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Kære skole og Børneudvalg
Først og fremmest tak for jeres imødekommenhed med vores ansøgning om kommunalisering.

1. august 2018 kigger på en nednormering af
Vindinge Børnehus.
Vi har i bestyrelsen i Vindinge Børne
’
følgende som baggrund for vores opfordring om at kigge på vores normeringer.
1.
Beslutning om at højne det faglige niveau.
I Vindinge Børnehus vil vi tilbyde børn og forældre et fagligt velfunderet dagtilbud. Vores
medarbejdere har behov for et roligt mindre miljø til at få grundfæstet vores pædagogik, så den
bliver en naturlig integreret del af hverdagen.
2.
Forbedre arbejdsmiljøet for vores personale
Vindinge Børnehus har personalemæssigt været gennem nogle udfordrende år. To lederskifte og
ændringer i strukturen har ledt til en større udskiftning i personalegruppen. Vi har nu en god
medarbejdergruppe, som har valgt Vindinge Børnehus, men de har behov for ro og rum for at kunne
samarbejde og supplere hinanden bedst muligt gennem deres forskellige kompetencer.
3.
Fysiske rammer
Vindinge Børnehus er gennem årene udvidet ved knopskydninger. Dette gør at vi i hverdagen
udfordres af nogle ikke optimale fysiske rammer. Det er vigtigt at kunne tage børnene i mindre
grupper og fordybe sig i aktiviteter, og dette er ikke muligt i tilstrækkelig grad med vores
nuværende normering.
4.
Fokus på forældresamarbejde,
I Vindinge Børnehus arbejder vi på at styrke samarbejdet med forældrene på flere områder. Et
lavere børnetal vil give den nødvendige ro til at tykne og udvikle nuværende og kommende
initiativer på dette område.
Vi har tidligere udvidet vores pladser på 0-3 års området, i det vi har oprettet en 2 årsgruppe og
dermed indtaget 24 ekstra, uden en samtidig nednormering i antallet af børnehavebørn. 2
åprsgruppen benytter et lokale som tidligere blev anvendt af børnehave-grupperne. Vi oplever en
stadig stigning i efterspørgsel af pladser på 0-3 års området i Vindinge og kan nu se at udviklingen
forsat er i denne retning i fremtiden.
Vores vurdering er at antallet af vuggestue børn sættes til 44 og børnehave børn sættes ned til 78, på
den måde kan Vindinge Børnehus forsætte den positive udvikling.
Vi har her efter 1 maj betydelig færre børn i huset, og oplever en langt mere rolig og positiv
stemning i huset, samt en fordeling mellem personale og børn vi mener er mere forsvarlig.

Vi har under det intensiverede tilsyn haft et konstruktivt samarbejde med en udviklingskonsulent,
og ved derfor at Roskilde Kommune er bekendt med ovennævnte problemstillinger i Vindinge
Børnehus.
Med venlig hilsen
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