Kære BFU-udvalgsmedlemmer.
Vi i forældrerådet for Sennels Børnehave rækker nu ud til jer, da vi frygter at der endnu
engang er ved at blive taget beslutning om, at opføre en alt for lille børnehave i Sennels by.
Vi håber, at I vil have tiden og overskuddet til at læse dette brev, tage stilling til vores
argumenter og inkluderer disse i jeres overvejelser, når I gennemgår vores punkt på mødet
d. 13. april. Vi mener, at forslaget om at opføre en integreret institution til 50 børnehavebørn
og 10 vuggestuebørn er en voldsom underestimering af det reelle behov i vores blomstrende
lokalsamfund.
Som det rigtig nok fremgår af sagsfremstilling står Sennels by med et både akut- og et
langsigtet behov for pasning af vores 0-5 årige børn. Vi er rigtig positive overfor ideen om en
integreret institution - det giver mening når der er så stor mangel på dagplejere i
nærområdet. Vi er ikke i tvivl om at børnefamilierne i Sennels vil tage godt imod muligheden
for pasning i en lokal vuggestue og ikke mindst at personalet i Sennels børnehave kan løfte
opgaven. Desværre må vi konstaterer, at der endnu engang argumenteres for at børnetallet i
Sennels er faldende og ender i fremskrivningen af antallet af 0-5 årige i byen urealistisk lavt..
Vi har fuld forståelse for at embedsværket har brug for at tage afsæt i en
befolkningsprognose når så store byggeprojekter skal gennemføres. Disse prognoser
forestiller vi os er udarbejdet med baggrund i en generel analyse for befolkningstilvæksten i
landsbyer med placering i udkants Danmark. Det er svært at spå om fremtiden, men ved at
se på de sidste 10 års prognoser specifikt for Sennelsboer i alderen 0-5 år (den ældste
prognose således fra 2011 og den nyeste fra 2019) foreligger der en underestimering på
10-48%. Vi vil gerne understrege at der ikke forefindes et eneste år, hvor prognosen har
lavet et overestimat. Der er tale om konsekvente underestimeringer. Vi mener derfor det er
yderst vigtigt at I forstår vores specifikke bys behov og ambitioner, inden der træffes
beslutning om børnehavens størrelse. Sennels er måske udkants Danmark, men byens
udvikling er ikke nedadgående. Nej, tværtimod. Sennels er et særdeles attraktivt område for
tilflyttere og der er i byen mange ildsjæle der arbejder for at holde byen vedkommende og
levende. Byen ekspanderer med nye byggerier, opkobling på fjernvarme, udvidelse af
Nordthy Hallen og forhåbentlig snart en ny børnehave. Vores natur og byens drivkraft,
sammenhold og initiativrigdom appellerer til mange unge der ønsker at stifte familie. Alt dette
kan ikke ses i jeres prognoser.
Fastholder I at bygge en børnehave til 50 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn vil plads
problemerne være en realitet allerede i 2024. Vi kan selvfølgelig ikke vide hvornår en ny
institution kan stå færdig hvis processen er gnidningsfri, men lad os lege med tanken om en
åbning i 2024. D. 3 december 2019 blev der afholdt dialogmøde i Sennels Børnehave hvor
BFU også var inviteret. Her argumenterede Martin Kondrup med udgangspunkt i COWI
rapportens befolkningsprognose, at der i 2024 vil være 44 børnehavebørn i Sennels. Men
ser vi på kommunens egen distrikts liste vil der potentielt være 85 børn per d. 1. marts 2024
- altså en procentmæssig afvigelse på 52%. Husk på, at her er kun tale om børnhavebørn i
alderen 3-5 år. Vuggestuebørn er ikke indregnet, da vi naturligvis ikke kan gisne om dette
antal… Men lad os alligevel lave tankeeksperimentet og antage at alle 10 pladser er besat til
den tid, så vil den integrerede institution skulle rumme 95 børn, men kun være bygget til ialt
60. Nedenfor kan I se størrelsen af de årgange vi bygger ovenstående argument på.

Årgang 2018:
26 børn
Årgang 2019:
25 børn
Årgang 2020:
26 børn
1/1/21 – 1/3/21:
8 børn
I alt
85 børn pr 1/3 2024 i børnehaven, hertil et endnu ukendt antal børn i
vuggestuen.
Det er ikke vores plads at lave nye prognoser, dette er vi ikke kvalificeret til, men vi kan
forholde os til de faktiske indbyggertal, til byens vilje til fornyelse og udvikling samt de
udfordringer med pasning af vores yngste borgerer vi står med her og nu. Jeg tror vi alle
ønsker en institution der har faciliteterne og ikke mindst størrelsen til at den kan skabe
trygge, sunde og udviklende rammer for Sennelsboernes skønne unger og ikke mindst det
dygtige personale.
Vi vil på det kraftigste bede jer alle om at genoverveje størrelsen af Sennels Børnehave.
Mvh Annika Kanstrup, forkvinde i Sennels Børnehaves forældreråd.

