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Maj 2022 
 
Opsamling af debat generalforsamling 21/04/2022 omkring potentiel oprettelse af børnehave 
 
Stillede spørgsmål: 
1: Skal det være Vester Skerninge Friskoles opgave at starte en nytænkende 
naturbørnehave? 
2: Hvad vil tale for en sådan beslutning? 
3: Hvad kan tale imod? 
 
Svarene er indkommet gennem noter fra debatborde (se nedenfor), men sammenskrevet i teamtikker 
til videre proces: 
 

1. tema: Sammenhængskraften i skolefællesskabet 
a. Kan tale for: 

i. Der er mulighed for styrkelse af det pædagogiske personale med 
synergieffekter med Farvelade, Klub og Kolorit 

ii. Kan der drages nytte af styrket relation mellem ”de små” og ”de store” 
iii. Det kan være en fordel for nogle familier, at de få muligheden for at samle 

deres børn omkring ét sted ift. børnehave og skolegang. 
b. Kan tale imod: 

i. Kan det lykkes at integrere skole- og børnehavedelen tilstrækkeligt, så det 
ikke bliver to adskilte afdelinger? 

ii. Kan vi blive for store? 
iii. Er det skolens behov, at der oprettes en børnehave? 
iv. Kan de ledelsesmæssige kræfter, der skal lægges i oprettelse og driften af en 

børnehave gå ud over driften og udviklingen af skoledelen? 
v. Er der er et ledelsesmæssigt overskud til at oprette en god børnehave. 

vi. Er timingen for oprettelse af en børnehave rigtig, når den nye indskoling 
endnu ikke er færdiggjort? 

2. tema: Sammenhængskraften i lokalsamfundet 
a. Kan tale for: 

i. Der mangler børnehavepladser på egnen, hvorfor en børnehave på VSF vil 
være med til at løse en lokal udfordring. 

b. Kan tale imod: 
i. Kan en børnehave på VSF være medvirkende til af lave større opdeling i 

lokalsamfundet – men indspisthed som potentiel konsekvens? 
3. tema: Børnesyn og – dannelse 

a. Kan tale for: 
i.  Det er en fordel for forældre, at der lokalt er større mangfoldighed i valget af 

børnehave – fx i form af en naturbørnehave 
ii. VSF har med sit børne- og dannelsessyn en god forudsætning for at lave og 

drive en god og relevant børnehave for mange familier 
b. Kan tale imod: 
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i. Kan det være en ulempe for barnet/familierne, hvis de alene tilknyttes VSF 
fra deres 3. til 16. leveår? 

ii. Er børnene, der starter i Kolori/børnehaveklasse mere ”på samme bane”, hvis 
vi undlader at oprette en børnehave? 

4. tema: Fysiske og praktiske rammer 
a. Kan tale for: 

i. Kan der investeres i en bus, der kører børnegruppen ud til naturlokationer 
væk fra skolens arealer? 

b. Kan tale imod: 
i. En placering af børnehaven på nuværende arealer – sammen med en nu 

indskoling - indskrænker udeområderne for skole- og SFOdelen 
5. tema: Andet 

a. Kan tale for: 
i. Er det rettidig omhu at oprette egen børnehave, når Svendborg Kommune har 

samlet skole og børnehave bla. med det formål at styrke Vestermarkskolens 
elevoptag (udtalelse fra borgmester, Bo Hansen)? 

ii. VSF har organisations-setuppet (ledelse, administration, pedel/rengøring) 
som base for driften af en børnehave. 

b. Kan tale imod: 
i. Bør det være en forældregruppe uafhængig af VSF, der bør lave et alternativt 

børnehavetilbud. 
 

 
Supplerende fakta til den videre proces: 

1. I en nyopstartet Kolorit/børnehaveklasse vil børnene normalt komme fra 6-10 forskellige 
børnehaver fordelt lokalt, kommunalt og fra andre steder i landet grundet tilflytning. 

2. Da familier oftest gerne vil have deres børn i samme skole, vil der i nyopstartet 
Kolorit/børnehaveklasse statistisk set være omkring 60%, der har større søskende på 
skolen i forvejen. Dette gælder alt andet lige alle skoler i Danmark. 

3. En børnehave på en fri grundskole må ikke vide underskud, men kan overføre et 
overskud til den samlede skoledrift. 

 
Supplerende overvejelser til den videre proces: 

1. Ledelsesmæssigt er det i tilfælde af oprettelse af en børnehave tænkt, at der ansættes en 
daglig leder for børnehave, Farvelade, Kolorit og Klub. Denne varetager ud over daglig 
ledelse også pædagogisk ledelse samt personaleledelse. Skoleledelsen indgår som 
sparring for daglig leder samt ift. strategisk og økonomisk ledelse. Administrationen og 
pedel/rengøring får udvidet arbejdstid tilpasset den ekstra opgave. 

 
 
 
 
 
Noter fra GF: 
 
Bord 1: 

Bliver vi ”os og dem” eller integreret skole/bh 
Friskole/kommuneskole – os og dem i lokalsamfundet? 
Vi skal bruge kræfter på at lave skole og ikke blive for store 
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Lang tid samme sted 
Bekymringer – lokalsamfund – indspisthed – små rammer 
Dem/os – hvad mangler der? 
10 år siden – generalforsamling – ”navlebeskuende” 
Bliver vi for store? 
Små/store kan drage nytte af hinanden! 
Styrke i ikke at have fælles børnehave: Alle er på samme bane 
God sammenhæng fra børnehave til skole med pædagog 

 
Bord 2: 

Ledelseskræfter 
Placering – kan man tænke det 
Lukkethed 
Pladsmangel 
Bekymring for om det bliver for meget for skolen/ledelsen at drive en god institution, når vi lægger 
så meget energi i at lave en god skole 
Kan man køre børnehavens økonomi for sig selv og bruge skolens ledelse 
Kan man kalde det naturbørnehave på denne placering 
Måske investere i en bus så hele børnehaven kan køres ud til andre destinationer 

 
Bord 3: 

Skal vi bruge tid på et nyt projekt når indskolingen aldrig er bygget 
Hvornår skal man starte et projekt når arbejdsgangen er så lang 
Mariehønen flyttet på folkeskolen 
Vigtigt at det ikke er en lukket institution 
Børnehaven skal være et tilbud der ikke ligner andre tilbud i området 
Det er engagerede forældres behov (og måske opgave) ikke VSKfri som institutions opgave 
Pas på med ”vugge til grav institution” 

 
Bord 4: 

Et stort behov til en ny børnehave er et godt grundlag 
Mangfoldighed/”kultdannelse” 
Vi åbner mere op 
Kommer der et alternativ hvis vi ikke laver bh? 
Der kunne være synergi-muligheder 

 
Bord:5 

Koloritten har givet meget godt. Det vil børnehaven nok også 
De fleste om bordet ville gerne have deres børn i børnehaven 
50/50 for/imod 
Man må ikke sætte skolens nuværende drift/ånd over styr 
Der er en masse praktiske udfordringer 
Bliver vi for lukket? 
Spørgsmål 1: Måske 
Spørgsmål 2: Vil kunne lave en god børnehave og overføre skolens gode værdier 
Spørgsmål 3: Manglende indtryk fra lokalområdet ”lukket” 

 
Bord 6: 

+ 
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Ingen enighed 
VSK kunne lave en god bh 
Pædagog 
Åbner sig 
Ingen andre gør det 
- 
Placering 
Lukket klub 
Manglende mangfoldighed 
Ikke skolens behov 


