Høringssvar til Børnepasningskapacitet
Høringspunkt

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.

Høringsberettiget

Bestyrelse Dagplejen.

Høringsberettigedes
bemærkning

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 livduelighed.
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.

