Høringssvar til Børnepasningskapacitet
Høringspunkt

Aalestrup
1.1. Minigruppen nedlægges i Børnehuset pr. 31. juli 2019.
1.2. Der etableres obligatorisk MiniSFO 1. maj 2019 for
skolegruppen fra Aalestrup Børnehus.
1.2.1. Byggeriet af et ekstra grupperum til Aalestrup Børnehus
op startes 1. september 2019 finansieret
af Masterplanpengene
1.2.2. Byggeriet af et ekstra grupperum til Aalestrup Børnehus
op startes 1. september 2019 finansieret
af ekstra midler på anlægsbudgettet for 2019.
byggeriet af et ekstra
Administrationens indstilling anbefales godkendt med
bemærkning om, at byggeriet af et ekstra
grupperum til Aalestrup Børnehus forsøges finansieret på budget
2019.

Høringsberettiget

Aalestrup Børnehus MED og Bestyrelse, Dagplejen MED og
Bestyrelse, Aalestrup Skole MED og Bestyrelse.
Bestyrelsen for Børnehuset Aalestrup og MED giver her et
samlet høringssvar på ovennævnte punkter:
Vi er af den klare holdning, at man med en størrelse som
Børnehuset Aalestrup, skal tilbyde et meget fleksibelt tilbud,
herunder et tilbud til børn med særlige behov/minigruppe.

Høringsberettigedes
bemærkning
1.1. Minigruppen nedlægges
i Børnehuset pr. 31. juli
2019.

Vi mener, at et sådan tilbud i en almen børnehave giver børn
med særlige behov en mulighed for et skærmet
socialpædagogisk tilbud – og samtidig mulighed for at spejle sig
i børn fra almene børnehavestuer, når de er parate til det.
Denne mangfoldighed, mener vi, giver tolerance, forståelse og
indblik i de forudsætninger andre børn måtte have.
En anden vigtig begrundelse ved at have et differenceret tilbud,
er, at man lever op til nærhedsprincippet og
mindstindgrebsprincippet, så færrest mulige børn skal fragtes
væk fra deres nærmiljø.
Vi mener, at vi har et meget velfungerende tilbud til børn med
særlige behov i Børnehuset Aalestrup, hvorfor vi på det
kraftigste vil anbefale, at dette tilbud fortsætter. På den måde
er vi også med til at løse en vigtig kerneopgave, nemlig at
skabe fundament for optimal udvikling for det enkelte barn.
Tanken om at tilbyde børn, der pt. hører til minigruppen, en
alm. børnehavestue med 7,5 ekstra timer pr uge, mener vi er
fuldstændig utilstrækkelig og på grænsen til overgreb/svigt af
det enkelte barn.
Vi må derfor understrege, at vi på ingen måde kan bakke op om
forslaget med at nedlægge minigruppen i Børnehuset Aalestrup.
Når det er sagt, er vi samtidig fuldt ud klar over, at der er et
øget behov for vuggestuepladser, svarende til kapaciteten på

20, og dette behov skal naturligvis imødekommes.
Aalestrup Skole MED og bestyrelse:
Såvel bestyrelse som MED-udvalg udtrykker bekymring omkring
det forhold, at der nu fremadrettet ikke er et tilbud for børn
med særlige behov i den sydlige del af kommunen. Det betyder
lange afstande for lokalt bosatte børn. Det er særligt
bekymrende set i sammenhæng med, at det i forbindelse med
den nye budgetaftale er besluttet, at også familieklassen i
Gedsted nedlægges.
Dagplejens MED
Hvis vi kigger på arbejdsmarkedets nuværende pensionsalder,
ser vi den flytter sig, således at medarbejderne er ældre end
tidligere, når de fratræder. Det er derfor ikke muligt at udtale
sig om, nuværende rekrutterings vanskeligheder i fremtiden.
Omkring forskellig åbningstid i vuggestue og dagpleje, ser vi en
ulig konkurrence, da forældrebetalingen ikke modsvare den
yderligere åbningstid i vuggestuen.
For forældrene er forskellen i betalingen kun på 222,- kr.
Dagplejens bestyrelse
Det er vigtigt at sikre forældrenes frie valg af dagtilbud, hvorfor
det er fornuftigt at balancen mellem dagplejepladser og
vuggestuepladser tilpasses.
Vi ønsker ikke det mønster, at børnene starter i dagpleje og
efter kort tid, når der er plads skifter til vuggestue. Det er ikke
fra børneperspektiv en god løsning.
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.
Prisen for dagpleje kontra en vuggestueplads med udvidet
åbningstid er ude af balance, da I som politikkere ikke vil
opkræve forældrebetaling, som afspejler hvilket tilbud man som
forældre benytter sig af.
1.2. Der etableres
obligatorisk MiniSFO 1. maj
2019 for skolegruppen fra
Aalestrup Børnehus.

Børnehuset Aalestrup:
Ud over den nye tilbygning til Børnehuset Aalestrup, der både
giver mere plads og kapacitet, vil bestyrelsen bakke op om, at
der etableres obligatorisk Mini SFO i 2019. Vi vil dog foreslå, at
det bliver fra 1. april, så de børn, der skal i Mini SFO, får en fair
mulighed for at lande og etablere sig i de nye rammer, inden
der bliver ferietid.
Aalestrup Skole MED og bestyrelse:
Mini-SFO er på alle måder med til at sikre kommende
skoleelever en god og tryg overgang til skole, derfor er vi
naturligvis glade for, at der er mulighed for obligatorisk
mini-SFO i 2019. Vi skal dog henlede opmærksomheden på
kapacitetsproblemer for skolen, da der vil være betragteligt flere
børn i mini-SFO end vanligt. Dette i sammenhæng med den
forestående ombygning på skolen, hvor skolens elever i 4.-6-kl

skal genhuses i eksisterende lokaler. Der findes enkelte ældre
lokaler på skolen, der med en mindre renoveringsudgift, kan
løse kapacitetsproblematikken. Skolens økonomi tillader dog
ikke renovering af disse lokaler, hvorfor man gerne vil i dialog
vedr. en central finansiering.
Vi vil desuden anbefale, at man endnu engang vil arbejde på, at
mini-SFO bliver obligatorisk, ikke bare i 2019, men også
fremadrettet.
1.2.1. Byggeriet af et ekstra
grupperum til Aalestrup
Børnehus op startes 1.
september 2019 finansieret
af Masterplanpengene

Børnehuset Aalestrup:
Vi er opmærksomme på, at vi rammer år, hvor der er et stort
pres ift. Børnetal, men vi tænker ikke at forslaget med at
nedlægge en meget velfungerende vuggestue med kun 6 børn i
det fjerneste hjørne af institutionen ift. den eksisterende
vuggestue, er en optimal løsning.
Vi mener derimod, at der med den nye tilbygning og etablering
af Mini SFO, vil blive skabt mere kapacitet og fleksibilitet til at
løse opgaven med det høje børnetal og behovet for ekstra
vuggestuepladser.
Idet opgørelserne over de estimerede børnetal har ændret sig,
siden vi søgte om en yderligere tilbygning, må vi konstatere, at
behovet for en tilbygning er blevet endnu større.
Vi tænker, at den optimale løsning på en ny tilbygning vil være
at bygge 2 grupperum med plads til op til 15 børn på hver og
med fælles toiletfaciliteter, hvilket vi tror og håber på kan lykkes
inden for det bevilligede beløb og evt. med midler fra
Børnehusets egen økonomi.
Opsummering:
 Nej tak til forslaget om nedlæggelse af minigruppen
 Ja tak til etablering af mini SFO fra 1. april
 Ja tak til etablering af i alt 20 vuggestuepladser
 Håb og tro på, at den nye tilbygning kan rumme behovet
for de nødvendige børnehavepladser
Vi håber og forventer derfor, at Børne- og Familieudvalget har
tillid til, at bestyrelsen, ledelsen og personalet i Børnehuset
Aalestrup træffer de bedste beslutninger ift. hvordan opgaven
med de høje børnetal og behovet for flere vuggestuepladser
løses, samtidig med at minigruppen bibeholdes i Børnehuset
Aalestrup.
Bestyrelsen og ledelsen i Børnehuset Aalestrup står til rådighed
for yderligere uddybning og dialog.
Aalestrup Skole MED og bestyrelse:
Vi finder det uheldigt at man fjerner midler fra Masterplanen for
at løse en kapacitetsudfordring.

1.2.2. Byggeriet af et ekstra
grupperum til Aalestrup
Børnehus op startes 1.
september 2019 finansieret
af ekstra midler på
anlægsbudgettet for 2019.
byggeriet af et ekstra

Aalestrup Skole MED og bestyrelse:
Anbefales.

