NOTAT
Dato: maj 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

Dagsorden ekstraordinært arbejdsgruppemøde 16. maj kl. 17-18 på Østermarkskolen, biblioteket.
1. Siden sidst v/Anders
Børne- og Familieudvalget traf den 5. marts følgende beslutninger:
ADMINISTRATIONEN INDSTILLER
• at der bygges til Børnehaven Troldehøjen med en vuggestuegruppe. Forvaltningen fremlægger på udvalgets junimøde en skitse
over projektet, et økonomisk overslag og en foreløbig tidsplan for projektet, så det kan indgå i det videre budgetarbejde
• at der udarbejdes et kommissorium for at bygge en ny integreret institution i Aars Øst/Centrum til erstatning af enten Bakgården
eller Børnehaven Troldehøjen. Kommissoriet fremlægges på udvalgets junimøde.
BESLUTNING
Beslutningen udsættes med bemærkning om, at forvaltningen til juni-mødet skal fremkomme med følgende tre skitseforslag:
1. tilbygning til Troldehøj
2. udnyttelse af lokaler ved Østermarkskolens SFO
3. pavillonløsning.
Rasmus Vetter ønsker derudover undersøgt et forslag, hvor Dagplejens Hus flyttes til SFO-lokaler på Østermarkskolen, og at
Dagplejens Hus fremadrettet anvendes til vuggestuepladser
Forud for besøgsrunde 2 havde forvaltningen kontaktet Børnehaven Bakgården og Den integrerede institution Markvænget, idet det
var forvaltningens vurdering, at en pavillonløsning ikke er hensigtsmæssigt. Begge institutioners ledere var enige heri, hvorfor disse
to institutioner ikke er genbesøgt.

2. Rundvisning i biblioteket (tidligere 10. kl. center) v/Solveig, skoleleder på Østermarkskolen
3. Besøgsrunde 2 (nedenstående er godkendt af de tre ledere)
Besøg på Østermarkskolen
Besøget startede i SFO’, der har meget fine lokaler og god plads. Det vil være muligt at skille en del af SFO’ fra til Vuggestue. Der
vil være behov for at indrette
- Puslefaciliteter
- Egne garderobefaciliteter
- Egen legeplads med hegn omkring
- Udendørs- og indendørs sovefaciliteter.
Personalet i Vuggestuen vil blive ansat som en del af SFO personalet med fælles personalefaciliteter. SFO lederen vil blive
personaleleder for de ansatte i vuggestuen. Han er uddannet pædagog, har en PD i ledelse og har tidlige været leder af en
integreret institution fra 0-25 år med 25 vuggestuebørn.
Det vil medføre færre kvadratmetre og færre aktivitetsmuligheder til SFO børnene. Specielt i de områder hvor SFO´en i dag har 3
klasses eleverne. Pladsen bliver meget lille, når der kommer MINI SFO.
Der vil være fælles indgang til SFO og Vuggestue, og der vil være støjgener for vuggestuebørnene (200-250 SFO børn +
ringeklokke).
Løsningen kan etableres med opstart 1. september 2019. Der skal søges byggetilladelse til legepladsen og evt. afholdes et
miniudbud, hvis prisen overstiger 100.000 kr.
Det anslås, at løsningen kan etableres for 250.000 – 350.000 kr.
Skolens ledelse havde selv tænkt på det gamle 10. kl. Center som en løsning. Det blev besøgt i samme omgang.
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Her er mange lokaler, der er velholdte, og de kan frigøres uden store gener for skolen. Der skal dog flyttes rundt på nogle af de
funktioner der pt er i området (udlån af bøger, Science lab og generelt PLC aktiviteter).
Der er egne indgang med parkeringsplads tæt på, og der er meget roligt (ingen ringeklokke). Der er et vindfang som meget let kan
omdannes til udendørs soverum. Personalet skal have en lille personalestue, men der er adgang til voksentoiletter.
Det er en ulempe at personalet bliver adskilt fra det øvrige SFO personale. Det vil medføre ekstra bemanding i ydertimerne.
Der skal etableres
- Puslefaciliteter
- Egne garderobefaciliteter
- Egen legeplads med hegn omkring
- Udendørs- og indendørs sovefaciliteter
- Personalefaciliteter.
- Glasvæg til adskillelse af PLC og Vuggestueområde
Løsningen kan etableres med opstart 1. september 2019. Der skal søges byggetilladelse til legepladsen og evt. afholdes et
miniudbud, hvis prisen overstiger 100.000 kr.
Det anslås, at løsningen kan etableres for 250.000 – 350.000 kr.
Lille Madsen Hus
Her er plads til en pavillonløsning på samme sted, hvor der kunne etableres en permanent tilbygning. En midlertidig pavillonløsning
kan kun etableres i op til to år. Hvis perioden strækker sig længere kræver det at bygningen er på fuld energimæssig højde som en
nybygning i ordinære byggematerialer som beton og mursten. Der vil være brug for
 To pavilloner på i alt ca. 100 m2 med sokkel og installation af vand, el og kloak.
 Der skal være en forbindelsesgang til eksisterende bygning
 Der skal være mulighed for at koble på fællesrummet.
Lederen gør som det besluttes, men hun vil helst noget permanent. Personalet vil blive en del af den eksisterende personalegruppe.
Løsningen kan etableres med opstart efteråret 2019.
Det anslås, at løsningen kan etableres for 1.000.000 – 1.300.000 kr. for 2 års pavillonleje incl. nedtagning.
En nybygning anslås at kunne etableres for 1.700.000 – 2.000.000kr.
Troldehøj
Det vil være muligt at etablere en permanent tilbygning til Troldehøj. Der kan etableres egen indgang til venstre for den eksisterende
hovedindgang. Her kan etableres en tilbygning til den eksisterende træbygning på 15x5 m., og der skal samtidig ske en
sammenbygning med køkken alrum, så det bliver muligt at sikre en integrering morgen og eftermiddag.
På den anden side af den eksisterende træbygning skal der etableres krybberum og legeplads til vuggestuebørnene.
Den nuværende Troldehøj får bedre køkken-alrum, mister noget af legepladsen og får større volumen. Det vurderes at løsningen
kan etableres med projektstart i august og afslutning sidst i 2019.
Det anslås, at løsningen kan etableres for 1.600.000 – 1.800.000
Det er forvaltningens vurdering, at en midlertidig pavillon løsning er en dyr løsning, som ikke kan anbefales.
Forvaltningen ser mange muligheder i lokalerne på Østermarkskolen, kan sagtens se en permanent løsning på Troldehøj men kan
ikke anbefale at gøre Lille Madsens Hus større.
Forvaltningen vurderer, at hvis mulighed 1 og 2 ikke nyder fremme politisk, så bør der tages stilling til, om det så ikke er bedre, at
vente indtil en helhedsløsning kan skabes (nybygning).
Forvaltningen vil i prioriteret rækkefølge anbefale:
1. Midlertidig vuggestue på Østermarkskolen i en del af biblioteket
2. Permanent tilbygning til Troldehøj med plads op til 20 vuggestuebørn
3. Fortsætte som nu men igangsætte arbejdet med at bygge en ny integreret institution i Aars C/Aars V til erstatning af en eller
flere af de nuværende institutioner
4. Permanent tilbygning til Lille Madsens Hus.
Arbejdsgruppen vil i prioriteret rækkefølge anbefale:
Arbejdsgruppen var ikke enig. Det blev problematiseret, at der kom et nyt forslag (Biblioteket) ind, som man skulle
forholde sig uforberedt til. Forvaltningen anerkendte dette synspunkt.
Der var ikke enighed, om der er et behov. Forvaltningen oplyste, at der grundet nyansættelser nu er dagplejere svarende til
behovet i Aars. Der er anvist pladser til og med august 2019. Forvaltningen oplyste, at der er 19 børn på venteliste til vuggestue til
og med februar 2020. Der er først ledig vuggestuekapacitet fra november 2019.
Der blev udtrykt ønske om, at der træffes en politisk beslutning.
Der var enighed om, at der ikke skal udvides ved Lille Madsens Hus.
Der var for og imod Troldehøj løsningen og ”Biblioteksløsningen”. Der var strøtanker om at tænke stort, og udvide
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biblioteksløsningen til en integreret institution.

Dette referat er ikke gennemgået af mødedeltagerne.
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. 12-17:
16.05.19 kl. 17-18:
21.05.19 kl. 12:
04.06.19 kl. 12-17:

Arbejdsgruppemøde 1 – alle mødt
Arbejdsgruppemøde 2 – blev aflyst
Arbejdsgruppemøde 3 – afbud fra bestyrelsen på Troldehøj, Markvænget
Dagsordensfrist
Udvalgsmøde
Arbejdsgruppemøde 4 – ekstraordinært –
Dagsordensfrist
Udvalgsmøde

Venlig hilsen
Anders Norup
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