
Kære Forældre 

Hermed lidt information fra bestyrelsen. 

Varsling af ændring af forældrebetaling 

Bestyrelsen har besluttet at ændre på forældreindbetalingen, således at juli måned ikke længere er 

betalingsfri fra 2019. 

Baggrund: 

Fra børnehavens overgang fra kommunal til privat, har det været en principiel beslutning fra bestyrelsen at 

størrelsen på forældrebetalingen skulle følge de kommunale takster, således at økonomi ikke skulle være 

afgørende for hvorvidt forældre vælger plads til deres børn her hos os.  

Vi må dog erkende her hen mod afslutningen af første hele budgetår, at den udvidede åbningstid samt de 

få lukkedage vi har i børnehaven udfordrer budgettet i forhold til personaletimer, og i modsætning til de 

kommunale institutioner, har vi ikke adgang til de midler der ellers tildeles institutioner med udvidede 

åbningstider i Faaborg-Midtfyns kommune. 

Den udvidede åbningstid og fleksibiliteten i forhold til feriepasning er en prioritering vi i bestyrelsen har 

valgt også at have fremadrettet, og vi har derfor taget en beslutning om at den fremtidige finansiering af de 

ekstra personaletimer skal ske ved at forældrebetalingen øges fra 11 til 12 måneders betaling pr. år, 

startende fra 2019. Dvs. at juli måned ikke fremover er betalingsfri.  

Vi håber selvfølgelig på forståelse for vores beslutning - vi ved at det er en stor hjælp til mange af 

børnehavens nuværende og kommende familier at vi har den udvidede åbningstid, og at vi prioriterer at 

der altid er pasning i vores egen børnehaves trygge omgivelser når der er et reelt pasningsbehov i ferierne. 

 

General info om budget, børnetal og fremtid 

2018 har været et år hvor børnetallet langsomt er blevet bygget op og vi rammer vores maksimale 

kapacitet på 51 børn i de første måneder af 2019. Opskrivningslisterne fremadrettet vidner om at vores 

børnehave er et populært valg, og at vi så langt øjet rækker vil have fyldt godt op på pladserne. Det er vi 

selvfølgeligt mægtig glade for, fordi det bestyrker os i at det er et godt sted vi sammen har skabt, og fordi 

det jo også giver os et godt og stabilt økonomisk grundlag fremadrettet.  

Det første halvandet år som privat institution har været spændende og lærerige for os alle sammen, og vi 

har alle skulle finde os selv som bestyrelse, personale, støtteforening og som samlet institution. Der har 

været gang i at arbejde med visioner, værdier og fremtidige planer – alt sammen selvfølgelig sideløbende 

med at personalet har arbejdet hårdt for at skabe de bedste rammer for vores børn. 

Så nu er det tid til at absorbere det hele – tid til at finde roen i hverdagen, og til at fokusere på 

kerneopgaven i vores børnehave, nemlig at skabe de rammer der giver vores børn det bedste afsæt til at 

blive trygge, modige, empatiske og nysgerrige børn der er klar til de næste udfordringer livet byder på. 



Derfor har vi fra bestyrelsen side taget en beslutning om at vi det næste års tid skal have fokus på vores 

kerneopgave, på nærvær og på at finde den rette personalenormering hvor vi netop kan indfri disse ønsker 

til et godt børneliv men på samme tid selvfølgelig også sikrer en sund økonomi. 

I tråd med dette, og som I nok har set på FB eller hørt omtalt i institutionen, har vi ansat en ny 

pædagogmedhjælper, Morten, som starter d. 1/11-18. Med ansættelsen af ham udvider vi 

personalegruppen så vi er i stand til at rumme de mange nye børn der begynder i børnehaven i løbet af de 

næste måneder. Herudover er planen at vi ligesom sidste år ansætter en pædagog eller medhjælper 25 

timer om ugen i en begrænset periode fra januar til marts/april indtil før-skole børnene forlader os og 

børnetallet igen falder midlertidigt. 

Fremtidsudsigter 

Nogle har måske hørt at Faaborg-Midtfyns kommune mangler børnehave pladser, og at der er flere 

forskellige modeller på bordet for hvordan de vil løse det problem. Enkelte politikere foreslog et 

samarbejde med de private institutioner om at ledige private pladser kunne fyldes op med ”kommunale” 

børn, hvilket vi som udgangspunkt vil være åbne for i det omfang vi har ledige pladser, og at de berørte 

forældre også har lyst til vores tilbud. 

Virkeligheden her og nu er dog at vi ikke har nogle ledige pladser at tilbyde, og vi har haft nogle ideer oppe 

at vende omkring hvorvidt vi skulle udvide kapaciteten her i børnehaven.  

Det er dog ikke så ligetil, og det vil være en stor økonomisk og ressourcemæssig investering. Og i 

forlængelse af ovenstående overvejelser om fokus på nærvær osv., er vi i bestyrelsen enige om at det ikke 

er tid til at foretage den slags investeringer, at vi skal bruge vores energi og ressourcer på at finde vores 

ståsted som institution, på kerneopgaven og på at skabe en solid platform hvorfra vi kan vedligeholde og 

udbygge vores pædagogiske særkende med natur og nærhed i fokus.  

Desuden er vi af den holdning at børnehaven risikere at miste en vigtig del af den styrke og appel vi har ved 

at vi er en ”lille” institution med rig mulighed for nærvær og overskuelighed, og at det er vigtig at huske i 

alle fremtidige overvejelser omkring børnehaven. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 


