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

Troldehøjen MED og Bestyrelse, Mejsevej MED og Bestyrelse,
Markvænget MED og Bestyrelse, Bakgården MED og Bestyrelse,
Lille Madsens Hus MED og Bestyrelse samt Dagplejen MED og
Bestyrelse.
Forældrebestyrelsen i børnehaven Troldehøjen er konstitueret
pr. 10.09.18, ved samme lejlighed blev vi orienteret om
nærværende hørring.

Høringsberettigedes
bemærkning

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.

