Høringssvar til Børnepasningskapacitet
Høringspunkt

Høringsberettiget

Høringsberettigedes
bemærkning
2.1. Dagplejens Hus
inddrages pr. 1. november
2018 til vuggestue med op
til 20 børn. Drift og ledelse
varetages af Børnehaven
Troldehøj.

2. Aars
2.1. Dagplejens Hus inddrages pr. 1. november 2018 til
vuggestue med op til 20 børn. Drift og ledelse
varetages af Børnehaven Troldehøj.
2.2. Der igangsættes en inddragende proces i forhold til en
permanent løsning i Aars by.
Troldehøjen MED og Bestyrelse, Mejsevej MED og Bestyrelse,
Markvænget MED og Bestyrelse, Bakgården MED og Bestyrelse,
Lille Madsens Hus MED og Bestyrelse og Dagplejen MED og
Bestyrelse.
Lille Madsens Hus – MED samt bestyrelse:
Vi kan som sådan ikke blande os i om en udvidelse til
dagplejens hus er en god ide.
Børnehaven Troldehøjen – MED:
Umiddelbart kan vi ikke komme på en bedre løsning.
Alle i personalegruppen synes det er godt tænkt at inddrage
dagplejen hus, nu hvor der er brug for flere vuggestuepladser.
Vi kan se mange fordele ved, at vuggestuens drift og ledelse
skal varetages af børnehaven Troldehøjen. Vi kan bl.a. få
etableret de gode overgange vuggestue/børnehave.
Vi håber, at der også tænkes garantinormering – hvis vi skal
lave opstart med 4-5 børn, og hvor hele dagen skal dækkes ind
personalemæssigt – det vil være vanskeligt/umuligt med kun en
pædagog ansat.
Vi håber også, at der medtænkes, at fra det at være et dagpleje
hus til det at etablere en vuggestue ikke kan være
udgiftsneutral, da der altid skal laves nogle justeringer. Her
tænker vi, at loftet skal inddrages til motorikrum, kontor og
voksengarderobe. Der skal kigges på toiletforhold, belysning,
akustik – ja alt skal medtænkes så vi overholder regler for, hvad
det vil sige at drifte en vuggestue.
Men vi er meget positive
Børnehaven Troldehøjen – bestyrelse:
Forældrebestyrelsen i børnehaven Troldehøjen er konstitueret
pr. 10.09.18, ved samme lejlighed blev vi orienteret om
nærværende hørring.
Indledningsvis gør vi hermed opmærksom på, at det er en
særdeles kort frist vi som forældrebestyrelse har til at forholde
os til dette og formulere et velovervejet svar.
Vi er dog enige i forældrebestyrelsen om, at vi bakker op om en
nyetableret vuggestue under ledelse af vores børnehave. Det er
vores opfattelse, at dette kan medvirke til at sikre en nemmere
overgang fra vuggestue til børnehave når først vuggestuen og
børnehaven har fundet modeller og metoder til denne opgave.
Vi undrer os i forældrebestyrelsen over, at der allerede
forventes opstart pr. 1.november 2018, da dette forventeligt vil
medføre ansættelser i indeværende måned, hvilket i praksis

forventes, at være en udfordring. I forlængelse heraf:
Vi forventer, at etableringen af vuggestuen ikke må medføre en
reduktion i personalenormeringen i børnehaven Troldehøjen – vi
er bevidste om, at det af praktiske, personalemæssige og andre
årsager kan være nødvendigt, at personale fra børnehaven
Troldehøjen overgår til den nye vuggestue, hvilket vi har
forståelse for. Vi har dog fortsat en forventning om, at
børnehaven ikke skal lide under, at der etableres en vuggestue.
Ledelsen i børnehaven vil naturligvis få flere ledelsesmæssige
opgaver, hvilket vi har en forhåbning om, må godtgøres
børnehaven Troldehøjen.
Det er vigtigt for børnene i børnehaven, at der ikke sker for
store og pludselige udskiftninger i personalegruppen.
Vi har som forældrebestyrelse i børnehaven Troldehøjen det
svært ved, at udtale os om hvorvidt det er Dagplejernes hus
eller andre steder, der bør inddrages til vuggestuen.
Vi mener dog ikke, at de fysiske rammer i Troldehøjen kan
modtage en øget kapacitet af børnehavebørn og en vuggestue.
Det virker dog som et praktisk fornuftigt bud med Dagplejerens
Hus, da det som benævnt i fremsendte materiale er indrettet til
aldersgruppen.
Det er overordnet en rigtig fin ide, med en vuggestue under
Børnehaven Troldehøjens vinger. Dog kan der være andre
alternativer til placeringen, sådan man ikke tager Dagplejernes
hus fra en i forvejen presset dagpleje i byen. Der må være
andre steder, f.eks. en af de to børnehaver der står tomme.
Børnehaven Bakgården MED udvalg og
forældrebestyrelse.
Det er en god idé, i og med det er et større og større
forældreønske at få børnene indskrevet i vuggestuer. Der er lagt
en langsigtede plan mht. reducering i dagplejere, idet det sker
ved naturlig fratrædelse (– pension).
Dagplejens MED
Vi foreslår muligheden for, at vuggestuen etableres i
Troldehøjens nuværende fysiske rammer og der etableres en
udegruppe / skov gruppe som tager ud af huset hver dag.
For dagplejepædagogernes arbejde er legestuen et vigtigt
omdrejningspunkt, da der kan observeres flere børn samtidigt
og gives råd og vejledning til flere dagplejere på samme tid.
Implementeringen af nye tiltag fx dagtilbudsaftalen vil kræve
mere tid hos hver enkelt dagplejer. Det vil betyde mere tid på
landevejen. Det vil få den konsekvens, at dagplejerne ser
dagplejepædagogen i mindre omfang.
Hvis dagplejens hus skal udlånes, er det vigtigt, at der etableres
en arbejdsplads på rådhuset til dagplejens pædagoger og
ledelse, således vi fortsat kan arbejde fra Aars, da antallet af
dagplejere i Aars repræsentere over en 1/3 del af dagplejerne i

Vesthimmerlands kommune.
Vi forudsætter, at ”Troldehøj” har behov for at gøre brug af
samtlige faciliteter / lokaler i huset.
Hvis dagplejens hus inddrages midlertidigt til vuggestue, skal
der indgås en tydelig skriftlig aftale, således der er styr på
omkostningerne – altså den økonomiske del.
Kollegial faglig sparring dagplejere imellem forringes.
Genkendeligheden i gæsteplejen forringes, da forældre og børn i
mindre omfang ser gæstedagplejere.
Vi har pt. en heldags legestue med høj kvalitet og vi ser det
yderst vanskeligt at finde alternative løsninger for heldags
legestue i Aars. Vi skal huske på, vi har 38 dagplejer i Aars.
Legestue som halvdags, hvor dagplejer og børn går hen til
legestue i få timer, for derefter at gå hjem igen kan have
følgende konsekvenser:
 Fortravlet ud af døren
 Dagplejer skal ”slæbe” frem og tilbage og det belaster
det fysisk arbejdsmiljø.
 Det giver en urolig dag fra børneperspektiv med mange
skift.
0-2 årige børn har behov for at verden stille og roligt åbner sig
for dem, hvorfor det er godt for børnene, at de kan komme i
legestue og at det er et genkendeligt sted med genkendelige
voksne. Miljøet er stille, roligt og trygt for barnet at være i og
udforske verden i. Barnet tilvænnes det at være sammen med
flere børn, hvilket er en god kompetence at mestre, når man
begynder i børnehave.
Dagplejens bestyrelse
Danmark har vist efterhånden verdensrekord i graden af
institutionalisering af de mindre børn. Vi forældre kan
selvfølgelig være medbestemmende på dette ved valg af
dagtilbud – og vi er rigtig mange som vælger dagplejen.
I de første år af et barns liv, udvikles hjernen og det er en
voldsom udvikling, hvor barnet er i en Bubbel af sanseindtryk og
læring. Hvis disse ting skal udvikle sig til et sundt og roligt barn,
hvor man undgår stress og hvor barnet kan bruge sin energi på
udvikling har de brug for genkendelighed, forudsigelighed og
kontinuitet, og dette kan kun ske ved en langvarig, kærlig og
empatisk omsorgsperson som f.eks. en dagplejer.
Barnet har brug for en følelse af autentisk nærværende kontakt
da det er grundlæggende for, at barnet udvikler tolerance og
modstandsdygtighed mod stress livet igennem. Det
grundlægges for resten af livet i barnets tidlige år.
Problemet består i, at vuggestuer ikke har samme mulighed for
at give det lille barn den kontakt, og især ikke ved vuggestuer
med stort antal børn.
Derudover syntes vi det er en forringelse af kvaliteten, at
inddrage Dagplejens Hus, da det er et sted som øver vores børn
i sociale interaktioner med mange andre, før de skal i
børnehave. Dette er også et sted, hvor vores dagplejere mødes
og får faglig sparring, og lidt socialt liv med voksne.

Som bonus er der et sted med sjov for vores børn.
Tidlig indsats ved vi virker i Vesthimmerlands kommune og vi
har jo netop hørt på dialogmøderne, hvordan der arbejdes med
de unge i udskolingen, lad os give børnene en god start i et
trygt og hjemligt miljø, så de opnår livsduelighed.
Vi er udmærket klar over, at vi I fællesskab skal finde en løsning
på børnepasningen i vores kommune. Det har vi alle en
interesse i.
Vi oplever som forældre, at legestuen har stor værdi og undres
over at der fra politisk side ønskes en nedlæggelse. Vi ser som
forældre også andre muligheder end at inddrage legestuen i
Aars. Kunne man forestille sig, at der i overgangsperioden
etableres en naturgruppe i Troldehøjen, hvor en gruppe drager
ud af huset hver dag, for at give plads til vuggestuebørnene i
Troldhøjens nuværende fysiske ramme.
I dagplejens hus har 150 børn på skift glæde af rammerne og
skal det være på bekostning af 20 andre børn?
Det er fint at give os forældre muligheden for at vælge mellem
vuggestue og dagpleje, men jeres høringsforslag lægger mere
op til at vi på sigt ikke får et valg.
Sker det værst tænkelige, at Dagplejens Hus inddrages til
vuggestue, forventer vi, at der udarbejdes en procesplan, hvor
det tydeligt fremgår, på hvilke betingelser dagplejens hus
udlånes og hvilket tidsperspektiv I forventer.
Vi forventer der udarbejdes en kontrakt, hvor samarbejde
omkring inventar, slitage, økonomi og tilbageleveringsstand
tydeligt er beskrevet.
Vi forventer selvfølgelig, at legestuen efter en aftalt tid, igen er
legestue for vores dagpleje i Aars. Er det ikke tilfældet bør der
absolut findes et andet sted. Vi ønsker som forældre, at
legestuen bevares og vi ønsker en legestue, hvor forholdene er i
orden. Vi oplever heldags-legestuen har en høj værdi for vores
dagpleje for både børn og voksne.
Generelt prioriterer vi heldags-legestue for alle vores børn i
Vesthimmerlands kommune, som forældrebestyrelse.
Mange forældre ser legestuerne som en central del af arbejdet i
dagplejen og en del af den service der vælges til, når der
vælges kommunal dagpleje. Den er en del af det, der adskiller
den kommunale dagpleje fra vuggestuer og private
pasningsordninger. Med afsæt i, at hverdagen uden for hjemmet
foregår i trygge og personlige rammer, er det klart en
værdiforringelse, hvis børnene ikke længere får mulighed for
gradvist at vænne sig til at trives og finde tryghed i en større
gruppe af børn, mens de stadig er i trygge rammer, inden de
skal videre i børnehave. Legestuen er tilmed et stort aktiv ift. at
vores børn lærer andre dagplejere at kende og ikke mindst, at
der er store chancer for, at forældrene også har mødt en
håndfuld andre dagplejere, hvis man en dag skal have sit barn i
gæstepleje. Derudover er legestuen et aktiv i forhold til
dagplejerens sparring og planlægning, til glæde for både
dagplejere og børn.

Hvorvidt vi vil oprette midlertidig legestue i Aars, vil afhænge af
mulighederne samt rammerne herfor. Vi har heldagslegestuer i
Vesthimmerlands kommune og den kvalitet vil vi gerne
opretholde, men vil I det som politikkere? Vi ser det ikke som en
løsning, at gå tilbage til halvdagslegestuer.
Fra et børneperspektiv er det en voldsom forringelse af
kvaliteten i dagplejen.
Vi afventer politisk beslutningen, inden vi tager stilling hertil.
Vi forventer selvfølgelig, at blive inddraget i processen i forhold
til en permanent løsning i Aars under alle omstændigheder, da
det er vigtig med en fornuftig balance.
Administrationsgrundlaget for visitering skal sikre, at der kan
ansættes flere dagplejere, hvis behovet herfor er til stede –
også selvom der er ledige pladser i vuggestuen.
Vi håber selvfølgelig, at det er muligt fremadrettet at rekruttere
nye dagplejere, når vi kigger nogle år frem.

2.2. Der igangsættes en
inddragende proces i
forhold til en permanent
løsning i Aars by.

Der er ikke afgivet høringssvar fra bestyrelsen og MED i
Mejsevejens Børnehave.
Lille Madsens Hus – MED samt bestyrelse:
I Lille Madsens Hus – Løser vi opgaven. Og midlerne følger
barnet hvilket betyder, at der er personale til at løse opgaven og
det er vigtigt for de ansatte og forældregruppen i Lille Madsens
Hus.
At vuggestuegruppen hos os er udvidet, er ganske fint. Vi vil
blot gøre opmærksom på, at vi får nogle pladsproblemer fx i
forbindelse med at sove til middag.
Vores Krybberum er bygget til 16 børn og nu er vi på 25 – Det
vil derfor være nødvendigt at bygge et ”skur” så de små kan
sove til middag her.
Lige nu arbejdes der på at finde en pris herpå.
Så der bliver selvfølgelig nogle økonomiske konsekvenser.
(også køb af højstole ol. / som er mindre beløb i forhold til et
skur)
Ønsker man på sigt at udvide vores vuggestuegruppe er der
mulighed for at bygge til. Men ellers er en normering på 25 børn
fin i vores nuværende fine rammer. Hvor alt er bygget til
formålet.
Børnehaven Bakgården MED udvalg og
forældrebestyrelse.
Positivt der tænkes en mere langsigtet proces ind ift. Aars
områdets børnehavepladser.
I børnehaven Bakgården er vi glade for den dialog og
medinddragelse, der har været i processen. Ligeledes har vi en
overordnet forståelse af at løfte i flok, således de børn der er i
Aars området, kan blive passet, indenfor de rammer, der er til
rådighed. Dog skal der være en vis ordentlighed i dette, for alle
parter.
Når vi har en overbelægning, er det ligeledes med til at udligne
de måneder, hvor vi er i underbelægning. I personalegruppen er

der en forståelse for dette. Samtidig giver det en større tryghed
i den enkeltes ansættelse, fremfor at skulle rette personaletimer
til hver måned alt efter det aktuelle børnetal.
Vel vidne det er i vinterperioden, der er overbelægning, og
derved større pres på garderober og inde områderne. Men vi
tænker at kan planlægge og strukturere os ud af det.
Børnehaven Markvænget bestyrelse og MED
Vi har selv været med i processen omkring børnekapaciteten, vi
mener det er den bedste løsning der er fundet frem til her i
Aars.
Vi har nu 25 vuggestuebørn, hvilket fungerer godt – vi har lavet
ny struktur, som gør at børn og voksne er i et godt, trygt og
læringsrigt miljø.
I børnehave delen er der sagt ja til at tage flere børn ind i
forårsmånederne, hvilket vi kan strukturere og organisere os ud
af, og vi har gode muligheder for dette.
Vi vil gerne være med i det fortsatte arbejde om en permanent
udvidelse i Aars, da vi mener vi har nogle ideer og muligheder
at byde ind med.
Dagplejens MED
Vi vil gerne inddrages i processen, som vi forventer, bliver kort
og præcis, i en permanent løsning for børnekapaciteten i Aars
by på 0-6 års området.
Der er ikke afgivet høringssvar fra bestyrelsen og MED i
Mejsevejens Børnehave.

