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Overvejelser vedr. en ny daginstitution i Kibæk

Kibæk Skole og SFO er blevet involveret i sagen om etablering af en ny bygning til
børnehaven Klatretræet i Kibæk, fordi denne er tænkt placeret i tilknytning til skolen, SFOen
og Kibæk Krydsfelt.
Det giver umiddelbart god mening, når man taler om sammenhæng i børn og unges liv, at
placere børnehave tæt på SFO og skole. Selv om vi allerede nu samarbejder i et godt og
afprøvet koncept, styrker det altid motivationen, når institutionerne fysisk bringes tættere
sammen.
For Kibæk som Centerby i den sydlige del af Herning Kommune vil det endvidere være en
attraktiv måde at tiltrække børnefamilier på. En øvelse der giver god mening i bestræbelserne
på at fastholde et aktivt og dynamisk samfund tæt på Herning. Vi har derfor også fra starten
af processen støttet tanken om, at Klatretræet bør flytte til området ved skolen og Krydsfeltet.
Nu handler det blot om at tænke kreativt, så resultatet bliver en fremtidssikret løsning, hvor
muligheder for fælleslokaler og fælles aktiviteter mellem både skole, SFO og børnehave
hænger sammen med den opgave, de enkelte institutioner er sat i verden for at løse.

Her er det vigtigt at indtænke, at en SFO med færre åbningstimer og færre personaletimer
(som følge af skolereformen), der i forvejen er spredt på 3 bygninger, i den samlede løsning
samles.
Det er endvidere både naturligt og formålstjenligt, at der tænkes i sammenbygning af såvel
børnehave og SFO som af SFO og skole. Et produktionskøkken, der kan betjene såvel
børnehave, som SFO og skolen er oplagt. Et stort fælleslokale til samlinger og
værkstedslokaler er ligeledes oplagte.
I Kibæk kunne man lave et mønstereksempel på hvordan kontinuiteten i et barns liv
understøttes af den bygningsmæssige indretning.
Som bilag til denne skrivelse vedlægges 2 forslag til placering af bygninger, men der
foreligger mange uafklarede forhold, der kan spænde ben for en god løsning.
I den videre proces stiller vi os til rådighed for et samarbejde om den konkrete udformning.
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