Ringe, 12. juni 2018

Pressemeddelelse

Kommunalbestyrelse: Børnehavebus i Korinth skal være
permanent
Som et forsøg er børnehavebørn fra Korinth blevet kørt til og fra Bøgebjerg Børnehus med
bus. Forældrene har været meget tilfredse med ordningen, så nu foreslår politikerne, at
ordningen gøres permanent.
Der er knap ni kilometers kørsel fra Korinth til Bøgebjerg Børnehus i Vester Åby, hvor børn fra den
tidligere Brahetrolleborg Børnehave i dag går i institution.
For at gøre hverdagen lettere for børnene og deres forældre, har den gamle Brahetrolleborg
Børnehave i Korinth i en forsøgsordning ageret satellit, hvor forældrene har haft mulighed for at
aflevere deres børn om morgenen og hente dem igen om eftermiddagen. Børnene er blevet
transporteret det sidste stykke fra Korinth til Bøgebjerg Børnehus i bus.
Løsningen har fungeret så godt, at der nu skal udarbejdes et budgetforslag til Budget 2019 med
henblik på at gøre ordningen permanent. Det glæder formand for Opvækst- og Læringsudvalget i
Faaborg-Midtfyn Kommune, Kim Aas Christensen. Han siger:
”Vi indførte bustilbuddet for at mindske den geografiske udfordring for forældrene i Korinth, og
vores evaluering viser, at forældrene er meget tilfredse med ordningen. Derfor skal den selvfølgelig
fortsætte, og jeg er glad for, at kommunalbestyrelsen nu lægger op til at gøre ordningen
permanent.”
Fakta
•

Den mobile satellitordning anvendes af forældre til børn, der er bosiddende i Korinth og
som går i Bøgebjerg Børnehus. Det drejer sig om 25-27 børn i forsøgsperioden.

•

Satellitten åbner 6.20, og bussen til Bøgebjerg Børnehus kører 8.30. Kl. 14.30
transporteres børnene med bus tilbage til satellitten i Korinth, der lukker kl. 16.30.

•

I gennemsnit skønnes det, at 22 børn har anvendt ordningen på daglig basis i
prøveperioden.

•

Brahetrolleborg Børnehave lukkede 1. august 2017 som led i den nye Dagtilbudsstruktur i
Faaborg-Midtfyn Kommune.

•

I 2017 udgjorde de samlede udgifter til forsøgsordningen 206.000 kroner, hvilket svarer til
de budgetterede udgifter på 208.000 kroner.
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