Høringssvar til Børnepasningskapacitet
Høringspunkt

3. Dagplejen
3.1. Der arbejdes henimod oprettelse af Vuggestue i alle
skoledistrikter.
3.2. Det undersøges om Landsbyordninger med vuggestue kan
løfte gæsteplejeopgaven

Høringsberettiget 3.1

Hornum Børnehave MED og Bestyrelse, Toppedalskolens MED og
Bestyrelse, Vester Hornum Skoles MED og Bestyrelse og
Dagplejens MED og Bestyrelse.

Høringsberettiget 3.2

Ullits Skoles MED og Bestyrelse, Vestrup Skoles MED og
Bestyrelse, Gedsted Skoles MED og Bestyrelse, Ranum Skoles
MED og Bestyrelse, Vester Hornum Skoles MED og Bestyrelse,
Toppedalskolens MED og Bestyrelse og Dagplejens MED og
Bestyrelse.
Vester Hornum Skoles MED:
Forslaget kan anbefales.
Vester Hornum Skoles bestyrelse:
Skolebestyrelsen på Vester Hornum Skole vurderer sammen
med lederen af Vester Hornum Skoles LBO, at vi er
interesserede i og godt vil kunne løfte begge opgaver.

Høringsberettigedes
bemærkning
3.1. Der arbejdes henimod
oprettelse af Vuggestue i
alle skoledistrikter

Etablering af en vuggestue vil være et godt supplement til
dagplejen. Det giver de enkelte forældre et valg i forhold til
deres barns behov.
Vi vil dog gerne udtrykke vores bekymring for, hvis etablering af
en vuggestue vil medføre fyringer blandt de eksisterende
dagplejere - og hvis målet på sigt er at erstatte dagplejen med
vuggestuepladser. Vi mener bestemt, at der er behov for at
kunne vælge mellem de to typer pasning - også på længere sigt.
Dagplejens MED:
Vi har pt 3 skoledistrikter der ikke har Vuggestuepladser:
Hornum, Vester Hornum og Toppedal.
Det vil formentligt få den konsekvens, at der bliver kommunal
konkurrence om børnene i området og vi skal her være
opmærksomme på, at det kan få den konsekvens at dagplejen
lukker ned.
Kampen om børnene vil få konsekvenser. Driften vil påvirkes i
negativ retning uanset om det er vuggestue eller dagpleje. Der
er ikke kommet flere børn.
Dagplejens bestyrelse:
Vi er bekymrede for, at oprettelsen af vuggestuepladser bliver
på dagplejens bekostning og at vi dermed stille og roligt presses
ud i en afvikling af dagplejen.
Vi tror ikke på, at forældre vil vælge gæstepleje i en vuggestue.
Vi har erfaringer fra Ullits og Ranum, hvor vi har været i dialog
med forældrene omkring gæstepleje i LBO`en, hvilket
forældrene klart og tydeligt sagde nej til.
Hvis forældrene ønskede vuggestue, havde de valgt det fra

starten. Vi har som forældrebestyrelse den helt klare opfattelse
at forældrene vælger dagpleje, fordi det er et mindre miljø for
deres barn, med den samme omsorgsgiver hele dagen.
Jf. 2022 planen skal barnet i centrum og overgange er vigtige,
som vi har drøftet på dialogmøderne med jer.
Vi frygter, at vi som forældre vil blive ringet op og få besked om
at, i dag skal dit barn i gæstepleje i x LBO. Det er en anderledes
dagsrytme og med mange flere børn – vi ved at de fleste
LBO`er har børnene sammen om morgenen, således et
dagplejebarn skal være sammen med børn helt oppe i
skolealderen – og måske tillige i et stort rum, som er ukendt for
barnet og forældre.
Der opstår en lang række spørgsmål som forældre:
Hvad med åbningstiden? Åbner LBO`en før tid, hvis dagplejers
åbningstid er tidligere? Eller senere åbnet?
Hvad skal vi medbringe af udstyr?
Kan man sige nej tak til en sådan gæsteplads og få en dagplejegæsteplads?
Er der frit valg eller….. eller er det gæstetilbuddet?
Hvilket administrationsgrundlag tænker i dagplejens ledelse skal
arbejde ud fra?
Som bestyrelse for dagplejen er spørgsmålene:
Hvad med økonomien? Hvordan forestiller man sig, at det kan
løses? Skal LBO`en tage gæstebørnene og med hvilket varsel?
Det bliver en udfordring med planlægningen og hvor lang tid kan
man være gæsteplaceret i en LBO?
Vil det kunne afhjælpe ferieafviklingen i dagplejen, således vi fx
kan afholde sommerferie, jul, påske m.m. og LBO`en er det
koordinerede pasningstilbud?
Kan LBO`en sige nej til at tage gæstebørn?
Hvem har tilsynsansvaret for børnene i LBO`en?
Generelt tænker vi som forældrebestyrelse:
Det her er ikke en beslutning omkring dagplejen fremadrettet.
Vi oplever I som politikkere ikke vil vælge hvilken retning
børnepasningen skal i Vesthimmerlands kommune. Vi kender
vores udfordringer i dagplejen lige nu og ved godt, hvad der er
på spil ift. rekruttering, sygefravær, gæstepleje og økonomien i
at være det dagtilbud, som skal opretholde pasningsgarantien.
Hvilket tilbud får vi reelt som forældre?
Det skal fremgå helt tydeligt, hvad man som forældre kan
forvente, hvis man vælger den kommunale dagpleje i
Vesthimmerlands kommune.
Vi ser driften af dagplejen varetages med høj kvalitet og
dygtighed, hvorfor vi havde håbet på, at I som politikkere ville
investere i dagplejen som pasningstilbud, men det er ikke
tilfældet. I har prioriteret anderledes og det respekteres, men
lige nu ser vi en kommende krig om børnene derude, som ikke
vil gavne nogen og i den grad vil udfordre samarbejdet.
I skal som politikkere tage ansvar for jeres beslutning og det
skal afstemmes med visitationsreglerne og
administrationsgrundlaget, hvordan det fremadrettede skal ud

møntes i praksis. Vi forventer forældrene tydeligt kan se hvilket
pasningstilbud de vælger og på hvilke betingelser.
Vi ønsker tydeligt beskrevet hvad en vuggestueplads i en LBO
er, da det er vores erfaring at det er forskelligt fra de
daginstitutioner, som har en større vuggestuegruppe.
Beslutter I at oprette vuggestuepladser i alle skoledistrikter
forventer vi som forældrebestyrelse, at det bliver på en ordentlig
måde – en ordentlig proces - og at der kompenseres økonomisk
i overgangsfasen indtil det har fundet sit leje. Vi ved ikke hvad
forældrene vil vælge, men vi har erfaringer med at det koster at
tilpasse driften jf. en ordentlig personalepolitik.
I er bekendte med ”Dagplejens Program” og her vil vi som
forældrebestyrelse prioritere, at fokusere på at børn, forældre,
dagplejere, dagplejepædagogerne og ledelsen får driften til at
glide bedst muligt og med børnenes trivsel i fokus.
Slutteligt et brev fra en forælder i Farsø, som samler de
mange forældrehenvendelser der har været til os som
forældrebestyrelse den eneste tid.
Til Børne- og Familieudvalget i Vesthimmerlands Kommune.
Jeg har som forældre til et barn i den kommunale dagpleje i
Vesthimmerland læst referatet fra jeres møde den 4/9-18 med
urolig interesse.
Jeg læser mig til at I vil oprette flere vuggestue-pladser, hvilket
jeg ikke ser noget problem i, hvis der er efterspørgsel efter
pladser.
Jeg hæfter mig dog ved at I vil oprette vuggestue pladser i den
nuværende legestue i Aars - uden at der definitivt er lovning på
at finde et nyt sted til legestuen.
Vi har været rigtig glade for legestuen og de muligheder både
børn og dagplejere får, specielt socialiseringen af børnene i lidt
større grupper, men under forhold hvor det kun er en gang om
ugen, så det ikke er hver dag børnene skal forholde sig til store
grupper. Andre fordele er at børnene ser andre dagplejere og
børn - og dermed kender dem, hvis og når der bliver brug for
gæstepleje. For dagplejernes vedkommende tænker jeg at det
er en god mulighed for sparring.
Jeg er bekymret for om der bliver en erstatning for legestuen i
Aars, hvis denne inddrages til vuggestuepladser - og mest af alt
om man så kunne finde på gøre lignende i andre byer i
kommunen?
Derudover læser jeg med bekymring at i overvejer om
gæstepleje skal foregå i vuggestuer. Jeg kan selvfølgelig kun
skrive på egne vegne, men jeg har ikke lyst til at mit barn skal i
vuggestue i stedet for en gæsteplads hos en dagplejer. Jeg har
valgt dagplejen til min datter, fordi jeg ser mange fordele i en
lille lukket gruppe, hvor min datter kan starte trygt og mest kun
skal forholde sig til en voksen og en lille kendt gruppe børn. Jeg
bryder mig ikke om, at I vil bestemme at hun skal i vuggestue
og forholde sig til langt flere børn og voksne – evt. Også større
børn - børnehavebørn. Jeg har ønsket dagplejen af en grund -

og ønsker ikke at påduttes vuggestue, selvom det ‘kun’ vil være
i tilfælde af sygdom/kursus/ferie osv.
Hvis disse ting bliver realiseret - må vi jo overveje om den
kommunale dagpleje (hvilket vi i øvrigt er meget tilfredse med)
stadig er det bedste sted for vores datter - eller om vi skal til at
tænke i private alternativer.
Toppedalskolens bestyrelse og MED
LBO ved Toppedalskolen vil meget gerne have en vuggestue i
tilknytning til børnehaveafdelingen. Det vil give rigtig god
mening, at have et samlet pædagogisk pasningstilbud fra 0-10
år, hvilket fremmer helhed, sammenhæng og skaber fælles
læringsforståelse.
Etablering af vuggestue vil kræve en tilpasning af
bygningsmassen, både i forhold til kapacitet og aldersgruppe.
Der er ikke afgivet svar fra bestyrelsen og MED i Hornum
Børnehave.
3.2. Det undersøges om
Landsbyordninger med
vuggestue kan løfte
gæsteplejeopgaven

Vester Hornum Skoles MED:
Forslaget kan anbefales.
Vester Hornum Skoles bestyrelse:
Skolebestyrelsen på Vester Hornum Skole vurderer sammen
med lederen af Vester Hornum Skoles LBO, at vi er
interesserede i og godt vil kunne løfte begge opgaver.
Ullits Skoles MED:
Ullits Skole og LBO’s MED udvalg vil gerne være med til at løfte
gæsteplejeopgaven. Vi ser dog følgende udfordringer som vi
sammen må finde løsninger på:
-Der skal følge ressourcer med opgaven.
-Vi har ingen dagpleje i Ullits skoledistrikt, men vil gerne
modtage børn fra andre områder. Eksempelvis børn som er
bosiddende i skoledistriktet.
-Gæstedagplejebørnene skal medtages i nødpasningsugerne
Vestrup Skoles bestyrelse:
Bestyrelsen ved Vestrup Skole og LBO Kernehuset er
positive over for tanken om, at vores vuggestue kan fungere
som ”gæstedagplejer” for områdets 3 kommunale dagplejere.
Det er dog vigtigt for os, at kende rammen for pasning i forhold
til økonomi + få et skøn på omfanget, da det kan være en
udfordring at modtage alle børn fra én dagplejer på én gang.
Sker dette, vil det forøge vuggestuens børnetal med op til 30%,
hvilket vil kræve tilgang af personale, for at vi kan løfte
opgaven.
Vi vil meget gerne indgå i en dialog om organisering og løsning
af opgaven.
Bestyrelsen vil samtidig benytte lejligheden til at knytte en
kommentar til det øvrige høringsmateriale:
Har man overvejet at anvende samme princip som på skoleområdet?: Hvis der ikke er plads i den institution som forældrene
vælger som 1. prioritet, må de henvises til distriktsbørnehaven.
På den måde kan man skabe forøget kapacitet i de større byer,

foruden, at der skabes et fundament for, at de små skoler kan
rekruttere flere af de børn, der bor i yderområdet i de små
skolers distrikter.
LBO Kernehuset har p.t. 3 børn fra Testrup i børnehave/vuggestue. Deres forældre vakler en smule i forhold til valg af skole,
da de som udgangspunkt ikke tilhører vores skoledistrikt. Vi vil
derfor gerne opfordre udvalget til at kigge på, om det er muligt,
at Testrup bliver en del af Vestrup Skoles distrikt? Vi har p.t.
dele af Testrupvej i vores distrikt, og grænsen går lige ved
kirken. Det vil betyde meget for disse forældre, at de har
mulighed for at blive fragtet til og fra skole. Det vil vel alt andet
lige, også være med til at skabe kapacitet i Ålestrup, som
Testrup tilhører på nuværende tidspunkt.
Vi håber selvfølgelig, at der vil blive kigget positivt på forslaget,
da vi tror, der er politisk opbakning til at bevare de små skoler i
lokalsamfundet.
Vestrup Skoles- MED tilslutter sig bestyrelsens svar og tilføjer
spørgsmålet: Bruges skoledistrikterne til andet end at vurdere,
hvilke skolebørn, der er befordringsberettigede?
Lokal MED tilslutter sig tilmed tanken om, at førskolebørn passes
indenfor eget (skole-)distrikt.
Ranum Skoles MED og bestyrelse
Vi tænker godt at Ranum Skoles LBO kan løfte opgaven. Vi
mener det er en god løsning for børnefamilier i vores område –
de vi altid kunne få deres vuggestuebørn passet lokalt.
Gedsted skoles MED og Bestyrelse
Gedsted skoles MED og Bestyrelse forholder sig positivt til
opgaven mht. om vores vuggestue kan løfte opgaven med
gæstedagpleje. Det er naturligvis under forudsætning af, at der
følger midler med til eventuelle gæstebørn. Vi har et godt
vikarkorps at trække på, men ser dog alligevel lidt udfordringer i
akut fravær fra dagplejen. Vi vil mene, at vi med 1 dags varsel,
kan vikardække med kompetente vikarer. Ferie og øvrigt
planlagt fravær fra dagplejen, vil sagtens kunne lade sig gøre.
Af øvrige bemærkninger til høringsskrivelsen, ønsker vi at
tilbyde Børnehuset Gedsted, som en mulighed for placering af
en ny mini-gruppe.
Vi er pt i en proces med at flytte Børnehuset op på skolen, og vil
have mulighed for at ind tænke en mini-gruppe i byggeprocessen. Vi har nogle meget faglige kompetente pædagoger
ansat, der gerne vil arbejde med disse børn og ser det som en
spændende udvikling i deres arbejde.
Børnehuset Gedsted vil også gerne tilbyde sin hjælp i forhold til
pladsmangel i Aalestrup.
Gedsted Børnehus har pt. 23 børnehavebørn, men vi har stadig
god plads. Der kunne evt. kigges på de fiktive børn i Aalestrup
distrikt, og tilbyde disse plads i Gedsted. Børnehavebørn fra
Gedsted Skoledistrikt burde kun tilbydes plads i Aalestrup, hvis
der er plads.

Dagplejens MED:
Det bør afklares med tydelighed om forældrene har det frie valg
eller en gæsteplads i vuggestuen, er den gæsteplads der
tilbydes i landområderne undtaget Farsø, Aars, Løgstør og
Aalestrup.
Vi er som medarbejdere bekymret for:
 Børnene kender ikke de voksne
 Bliver normeringen dårligere end i dagplejen?
 Er vuggestuen klar til at modtage gæstebørn fra kl. 6.00,
hvis dagplejer er syg?
 Børnene vil ikke være i det lille trygge miljø, som de er
vant til med den samme voksne hele dagen.
 Er vuggestuen klar til at tage gæstebørn i
ferieperioderne: sommerferie, vinterferie, påskeferie,
efterårsferie m.m., således vores forældre ved hvornår
dagplejer afvikler.
 Hvem har tilsynet med børnene i vuggestuen? Vi
forventer det er dagplejepædagogerne, som følge heraf
belastes yderligere.
Det skal være muligt for forældrene i landområdet, at de kan få
gæsteplads i en af de 4 hovedbyer, hvis de ønsker dette. For
nogle af forældrene ligger vuggestuen måske i en anden retning
end de skal i forvejen, fx i Vegger, hvor forældrene skal tilbydes
en plads i Hornum, men forældrene arbejder måske i Aars.
Det psykiske arbejdsmiljø for såvel dagplejere og
dagplejepædagoger er under voldsomt pres for at holde 3,75.
Opgaverne prioriteres på dagplejekontoret pt. da gæsteplejen er
meget krævende. Der er mange forældre samtaler og den
enkelte dagplejer skal være obs. på, at melde tomme pladser
ind.
Dagplejepædagogerne har rigtig mange vigtige opgaver og jf.
2022 planen og ”dagplejens program” er det fx: implementering
af dagtilbudsaftalen, uddannelse i faglig ledelse, styrkedes
læreplaner, kompetencehjul, pædagogisk tilsyn og ikke mindst
den pædagogiske sparring ved den enkelte dagplejer og i
legestuerne.
Presset for dagplejepædagogerne og dagplejerne vil mindskes
væsentligt, hvis normeringen bliver sat ned til 3,5. Det får
selvfølgelig en positiv betydning for hele dagplejen – også børn
og forældre.
Der bør forhandles en konkret aftale omkring ansættelsesforhold
/ overtallige medarbejdere i dagplejen, således ledige stillinger
tilbydes dagplejere i de berørte områder.
HUSK LIGE PÅ AT DER LIGGER EN RAPPORT DER FORTÆLLER
HVOR GODT ET TILBUD DAGPLEJEN ER FOR BØRNENE.
Toppedalskolens bestyrelse og MED
Bliver der etableret en vuggestue i forbindelse med LBO ved
Toppedalskolen vil det være oplagt, at denne også varetager
gæsteplejeopgaven.

Det vil betyde tryghed for børn såvel som forældre, at
gæsteplejeopgaven varetages samme sted hver gang.
Samtidig kan man også forestille sig, at der i forbindelse med
vuggestuen etableres rum for, at det er her, dagplejerne mødes
med deres børn i legestue.

