Status på udmøntning: Lukning af den integrerede institution Høgevænget
Administration afholder løbende møder med ledelsen i Høgevænget for i fællesskab at
tilrettelægge den bedste proces for afvikling af institutionen frem mod 2020.
Fordeling af børn
Administrationen er påbegyndt en kapacitetsanalyse, som skal give overblik over den
fremtidige normering og fordeling af pladser på det samlede 0-6 års område. Med analysen
bliver det klart, hvilke institutioner børnene fra Høgevænget kan overflyttes til. Analysen
forventes færdig i første kvartal 2019.
Administration arbejder på nuværende tidspunkt på:
- I videst muligt omfang at flytte vuggestuebørnene samlet til Sølyst med kendte voksne.
- I videst muligt omfang at flytte børnehavebørnene i grupper til andre institutioner med
kendte voksne.
Pr. 1. januar 2019 er der indmeldt 26 børn i vuggestuen og 49 børn i børnehaven. Det svarer
til, at der er 6 ledige pladser i vuggestuen og 6 ledige pladser i børnehaven.
Ledelsen vil i samarbejde med de pædagogiske medarbejdere løbende tage stilling til
anvendelsen af institutionens stuer i takt med udviklingen af indmeldte børn.
Omkring 1. maj forventes 19 børnehavebørn at starte i SFO. Der vil herefter være 30 børn
indmeldt i børnehaven. Administrationen og ledelsen vurderer, at det er for få børn til at
opretholde en gruppe i børnehaven, hvorfor overflytning af børnehavebørn til andre
institutioner påbegynder i maj. Det vurderes, at vuggestuen kan fortsætte uafhængig af
børnehaven.
Kommunikation med forældre
Høgevængets bestyrelse og forældre er blevet orienteret om beslutningen om at lukke
institutionen på et bestyrelsesmøde og efterfølgende på et fyraftensmøde for alle forældre.
Forældrene bliver desuden løbende informeret via den digitale platform BørneIntra, når der er
nyt om den videre proces.
Forældre kan fortsat ønske plads til deres børn i Høgevænget, dog under forudsætning af, at
de er bekendt med, at institutionen lukker pr. 1. januar 2020. Pladsanvisningen har på
nuværende tidspunkt 1 barn på venteliste til institutionen.
Medarbejdersituationen
Administrationen har afholdt møde med BUPL om, hvordan der på bedste vis tages hånd om
medarbejderne i forbindelse med afviklingen af Høgevænget og den samlede rokade på 0-6 års
området.
Administrationen arbejder på enten at omplacere medarbejderne fra Høgevænget, så de følger
med børnene eller at omplacere medarbejderne til andre institutioner i kommunen. Ledelsen i
Høgevænget er på nuværende tidspunkt ved at afsøge de enkelte medarbejderes ønsker.
Tidsplan
Foreløbig tidsplan:
Periode Aktivitet
(2019)
Januar
Løbende stillingtagen til

anvendelsen af institutionens
stuer i takt med udviklingen af
indmeldte børn

Involverede

Ansvarlige

Børn, forældre,
medarbejdere og
ledelse

Ledelsen

1

Marts

Overblik over pladser på hele
0-6 års området på baggrund
af kapacitetsanalysen

Plan & Teknik, Børn &
Pædagogik, ledelsen

Børn & Pædagogik

Maj

Børnehavebørn starter i SFO

Maj


Overlevering af børnehavebørn
til andre institutioner

Medarbejdere og
ledelser på 0-6 års
området

Ledelserne på 0-6
års området

Oktober

Overlevering af vuggestuebørn
fra Høgevænget til Sølyst

Medarbejdere og ledelse
fra Høgevænget og
Sølyst

Ledelsen fra
Høgevænget og
Sølyst

2

