de danske institutioner.
”Pædagogmedhjælper: Jeg kan sige op, men det kan børnene ikke(…)” (link nr. 4)
Hvis vores pædagoger ikke trives – hvordan kan vi så forvente at vores børn gør?
Alene at der er så stabilt et personale i SGG gør børnehaven helt unik.
Derudover kan nævnes den årlige koloni for de kommende skolebørn. En helt unik
oplevelse for børnene der ikke tilbydes i de øvrige lokale institutioner.
To årlige diskofester hvor børnene afleveres om aftenen og danser, fester, spiser slikposer
og ser Disney-sjov hvorefter de igen hentes af forældrene.
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Det er takket være nogle engagerede forældre i Bestyrelsen og Aktivitetsudvalget at der
løbende arrangeres fællesarrangementer der styrker sammenholdet mellem forældre,
pædagoger og børn.
Til slut er SGG den eneste institution jeg er stødt på hvor forældrenes trivsel er lige så
vigtig som børnenes. Som mor bliver jeg hver dag mødt af glade, imødekommende
personaler der har overskud til at byde mig på en kop kaffe mens børnene leger omkring
os blot for lige at høre hvordan det går med sygdomsforløb, jobstart osv.

1. http://edu.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/store-daginstitutioner-giver-bagslag-for-boerns-trivsel-ogudvikling/
2. https://www.tv2lorry.dk/artikel/indbygger-boom-i-borup
3. https://www.sondagsavisen.dk/familie-kaerlighed/2011-08-11-bekymrede-foraeldre-for-mangenye-ansigter-i-bornehaven/
Links til artikler med pædagoger der har fået nok:
https://www.avisen.dk/paedagog-siger-op-efter-14-aar-kan-ikke-forsvare-det_541611.aspx
https://politiken.dk/debat/art7380420/Tidligere-p%C3%A6dagog-i-det-offentlige-%C3%A5bneregen-daginstitution-med-krav-til-for%C3%A6ldre
Om mig:
Jeg hedder Denise og jeg er mor til 3 børn på 7, 4 og 2 år. De to mindste er overflyttet fra Olympen
til Sct. Georgs Gården. Jeg har tidligere været pædagogmedhjælper og set hvordan institutionerne
fungerer fra personalesiden. Under mine barsler har jeg haft fokus på forskellige tilgange til børn.
Marte Meo, COS (Circle of security), anerkendende pædagogik og den trygge tilknytning. Jeg tror
på at vores børn har brug for få trygge voksne omkring dem de første mange år for at kunne
udvikle trygge relationer med rolige, tilgængelige voksne der kan guide dem igennem de sociale
udfordringer der opstår når flere umodne hjerner (vores børn) skal indgå i større forsamlinger.
Jeg tror på at tryghed er altafgørende for børnenes udvikling, herunder deres sproglige, sociale og
følelsesmæssige udvikling. I et samfund hvor de fleste forældre i forvejen er presset på tid pga
lange arbejdsdage, transporttid og alle de praktiske opgaver i et hjem, er det vigtigere end
nogensinde før at vores institutioner kan tilbyde en personalegruppe der trives, kan samarbejde
og dermed give den ro vores børn har brug for.
Det kan Sct. Georgs Gården på Rønnevej i Borup.
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Hørringssvar til Køge kommune vedr. mulig lukning af sct. Georggårdens
børnehave i Borup.
Vi skal spole tilbage til det tidlige forår 2015. Sneen havde knap forladt græsset, rimen fra de dugfriske
morgener var stadig i græsset. Mathias på 2 år, går i dagpleje i Køge kommunes kommunale dagplejetilbud,
og det har vist sig at være det helt rigtige valg for ham. Han er en dreng der er meget udadvendt, suger
verden råt, og har den største tillid til alle mennesker omkring ham. Umiddelbart ikke et barn man vil
forbinde med ord som specielle behov, sensitiv eller lign. Han er en glad dreng der nyder livet og har mod
på verden. Men Mathias er også en dreng der har brug for ekstra stramme rammer. Han er en dreng der
gerne vil ”løbe om hjørnet” hvis han kan, og i særdeles hed vil han udfordre de voksne på alle tænkelige
måder. Men som så mange andre børn har han brug for enormt meget nærhed og kærlighed. I dagplejen er
en jævnaldrende dreng som Mathias leger meget sammen med allerede fra de er ganske små. De to
opbygger et helt særligt bånd, og bruger hinandens styrker og svagheder ligeligt fordelt imellem dem.
Mathias er en meget glad dreng, men vi som hans forældre må sande at tiden i dagplejen snarligt har sin
ende, og at vi derfor skal se os om efter et kærligt, hjertevarmt sted som kan rumme vores lille dreng. Vi
leder efter et sted som kan blive hans 2. hjem, som dagplejen har været for ham de sidste par år. Det er
vigtigt for os at finde et sted hvor personalet rummer og giver omsorg, men også tør stille skarpe rammer
og retningslinjer for ham. Tanken om alle de timer vores dreng skal bruge hver dag i institution virker så
fjern for os, men er samtidig bevidste om at det ikke kan lade sig gøre på andre måder. Pludselig skal vi som
forældre og ikke mindst Mathias, forholde os til MANGE børn, forældre og personale. Forskellige
livsholdninger og meninger der mødes mere eller mindre tilfældigt i et fællesskab centret om små børns
læring og udvikling.
Vi er tilflyttere til byen, kort før Mathias blev født, og kender derfor ingen institutioner i byen. På
opfordring fra dagplejeren er vi derfor taget på rundtur i byens børnehaver. Vi mødes en tidlig eftermiddag
foran institutionen i Møllehøj. Vi går ind af lågen og rundt om huset. Vi møder på vores vej en masse glade
børn der leger på legepladsen, der er gang i den og der er en god stemning. Vi kigger rundt, og finder da
indgangen til huset. Vi går ind, og møder et tomt hus. Vi har i forvejen meldt vores ankomst. Vi kalder og
spørger om der er nogen til stede. Vi går lidt rundt på stuerne og i gangene og møder så ”madmor” i huset.
Hun fortæller at en pædagog lige hjælper et barn på toilettet, og siger hun kommer ud om lidt. Vi går derfor
ud på legepladsen, og venter. Der går en del minutter før det lykkedes os at få kontakt til en voksen. Vi
snakker lidt med den voksne vi møder på den store legeplads, og efter en rundvisning takker vi pænt for
besøget og vender snuden hjemad. På vejen hjem slår det os, at vi nærmest intet personale så på
legepladsen og hvor lidt opsyn der var med de børn der var ude. Personalet virkede søde, men alligevel
forblev tanken om ”er det sådan hver dag”? Mavefornemmelsen var ikke med os, og uroen voksede. Vil
Mathias kunne få de rammer han så desperat har brug for?
Nogle dage efter havde vi lavet samme arrangement med Perlen. Vi havde meldt vores ankomst i forvejen.
Da vi ankommer til huset, går vi ind af indgangen, og efter garderoben, møder vi nogle voksne der er i gang
med noget leg med en flok børn ved et bord. Det ser super hyggeligt ud, og vi hilser pænt. Pædagogen
hilser pænt igen, og forsøger at starte en samtale imellem os, men må undskylde larmen, da vi dårligt kan
høre hvad hun siger, på trods af at vores stemmeleje er noget højere end normal stemmeniveau for en
samtale. Vi finder lederen, og hun viser og pænt rundt i huset og vi ser legepladsen frem. Mens vi er der ser
vi rigtig god kontakt imellem børn og voksne, både ude og inde, og i bliver glade for at se den kontakt de
har med børnene. Men støjniveauet på stuerne, samt på legepladsen overrasker os voldsomt, og vi må
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spørge lederen hvordan de kan holde den larm ud? Hun svarer at ”det lærer man at leve med” og at ”det er
sjældent det er så slemt”. Mavefornemmelsen var bare ikke med os – heller ikke her. Kan man virkelig lære
at leve med det?
Efter vores besøg på hhv. Perlen og Møllehøj tager vi en snak med vores dagplejer, og spørger om der
virkelig ikke er andre tilbud i byen. Vores rundtur har på ingen måde givet os ro i maven, tværtimod. Vi
bliver helt bekymrede over hvad det er for en by vi har valgt at bosætte os i, hvis udvalget er så dårligt, og
fordi vi ikke kan se vores dreng passe ind i nogle af de miljøer. Hun fortæller os at der foruden de to
ovennævnte også er Olympen og Sct. Georggårdens børnehave. Vi spørger hende direkte om der er et sted
hun vil anbefale frem for andet, og hun svarer at hun syntes vi skal gøre vores egne erfaringer. Vi tager
derfor straks kontakt til begge børnehaver for at besøge dem, med håbet om at finde det rigtige til vores
dreng.

Vi tager først i sct. Georggårdens børnehave. Vi ankommer til børnehaven og går ind igennem lågen til
legepladsen. Her møder vi 3 pædagoger der hilser på os og de fortæller de havde ventet os. Vi ser at de
leger sammen med børnene flere steder på den lille intime legeplads. Kort tid efter kommer lederen
Thomas ud til os. Han hilser pænt og viser os efterfølgende rundt i børnehaven. Under vores besøg spørger
vi meget ind til det pædagogiske arbejde, opdelingen imellem stuerne, ture, sovetider osv. Noget vi stort
set ikke fik spurgt til de andre steder, fordi der herskede kaos og uroen var enorm. Efter en grundig rundtur,
hvor bl.a. alt personalet hilste på os, og vi var blevet fodret med informationer, fik vi lov til at sidde på
bænkene på legepladsen og følge lidt med i livet i børnehaven. Vi blev ikke så længe, da vi skulle hente
Mathias i dagplejen. Men mens vi sad der, så vi en masse super glade børn, der hvilede i sig selv, med ro og
opsyn, personale til at trøste og hjælpe med lynlåsen i jakken efter et toiletbesøg. Et par forældre kom for
at hente deres børn, mens vi sad og kiggede. Der var ingen tvivl om at de børn elskede at være der, for de
havde ikke tid til at sige hej til mor eller far, og ville da slet ikke med hjem.
Vi snakkede med et par af de voksne der var på legepladsen og spurgte ind til hvor længe de havde arbejdet
i børnehaven. Til vores store overraskelse blev vi oplyst at en havde været der 37 år, en anden i over 25 år,
og et par andre i mere end 10 år. Vi blev noget overrasket, men på den gode måde. At langt de fleste,
havde mere end 10 år på ”bagen” i børnehaven, fortæller os at det er personer der er glade for deres
arbejde. Mens vi sad der, blev vi ”ramt af” personale med hjertet på det rette sted. Der var ingen tvivl om
at personalet brænder for det arbejde de laver, og for børnene. Der blev uddelt kram og knus af personalet,
og når børnene blev hentet var der spontant kram og knus fra børnene til personalet. Og det var ikke kun ét
barn der gjorde det. Noget vi ikke havde set i de to andre børnehaver.
Vi fik aldrig svar fra lederen af Olympen i forhold til at komme og hilse på, men vi besøgte legepladsen en
dag med Mathias på armen.

Efter besøget i Sct. Georggården var vi ikke i tvivl om hvor han skulle være. Men vi ville nu alligevel gerne
lære mere om børnehaven, og grave lidt i de værdisæt som børnehaven bygger på. Vi gik derfor på
børnehavens hjemmeside og fandt informationer om deres vision, mål og også en medarbejder
tilfredshedsundersøgelse. Den viste at børnehavens personale havde nærmest ingen fravær, eller
sygedage, var meget glade for at gå på arbejde og følte de havde stor medbestemmelse på rammerne og
pædagogikken i børnehaven. Børnehavens profil i forhold til at sidestille leg og læring, i pædagogiske
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rammer, men samtidig give plads til at alle børn bliver set og hørt, og at personalet er nærværende og
engagerede i børnenes udvikling tiltalte os meget.

Vi spoler nu tiden frem til august 2015. Mathias og hans bedste ven starter i børnehave sammen, dog en
måned forskudt. De er så heldige at komme på samme stue, og får garderobe lige ved siden af hinanden.
Drengene var lykkelige, og nu starter børnehavelivet for alvor.
Vi er spændte på om børnehaven mon lever op til de forventninger vi som forældre har til stedet. Tiden går
stille og roligt, og Mathias og hans bedste ven falder rigtig godt til. Mathias trives i et miljø med ro, rammer,
leg og nærhed. Han trives i et miljø uden opdelte stuer, men hvor der er plads til at udfolde sig på tværs af
huset, hvad enten man er stor eller lille. Han trives ved at lege med de store. Han trives idet personalet
formår at sætte klare og tydelige rammer for ham, men formår at gøre det i en anerkendende tilgang.
Mathias er en dreng med rundsave på albuerne, som gerne tumler de andre drenge. Samarbejdet med
børnehaven er enormt godt, og der lægges en tydelig plan for ham, i forhold til at få ham på ”rette spor”.
Men dette er kun lykkedes pga. et tæt samarbejde med leder, personale og os forældre.

Tiden går og inden vi ser os om skal vi pludselig til at tage stilling til skolevalg. Tiden i børnehaven er fløjet
afsted. Hvis vi spoler frem til i dag, står vi her nu, i 2019 og har nu vores anden lille dreng Theo i
børnehaven. Han følger i sin storebrors fodspor, i en børnehave som formår at rumme børnene, skabe
tryghed og ro. På trods af at børnehaven i dag har en anden leder, er det stadig det samme personale som
for 4 år siden. Det var derfor et glædeligt gensyn da vi kom tilbage til børnehaven efter 11 mdr. fravær
(Mathias var startet skole i april 2018 og Theo i dagpleje indtil han startede i maj 2019).

Mathias kommer stadig af og til med over i børnehaven, og han kan stadig huske rigtig mange gode minder
fra en god tid. Personalet kan huske ham, og gensynsglæden er enorm når han er med. Der bliver uddelt
dybe krammere fra personalet OG Mathias. Der er ingen tvivl om at personalet har haft en stor aktie i hans
liv og hans rejse indtil nu.
Vi måtte da også flere gange i løbet af de 11. måneder ned og besøge børnehaven, da Mathias var
grædefærdig, fordi han savnede personalet i børnehaven.
Vi er trygge ved at sende vores børn afsted til børnehaven. Aldrig har vores børn ville med hjem, når vi kom
for at hente dem. De har altid glædet sig til at skulle afsted, og har sågar spurgt i weekenderne om de skulle
i børnehaven, og er svaret nej, bliver de inderligt kede af det. Vi ved at der er personale der brænder for
deres arbejde helt ind i knoglerne, og når vi møder dem, er det ofte siddende på gulvet med børnene, om
bordene på stuerne eller på legepladsen. Personalet er professionelle og rummer enormt meget empati, og
formår at rumme alle børnene, samle dem og gøre dem til hele mennesker. De tør udvikle børnenes
potentiale i livet, de har en ydmyg tilgang til børnenes egen læring, med en bevidsthed om at ”børnenes
mission” skal lykkedes. Natur, ture og omverdenen fylder meget, og læringen deri ligeså. De er nysgerrige
på børnenes niveau, med det ansvar der følger med. De er bevidste om de basale følelser som tillid,
tryghed, omsorg, nærvær og relationer.
Børnehaven tager samtidig et socialt ansvar, og tager pædagog studerende ind, og inddrager dem fuldt ud i
deres hverdag. Det er tydeligt at mærke at de studerende der stopper i børnehaven efter endt praktik er
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kede af at skulle rejse fra børnene men i særdeleshed fra gode kollegaer. Børnehaven tager et socialt
ansvar ved at tilbyde flexjob til stor glæde for både flexjobbere og børnene. Et social fodaftryk i at hjælpe
vores medmennesker der står uden for arbejdsmarkedet, og det er tydeligt at der vægtes en udvikling af
den enkelte, i den periode de er i praktik i forbindelse med jobcenteret.

Vores historie er måske ikke speciel, og vil sikkert virke som en hvilken som helst anden børnehave, men for
os er det vores børns 2. hjem, hvor de får lov til at udvikle sig og være nysgerrige på omverdenen. Når vi
fortæller om børnehaven til jævnaldrende venner med børn, familie eller andre, bliver vi ofte mødt at en
sætning som ”hvor er i heldige at have så god en børnehave”, ”det lyder som et dejligt sted” osv.
For et år siden stod hele Borup sammen, forældre stod op for deres børn, og gik på gaden med taler og
røde t-shirts. Børnene lavede bannere med fodaftryk og håndaftryk for at minde jer politikere om at hver
gang i sparer rammer det dem, DERES voksne og deres trygge hverdag. Vi vil gøre det samme igen, og vi
tror og håber på det ikke bliver nødvendigt at skulle tænke over hvilken børnehave der kan give de samme
rammer til vores barn. Vi tror og håber på det hele nok skal gå og at ”de voksne lytter til børnene”. Vi tror
på i vil se hvor stor en forskel personalet gør for de børn der har deres trygge base hos dem. Vi tror på at i
nægter at lukke vores barns institution, vi tror på at i trods en presset økonomi vil se på andre muligheder
end at ramme dem der ikke selv kan sige fra.
Vi ved at børnehaven ofte er den børnehave der ”overtager” børn fra de andre børnehaver i byen,
hvorimod det er sjældent vi oplever at nogen rykker den anden vej. Hvorfor lukke muligheden for at de
børn også skal have en tryg hverdag og muligheden for at blive hele mennesker?

Med venlig hilsen
2 bekymrede forældrene til hhv. Theo på 3 år, og Mathias på 7 år.

Tina og Patrick Sørensen
Klempegårdsvej 29
4140 Borup
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