Att.: Børne og Uddannelsesudvalget
Vedr. Hjordkær Børnehus
Kære udvalg vi henvender os til jer da vi lige om lidt står uden leder og at i d. 9 oktober skal træﬀe
et valg om fremtiden for Hjordkær Børnehus.
Vi håber at i sammen med os vil være med til at sikre et kommunalt pasningstilbud i Hjordkær.
Som bestyrelse og forældre er vi åbne for mange forskellige muligheder. En løsning kunne være
delt leder med skolens SFO som også står over for at skulle have ny leder. Hvilket der kunne være
god økonomi i for begge instutioner.
En anden mulighed kunne være et børneunivers som kunne være en stor gevinst for byen.
En 3. mulighed kunne være midlertidig delt leder med en anden børnehave i en periode indtil
børneantallet er oppe igen.
Vi oplever at Hjordkær Børnehus har vendt udviklingen og stemningen i byen. Børnehuset er ved
at blive fyldt op nedefra og har fået fornyet positivt omdømme i byen.
Huset byder på fantatiske fysiske rammer samt fagligt dygtigt personale som vi oplever som et
stærkt team.
Indtil der kommer ro på situationen håber vi at Grethe fra Bolderslev Børnehus må få lov til at
være midlertidig leder for Hjordkær Børnehus. Vi har tilladt os at spørge hende og hun har sagt ja
til at hun gerne midlertidigt vil hjælpe som leder. Personalet har brug for ro så de kan koncentrere
sig om børnene. Det er et meget stort ønske for personalet fordi de frygter at blive fanget i et
tomrum indtil situationen er yderligere afklaret. Grethe har før fungeret som midlertidig leder og
det var personalet utrolig glade for.
Alt ialt håber vi at i sammen med os og personalet vil være med til at sikre fremtiden for en
kommunal pasningsordning i Hjordkær da det har stor betydning for byens fremtid.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen fra Hjordkær Børnehus

