Høringssvar vedr. effektivisering af SFO – kapacitet del 1.
Høringssvaret er udformet af Forældrebestyrelsen i Børneinstitutionen Høgevænget på vegne af
institutionens forældre.
Forældrebestyrelsen vil med dette høringssvar protestere mod den del af budgetoplægget, som
foreslår, at Høgevænget skal lukke.
Forslaget om, at vuggestuens børn skal overflyttes til den integrerede institution Sølyst og at
børnehavens børn skal flyttes ud på de omkringliggende institutioner, virker for os uovervejet.
Tanken om at allerede tidspressede småbørnsfamilier skal transportere børn til og fra Søvang, væk
fra Sydstranden/Vængerne, væk fra nærmiljøet, virker for os fuldstændig urealistisk. Vi har valgt at
bosætte os på Sydstranden/Vængerne, grundet de kvaliteter der kendetegner området. Vi har gode
faciliteter, relationer på kryds og tværs og gode transportforhold til skole og pasningstilbud.
I mange tilfælde har familierne i Høgevænget børn, der både skal afleveres i Høgevænget og på
skolerne i nærområdet. Den ekstra transporttid vil være en drastisk påvirkning af familiernes
logistiske situation. Her må vi også tilføje, at der er meget dårlige muligheder for offentlig transport
rundt i kommunen, særligt til og fra Søvang.
Vi har valgt, at vores børn skal gå i en integreret institution, så vi på bedste vis sikrer, at de får en
tryg overgang fra vuggestue til børnehave og får alle muligheder for at knytte nære sociale
relationer og venskaber med kommende skolekammerater fra nærmiljøet.
I høringsforslaget beskrives det endvidere, at Høgevængets børnehavebørn overflyttes til øvrige
institutioner efter forældrenes ønske, såfremt der er ledig kapacitet i de pågældende institutioner.
Vi er dog meget bekymrede for, om der er kapacitet i de nærliggende institutioner både nu og når
der bygges på grunden ved Vierdiget.
Er der overhoved tænkt på de personlige konsekvenser for det enkelte børnehavebarn, som skal
rives ud af en tryg og særdeles velfungerende hverdag, væk fra deres base, kammerater, kendte
voksne og rutiner til et nyt sted med nye rutiner, børn og voksne.
Et helhedsorienteret børneliv, hvor relationer er varige og gøres let tilgængelige er altafgørende for
børns trivsel. At knytte bånd i sit nærmiljø og trække disse med ind i skolen – og igen med ud til
fritidsaktiviteter - giver en uvurderlig social ballast for børn. Omvendt er det meget problematisk
for børn at skulle forholde sig til flere nærmiljøer på samme tid. Hertil kommer, at et
sammenhængende familieliv vil få svære kår i dagligdagen. Langt de fleste familier vil have
vanskeligt ved at kunne afse tid til den længere transport til og fra institutionen i en travl hverdag.
Denne tid kan bruges meget mere frugtbart på kvalitetstid med børnene frem for ekstra transporttid.
Vi undrer os endvidere over, hvor fremtidige vuggestuebørn i Vængerne skal placeres, hvis
Høgevænget lukker? Vi mener ikke, at det er en holdbar løsning, hvis børnene på sigt kun kan
tilbydes en plads i en af Dragørs andre bydele.
Høgevænget er kendt for at have et stort og fint naturområde, som indbyder til masser af sjove lege
og kvalitetstid udenfor. Med få midler er det muligt at lave legepladsen om til en naturlegeplads,
som alle kommunens børn vil kunne nyde godt af.

Grundet det på nuværende tidspunkt lave børnetal, kunne vi tilbyde at låne vores ene børnehavestue
ud til besøgende fra andre institutioner, som ikke er lige så privilegerede med deres udeområder.
Vi kunne lave egernhuse, kaninbure, forhindringsbaner, bålplads, svævebane, shelter, mv. Der er
mange muligheder for at udnytte de skønne rammer, der er i Høgevænget.
Vi har siden ansættelsen af Rikke Bruun og Signe Beckmann oplevet en meget positiv udvikling i
Høgevænget. Vi var så heldige, at overtage et super kompetent ledelsesteam i Rikke og Signe.
Rikke har som bekendt desværre opsagt sin stilling, men vi har heldigvis fået indarbejdet Rikke og
Signes gode og sunde værdier og vi glæder os utrolig meget til at fortsætte det gode samarbejde
med Signe og lære vores nyansatte leder at kende. Vi ser frem til at vise hende alle de
udviklingsmuligheder, som vi mener, at Høgevænget har.
Vi vil også meget gerne fremhæve det pædagogiske personale i Høgevænget. Vi har en meget stærk
personalegruppe, som trods skiftende ledere og forslag om lukning formår at holde niveauet og
humøret højt. Vores børn og vi nyder hverdagen i Høgevænget.
Til slut vil vi gerne understrege, at vi bifalder tanken om ikke skære ned på antallet af ”varme
hænder”, men vi mener ikke, at løsningen kan være at lukke en af Dragørs største og ældste
integrerede institutioner.
Med venlig hilsen
Forældrebestyrelsen, for forældrene i Børneinstitutionen Høgevænget

