NOTAT
Dato: 07. februar 2019

Børnepasningskapacitet i Aars
Dagtilbudslederne – Heidi Jensen, Børnehaven Bakgården, Theresa B. Andersen, Lille Madsens hus,
Joan Jakobsen, Troldehøjen, Annette H. Pejtersen, Børnehaven Markvænget, Hanne K. Nielsen,
Børnehaven Mejsevej, Helle S. Kristiansen, Dagplejen.
En forældrebestyrelsesrepræsentant fra hver af disse seks institutioner.
Susanne Andersen, FTR FOA
Else Jensen, BUPL
Kirsten Krogh, Pladsanvisningen, Lise Lotte Birkholm, Afdelingsleder Staben, Anders Norup, Skole- og
Dagtilbudschef.

Til:

CC:
Fra:

Anders Norup

På arbejdsgruppemødet den 22.11.18 var vi enige op følgende:
1. Børnehavekapaciteten passer gennemsnitligt, men der er en merindskrivning i januar til april måned. Der
ønskes ikke ændring heraf. Det betyder følgende kapacitet:
Dagtilbud
Kapacitet indtil alle er
Kapacitet max ved
Bemærkninger
fyldt op
merindskrivning
Markvænget
65 + 25 vuggestuebørn
77 + 25 vuggestuebørn
Lille Madsens Hus
106 + 25 vuggestuebørn
110 + 25 vuggestuebørn
Troldehøj
55
64
Mejsevej
47
50
Eksklusiv Gul og Blå stue
Bakgården
62
70
2. Kapaciteten på vuggestueområdet drøftet. 6. februar 2019 står 25 børn på venteliste til Vuggestue med
behovsdato i 2019. Der bliver dog også ledige pladser i vuggestuerne i perioden.
Drøftelse af hvilket behov der er. Dagplejen skal i dag dække det udsving, der er i børnetallet. Drøftelse af
om vuggestuen kan være buffer fremadrettet.
Der er enighed om, at vi vil tilstræbe, at opfylde forældrenes ønsker, men behovet for flere
vuggestuepladser er der ikke enighed om. Der er et tydeligt flertal i arbejdsgruppen, der peger på et
behov for flere vuggestuepladser på op til max 25 pladser i Aars Øst/Centrum.
Pladsanvisningen gør opmærksom på, at den udvidede åbningstid i vuggestuen er tiltrækkende for
forældrene.
Der er aflagt besøg på Markvænget, Lille Madsens Hus, Troldehøj og Bakgården. Mejsevej er ikke besøgt, da
denne institution allerede rummer to specialgrupper udover almendelen. Besøgsnotatet er godkendt af alle
lederne.
Lille Madsens Hus
1. Inddrage personalestuen. Det giver plads til 5 vuggestuebørn. Der skal findes andre faciliteter til
personalet.
2. Bygge en “klynge” til i forlængelse af Vuggestueafdelingen. Det giver plads til 20-25 børn. Der skal købes
jord til.
3. Bygge et grupperum til mod den store legeplads 12 børn. Det er på egen jord. Koster lidt græs på
legepladsen.
4. Om konvertere 30 børnehavepladser til 20 vuggestuepladser. Der skal ske en nedskrivning af
børnehavekapaciteten med 30 pladser. Forholdet mellem vuggestuepladser og børnehavepladser
kommer i ubalance (huset kan ikke selv aftage sine vuggestuebørn i børnehaven).
Forvaltningen vurderer, at forslag 2 og 3 med plads til op til 25 børn vil være en mulighed. Det vil medføre, at
Aars by bliver endnu mere skæv geografisk med vuggestuepladser, og det vil betyde, at Lille Madsens Hus
”sander” til, da der stort set ikke vil være ledige børnehavepladser udover institutionens egne vuggestuebørn.
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Markvænget
5. Mindste børnehavegruppe (24) omdannes til 18 vuggestuepladser. Disse pladser rummes indenfor
børnehavedelen. Kræver etablering af 25 ekstra garderobepladser og fortætter r ammerne.
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6. Løsning 1 suppleres med en tilbygning v/indgangspartiet (er ikke fredsskov). Det bevarer m pr. barn og
løser garderobeproblematikken.
7. Løsning 1 kan suppleres med en permanent brugsaftale med FDF (ligger lige ved siden af) for en gruppe
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børnehavebørn fx førskolegruppen. FDF positive heroverfor. Løser både m og garderobepladser.
Forvaltningen vurderer, at mulighed 5, 6 og 7 i kombination er en mulighed for på kort sigt at skaffe ekstra
vuggestuepladser med op til 18 børn kombineret med garderobepladser og evt. en brugsaftale i FDF huset. Det
vil medføre, at Aars by bliver endnu mere skæv geografisk med vuggestuepladser, og det vil betyde, at
Markvænget ”sander” til, da der stort set ikke vil være ledige børnehavepladser udover institutionens egne
vuggestuebørn.
Troldehøj
8. Der kan bygges til v/køkkenområdet. Giver plads til en vuggestuegruppe på 12 børn.
9. Motorikrum kunne inddrages til vuggestue. Giver plads til 8 børn. Der skal etableres soveskur,
puslefaciliteter og børnehaven mister et motorikrum. Der skal etableres garderobepladser til børn og
voksne skal etableres. Behov for to indgange.
10. Nuværende trætilbygning kunne forlænges med en stue mere. Giver plads til 20 børn. Der skal etableres
garderobefaciliteter og soveskur. Der er mulighed for at etablere to indgange.
Forvaltningen vurderer, at mulighed 10 med en tilbygning, etablering af egen indgang, udvidelse af køkken- og
alrummet med garderobe mm. er en god mulighed for at etablere 20 ekstra vuggestuepladser. Det vil medføre, at
Aars by får en bedre balance geografisk med vuggestuepladser.
Bakgården
11. En børnehavestue med 20 børn omdannes til 10 vuggestuebørn (lille lokale). 1. Salen udnyttes til
basisgruppe for en børnehavegruppe. Koster på fleksible rum. Forandrer børnehavens funktionalitet.
12. Kan bygge en knast ud på parkeringspladsen til 20 vuggestue 20 børn. Der skal etableres
erstatningsparkeringspladser og etableres sovepladser og legeplads til vuggestuebørnene. Gang/cykelsti
kan evt. Ændres til ensrettet kørsel for biler.
Forvaltningen vurderer, at Bakgården ikke er egnet til at etablere flere vuggestuepladser til.
FDF
13. Er i gang med at søge om tilladelse til at bygge et nyt hus og vælte det gamle. Planen er et rundt hus. Har
skitse fra arkitektfirmaet Krogh & Madsen.
14. Er i gang med at søge samarbejdspartnere omkring driften. Står tomt i dagtimerne. Andre brugere vil i
givet fald blive tænkt ind i indretningen.
15. Finansiering er ikke på plads. Satser på 1. Spadestik i 2021 eller 2022.
16. Har ikke søgt byggetilladelse.
Forvaltningen vurderer, at det er en spændende ny tankegang, men tidsperspektivet og det økonomiske
grundlag er usikkert.
Nybygning
17. Nybygning af børnehave med 100 børnehavepladser og 25 vuggestuepladser og lukning af enten
Troldehøj eller Bakgården. Der skal afsættes anlægsmidler til byggeriet, findes og evt. erhverves en
grund.
18. Nybygning af børnehave med plads til 140 børn og 30 vuggestuebørn og lukning af både Troldehøj og
Bakgården. Der skal afsættes anlægsmidler til byggeriet, findes og evt. erhverves en grund.
Forvaltningen vurderer, at mulighederne er egnede. Tidsperspektivet og økonomien vil være de største
udfordringer. Samtidig vil det betyde, at der er færre tilbud i mere ”hjemlige” børnehaver.
Poulsens Hus v/Aars Skole
19. Rigtig fin og vedligeholdt bygning. Der mangler udenomsplads – intet sted til barnevogne – ingen
legeplads – kunne måske inddrages lille have ved indgang – men meget lidt plads. Børnene vil blive
forstyrret at skolens ringeklokke. To gode kælderrum, der ikke er egnede til at sove i. Indenfor – gode rum
– men der mangler et badeværelse. Max 8 børn
Forvaltningen vurderer, at løsning 19 ikke er egnet.
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Tidligere børnehave på Præstegaardsvej
20. Der er plads til op til 25 vuggestuebørn. Bygningen er ryddet, så der er brug for istandsætning inden evt.
ibrugtagning. Dette er anslået til 374.500 kr. + inventar + diverse udbedringer af klimaskærmen,
ventilation mm.
Forvaltningen vurderer, at løsning 20 ikke er egnet. Bygningen er vurderet for dårlig (Derfor bygning af ny
institution) og samtidig er forvaltningen tilhænger af integrerede institutioner.
Midlertidig vuggestue i Østermarkskolens SFO
Efter udsendelse af dagsordenen er forvaltningen blevet gjort opmærksom på muligheden for at benytte dele
Østermarkskolens SFO som midlertidig vuggestue. Denne mulighed opstår, fordi Østermarkskolens elevtal er
faldende i skolen og dermed også i SFO, der vil derfor muligvis være muligt at frigøre plads indenfor de
nuværende fysiske rammer.
Forvaltningen har haft en forsigtig forespørgsel til Østermarkskolens ledelse, som er positive for at indgå i en
konstruktiv dialog herom.
Forvaltningen vurderer, at det er en spændende mulighed, der realistisk set kan etableres fra 1. august 2019.
Der er en lang række praktiske forhold, der skal afdækkes inden. Arbejdsgruppen kan dog se en række
udfordringer heri.
På baggrund af ovenstående anbefaler arbejdsgruppen i prioriteret rækkefølge følgende til Børne- og
Familieudvalget:
1. Forslag 10 på den korte bane med en tilbygning til Troldehøjen til en vuggestuegruppe.
2. Forslag 17 med nybyggeri i Aars Øst/Centrum på den længere bane dog eventuelt med færre børn.
Der er i øjeblikket brug for flere vuggestuepladser i Aars by på den korte bane, da der ikke kan tiltrækkes
tilstrækkeligt med egnede dagplejere.
Forvaltningen har fået mandat til at løse denne opgave i samarbejde med Dagplejen, Lille Madsens Hus og
Markvænget. Der var møde herom den 06.02.19. Orientering herom.
Anders orienterede om, at der i enighed er aftalt følgende løsninger:
 der sker ikke opnormering af vuggestuepladserne i Markvænget og Lille Madsen, men der findes plads til
søskende
 der anvises pladser til dagpleje og vuggestue i bred forstand (tilstødende skoledistrikter)
 der søges ansat flere dagplejere. Der afvikles åbent hus i legestuen i Aars den 25. februar kl. 16.3019.00.
Dette referat er gennemgået og alle mødedeltagerne er enige herom.
Tidsplan
22.11.18 kl. 16-18:
10.01.19 kl. 16-18:
14.02.19 kl. 16-18:
19.02.19 kl. 12:
05.03.19 kl. 12:

Arbejdsgruppemøde 1 – alle mødt
Arbejdsgruppemøde 2 – blev aflyst
Arbejdsgruppemøde 3 – afbud fra bestyrelsen på Troldehøj, Markvænget
Dagsordensfrist
Udvalgsmøde

Venlig hilsen
Anders Norup
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