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

Dagplejen MED

Høringsberettigedes
bemærkning

2.1
Vi foreslår muligheden for at vuggestuen etableres i
Troldehøjens nuværende fysiske rammer og der etableres en
udegruppe / skov gruppe som tager ud af huset hver dag.
For dagplejepædagogernes arbejde er legestuen et vigtig
omdrejningspunkt, da der kan observeres flere børn samtidigt
og gives råd og vejledning til flere dagplejere på samme tid.
Implementeringen af nye tiltag fx dagtilbudsaftalen vil kræve
mere tid hos hver enkelt dagplejer. Det vil betyde mere tid på
landevejen. Det vil få den konsekvens at dagplejerne ser
dagplejepædagogen i mindre omfang.
Hvis dagplejens hus skal udlånes, er det vigtigt at der etableres
en arbejdsplads på rådhuset til dagplejens pædagoger og
ledelse, således vi fortsat kan arbejde fra Aars, da antallet af
dagplejere i Aars repræsentere over en 1/3 del af dagplejerne i
Vesthimmerlands kommune.
Vi forudsætter at ”Troldehøj” har behov for at gøre brug af
samtlige faciliteter / lokaler i huset.
Hvis dagplejens hus inddrages midlertidigt til vuggestue, skal
der indgås en tydelig skriftlig aftale, således der er styr på
omkostningerne – altså den økonomiske del.
Kollegial faglig sparring dagplejere imellem forringes.
Genkendeligheden i gæsteplejen forringes, da forældre og børn i
mindre omfang ser gæstedagplejere.
Vi har pt. en heldags legestue med høj kvalitet og vi ser det
yderst vanskeligt at finde alternative løsninger for heldags
legestue i Aars. Vi skal huske på vi har 38 dagplejer i Aars.
Legestue som halvdags, hvor dagplejer og børn går hen til
legestue i få timer, for derefter at gå hjem igen kan have
følgende konsekvenser:
 Fortravlet ud af døren
 Dagplejer skal ”slæbe” frem og tilbage og det belaster
det fysisk arbejdsmiljø.
 Det giver en urolig dag fra børneperspektiv med mange
skift.
0-2 årige børn har behov for at verden stille og roligt åbner sig
for dem, hvorfor det er godt for børnene, at de kan komme i
legestue og at det er et genkendeligt sted med genkendelige

voksne. Miljøet er stille, roligt og trygt for barnet at være i og
udforske verden i. Barnet tilvænnes det at være sammen med
flere børn, hvilket er en god kompetence at mestre når man
begynder i børnehave.
2.2:
Vi vil gerne inddrages i processen, som vi forventer, bliver kort
og præcis, i en permanent løsning for børnekapaciteten i Aars by
på 0-6 års området.

