Status på udmøntning: Oprettelse af en integreret institution i Søvang
Administration afholder løbende møder med ledelsen i Sølyst for i fællesskab at tilrettelægge
den bedste proces for oprettelse af en integreret institution.
Etablering af lokaler
Administrationen har besøgt Sølyst børnehave samt SFO for at vurdere i hvilke lokaler, det er
mest fordelagtigt at etablere vuggestue.
Administrationen arbejder på nuværende tidspunkt med to scenarier:
- At etablere vuggestue i SFO’ens nuværende lokaler og bevare børnehaven i
børnehavens eksisterende lokaler
eller
- At etablere børnehave i SFO’ens nuværende lokaler og etablere vuggestue i
børnehavens eksisterende lokaler
Valg af scenarie afhænger blandt andet af Fødevarestyrelsens vurdering af, hvorvidt det er
tilladt at transportere tilberedt mad til børnene fra det etablerede køkken i den eksisterende
børnehave til lokalerne i den nuværende SFO. Desuden afhænger valget af
etableringsomkostningerne. Med budgetaftalen 2019-2022 er der afsat samlet 2.100.000 kr. i
2019 til omstrukturering på dagtilbuds- og SFO-området.
Primo januar 2019 afholdes der møde mellem administrationen og ledelsen i Sølyst, hvor der
skal udarbejdes en nærmere proces- og tidsplan. Planen hænger nøje sammen med rokaden
på SFO-området, da etableringen af den integrerede institution først kan påbegynde, når
Sølyst SFO er flyttet. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget skal herefter træffe beslutning om
placering af vuggestuen, inden etableringen kan påbegyndes. Se i øvrigt foreløbig tidsplan,
side 2.
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 hvor mange vuggestue- og børnehavebørn, der kan optages i den integrerede
institution i Søvang. Analysen forventes færdig i første kvartal 2019.
Administration arbejder på nuværende tidspunkt på:
- I videst muligt omfang at flytte vuggestuebørnene fra Høgevænget samlet til Sølyst
med kendte voksne.
Pladsanvisningen har pr. 31. december 2018 11 børn på venteliste til vuggestuen og 11 børn
på venteliste til børnehaven Sølyst.
Kommunikation med forældre
Forældrebestyrelsen har løbende været inddraget ift. børnehavens fremtid. I august 2018
afgav bestyrelsen høringssvar, hvor de blandt andet foreslog at koble en vuggestue på
børnehaven. I oktober 2018 blev bestyrelsen vist rundt i SFO’ens lokaler, og muglighederne
for hvordan en kommende 0-6 års institution kunne se ud blev drøftet. Bestyrelsen og ledelsen
lægger på nuværende tidspunkt op til, at vuggestuen etableres i SFO’ens nuværende lokaler,
og at børnehaven bevares i børnehavens eksisterende lokaler.
Forældrene vil løbende blive orienteret om den videre proces for oprettelse af den integrerede
institution via forældremøder og den digitale platform BørneIntra.
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Medarbejdersituationen
Administrationen arbejder på i videst muligt omfang at omplacere medarbejdere fra
Høgevænget, så de følger med vuggestuebørnene til den integrerede institution i Søvang.
Administrationen vil i samarbejde med ledelsen og tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter
planlægge et forløb for medarbejderne med fokus på etablering af en samlet personalegruppe.
Tidsplan
Foreløbig tidsplan:
Periode
Aktivitet
(2019)
Januar
Forventet tilbagemelding fra
Fødevarestyrelsen

Involverede

Ansvarlige

Fødevarestyrelsen,
ledelsen

Januar

Planlægningsmøde

Plan & Teknik, Børn &
Pædagogik, ledelsen

Børn &
Pædagogik

Januarfebruar

Udarbejdelse af proces- og
tidsplan for etablering

Plan & Teknik, Børn &
Pædagogik, ledelsen

Plan & Teknik

Marts

Overblik over pladser på
baggrund af kapacitetsanalysen

Plan & Teknik, Børn &
Pædagogik, ledelsen

Børn &
Pædagogik

Martsapril

Sølyst SFO flyttes

April

Forslag om placering af
vuggestue til politisk behandling
i Børne-, Fritids- og
Kulturudvalget

Børne-, Fritids- og
Kulturudvalget

Børne-, Fritidsog Kulturudvalget

Augustseptember

Etablering af vuggestue

Plan & Teknik, ledelsen

Plan & Teknik

Oktober

Overlevering af vuggestuebørn
fra Høgevænget til Sølyst

Medarbejdere og
ledelse fra
Høgevænget og Sølyst

Ledelsen fra
Høgevænget og
Sølyst

Oktober


Opstart af forløb med fokus på
etablering af samlet
personalegruppe

Ekstern konsulent,
ledelsen og
medarbejdere

Ledelsen

SFO-ledelsen
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