Høringssvar til Budgetforhandlinger 2022

I forbindelse med et eventuelt byggeri i Grenaa Skovbørnehave vil forældrerådet på det kraftigste indstille
til, at der under hele forløbet bliver inkluderet repræsentanter fra hhv. forældre og medarbejdere. Vi
ønsker, at der under hele processen kan sidde 1 forældrerepræsentant for forældrebestyrelsen, 2
repræsentanter for forældrerådet og 1 medarbejder.
Hvis det ved budgetforhandlingerne vedtages, at der skal bygges en ny bygning til at huse Skovbørnehaven,
har ovennævnte parter en stor interesse i at have indflydelse på byggeriet. Ikke blot i forhold til de ønsker
vi kunne have, men også fordi det er os der har indsigt i, hvad der rent praktisk fungerer i hverdagen.
Et af ønskerne vi har diskuteret i Forældrerådet er et øget fokus på sund og bæredygtig mad f.eks. igennem
konceptet ”Fra jord til bord”. Da Skovbørnehaven i forvejen har stort fokus på natur og miljø, vil det i vores
øjne give rigtig god mening at udvide den grønne profil til også at omhandle kosten. Det vil dog kræve at
der etableres nogle køkkenfaciliteter, så børnene enten i det daglige eller lejlighedsvist har mulighed for at
bruge madlavning som en lærerig aktivitet.
Et andet ønske er, at få et kreativt værksted, hvor børnene på kolde og våde dage kan få lidt ly for vind og
vejr og ro til at fordybe sig i forskellige projekter. Dette er i høj grad et ønske fra personalet, for dels at
forbedre arbejdsvilkårene men også for at give flere muligheder for aktiviteter med børnene i
vinterhalvåret.
Det rent praktiske i byggeriet af en ny børnehave er også at tage højde for spisekroge med både god læ og
samtidig godt udsyn. Da børnene bruger størstedelenaf deres tid udendørs, er det vigtigt at indtænke
udendørs ”opholdsrum” i et nybyggeri. Det må være pædagogerne, der har størst erfaring med
dagligdagens behov, og derfor mener vi som Forældreråd, at det er vigtigt at medarbejderne også er
inddraget i byggeprocessen, så vi kan få de bedste rammer for både børn og personale.
Sidst men ikke mindst har vi et stort ønske om at videreføre Skovbørnehavens grønne profil i byggeriet, så
børnehaven i bogstavelige forstand bliver bygget på bæredygtige værdier med natur, miljø og klima som
omdrejningspunkt.
Vi har efter Corona restriktionernes ophør fået opbygget et nyt og aktivt Forældreråd, og vi er derfor flere
forældre, der er meget engageret i at udvikle og understøtte hverdagen i Grenaa Skovbørnehave. Derfor
ønsker vi også indflydelse på det nybyggeri, som vi har forventning til bliver vedtaget i
budgetforhandlingerne.
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