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Høringssvar i forbindelse med ”Helhedsplan” i Brændgård skoledistrikt.
Bestyrelsen og ledelsen i Galaxen har følgende bemærkninger i forhold til kvadratmeteroptimering:
 For at sikre sammenhængskraft i vuggestue, børnehave, SFO og skole er det vigtigt, at der bliver et naturligt
flow fra vuggestue til børnehave. Samt at børnehaven kan være fødekæde til skolen. Dette skal sikres ved et
rimeligt højt antal vuggestuepladser.
 Galaxen er lidt atypisk i forhold til overgang fra vuggestue til børnehave.
For at opretholde et flow til vores børnehave er det vores erfaring, at vi har brug for forholdsvis mange vuggestuepladser.
Erfaringen er, at mange unge småbørnsfamilier bor i området (boligblokke) i en kort periode. De fraflytter
typisk, når familien forøges eller pga. af nye jobmuligheder.
 Flere forældre fravælger vores børnehave pga. de dårlige fysiske rammer, hvilket selvfølgelig skulle ændre sig,
når vi kommer i nye bygninger
Vores ønsker er, at kapaciteten i de nye bygninger kan rumme de børnegrupper, vi har i dag.
Galaxen rummer i dag 63 vuggestuebørn og 64 børnehavebørn samt 27 børn i specialtilbud.
Vi er indstillet på, at der på sigt kan blive tale om at ændre vuggestuepladser til børnehavepladser, da nye bygninger gerne skulle være medvirkende til at fastholde flere børn til børnehaven - og dermed blive en stabil fødekæde
til Brændgårdskolen.
I vores baggrundsmateriale til kommende nye bygninger - har vi netop beskrevet Galaxen som en fleksibel institution,
der kan tilpasses behovet for de pladstyper, der er brug for, inden for klimaskærmen.
I Galaxen er vi altid klar til at løse de opgaver, som vi bliver stillet – også med kort frist - f.eks. dækker vi i dette skoleår
behovet for morgenpasning af 2 skolebørn, som går i Centerklasse på Skolen på Sønderager.
Pt. modtager vi børn fra Asylcentret (ud fra det behov, som de har) – og vi er altid klar til modtage ekstra børn i både
almen- og specialgrupper - dette kræver, at vi har nogle gode fysiske rammer, der er fleksible, og at vi har de nødvendige kvadratmeter til rådighed.
På baggrund af kvadratmeteroptimeringen er vi bekendt med, at arbejdes på at overdrage et antal vuggestuepladser til daginstitutionen Brændgård.
For stadig at sikre faglig- og økonomisk bæredygtighed samt sikre et flow til vores børnehave, skal vi som minimum
have 48 børn fordelt på 4 stuer.
Det vil også sikre, at inklusionen og kulturen for arbejdet med vores børn i specialgrupper kan bevares med stor
faglighed og pædagogisk kvalitet.
Galaxen er kendetegnet ved mangfoldigheden, og at der er ”plads til hver enkelt lille stjerne”.
For at sikre høj faglighed, pædagogisk kvalitet og en god blanding af børn med forskellige etniske og sociale baggrunde
samt børn med forskellige handicaps, er det vigtig, at vi har en god fødekæde fra vuggestuen.
Bestyrelsen og ledelsen i Galaxen har et helt klart ønske om, at den nye Galaxen, bliver en fleksibel og bæredygtig institution på alle områder samt medvirkende til god sammenhængskraft i vuggestue, børnehave, SFO og skole.
Vi håber, at ovenstående vil blive inddraget i beslutningen om den fremtidige pladskapacitet i Galaxen.

På vegne af bestyrelsen og ledelsen i Galaxen.
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