Status på udmøntning: Sammenlægning af den integrerede institution Hollænderhus
og børnehaven Kornblomsten
Administration afholder løbende møder med ledelsen i Hollænderhus-Kornblomsten for i
fællesskab at tilrettelægge den bedste proces for sammenlægning af de to institutioner.
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 sammenlagte
institution Hollænderhus-Kornblomsten. Analysen forventes færdig i første kvartal 2019.
Morgenåbning
Pr. 1. januar 2019 varetager Hollænderhus-Kornblomsten den tidlige morgenåbning på lige fod
med den integrerede institution Høgevænget.
Kommunikation med forældre
Forældrene i Hollænderhus og Kornblomsten er blevet orienteret om ovenstående, og vil
løbende blive informeret om den videre proces via forældremøder og den digitale platform
BørneIntra.
Det er aftalt med forældrebestyrelserne, at de to bestyrelser arbejder sammen frem til oktober
2019, hvorefter der vælges en samlet bestyrelse for den sammenlagte institution.
Medarbejdersituationen
Ledelsen har i samarbejde med en ekstern konsulent igangsat en proces med medarbejderne,
så der kan etableres en samlet personalegruppe.
Der er afholdt samtaler med alle medarbejdere med fokus på ”den gode sammenlægning” og
de udfordringer, der kan være forbundet med at integrere flere personalegrupper.
Fra januar 2019 afholdes fælles personalemøder. I februar er der planlagt en personaledag for
alle medarbejdere, hvor der vil være fokus på fælles værdier og børnesyn på tværs af de to
matrikler. Desuden planlægges at finde forslag til et navn til den sammenlagte institution, som
kan forelægges Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.
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