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.

Høringsberettigedes
bemærkning

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.

Lokal-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.

