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Vi udvikler børn … 
 

Til Børne- og Familieudvalget samt forvaltningen   
 
 
Forældrebestyrelsen for dagtilbudsområde Støvring Nord takker for brevet fra Børne- og Ungechef 
Lene Hvilsom Larsen, der følger op på det møde, som vi havde med forvaltningsrepræsentanter i 
marts 2021. Vi glæder os til at blive inddraget i forhold til, hvordan de akutte, kortsigtede 
kapacitetsudfordringer i Støvring kan løses.   
 
 

Kapacitetsudfordinger på dagtilbudsområdet i Støvring 
 
Om end de nye prognoser først offentliggøres til maj 2021, så har vi en fornemmelse for, at de 
traditionen tro ikke viser færre udfordringer end tidligere. Derfor vil vi med dette brev til forvaltning 
og politikere i Børne- og Familieudvalget igen understrege, hvor alvorlig vi mener, at situationen er.  
 
Først, lad os slå fast: vi er i forvejen pressede på dagtilbudsområderne. At benytte vippenormering 
er ”the new normal” i Støvring. Det er således ikke længere vores opfattelse, at vippenormering er 
en midlertidig løsning, som der skal gives dispensation for at benytte. Dette er i sig selv langt fra 
optimalt. 
 
De nuværende prognoser viser, at vi får massive akutte kapacitetsudfordringer fra efteråret 2021 og 
frem til den nye institution er bygget i 2022. Vi kan forstå, at der arbejdes med en løsning, hvor to 
storbørnegrupper udflyttes fra to af byens nuværende institutioner. Dette er en løsning, som vi finder 
indiskutabel kritisabel fra såvel børne- som forældreperspektiv!  
Helt tilbage fra 2017 gjorde det pædagogiske personale opmærksom på, hvor kritisk det er at flytte 
en storbørnsgruppe, da børnene i denne tid gennemgår massiv kognitiv udvikling, som understøttes 
betydeligt af de forudsigelige rammer og trygheden i samspillet med pædagoger, som kender 
børnene og deres nærmeste udviklingszone. Derfor kan vi ikke støtte et forslag om at sende 
børnegrupper til Hellum.  
Udover, at de udflyttede børn mister muligheden for at afslutte børnehavetiden i egen institution, så 
mister mellemgrupperne muligheden for at spejle sig i de større børn, og vi får institutioner med en 
meget stor mindstegruppe, hvilket vil påvirke disse institutioner i mange år fremadrettet.  
Dertil kommer, at forældre med en udflytterløsning kastes ud i et koordineringsmareridt. Fra forrige 
gang hørte vi, at børnene var glade for dagene og pladsen i Sønderrup i kortere besøgsperioder, 
men nogle forældre stod med børn der gik kold i bussen hjem og derved fik ødelagt deres søvnrytme 
samt manglede fleksibilitet i forhold til aflevering og afhentning i Støvring.  
 
Vi forældre undrer os meget over, hvordan man kan overveje at lade det gå ud over børnene, at 
matematiske modeller har fejlet i at forudse udviklingen i Støvring by.  
 

Den mindst ringe lappeløsning: Lad Svinget med pavilloner genopstå som børnehave 
 
Forældrebestyrelsen for dagtilbudsområde Støvring Nord foreslår, at man løser den akutte situation 
med, at Svinget med pavilloner oprettes som midlertidig børnehave. Svinget som 
opsamlingsinstitution har fungeret overraskende godt for både Rådyret og Klepholm. Dette er ikke 
den billigste løsning, men vi mener, at det er den bedste løsning for vores børn. Da kvalificeret 
arbejdskraft ikke hænger på træerne, så tænker vi også, at lovning om en fast pædagoggruppe, der 
kan flytte samlet i en ny institution kunne virke mere tiltalende, så vi kan få en god faglig 
personalegruppe.  
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Vi tager emnet meget seriøst, og forældrebestyrelserne gør vores for at bidrage til, at børnene skal 
få en god og tryg institutionstid trods presset. F.eks. ombygges Kronhjorten i år for Støvring Nords 
egne midler - en ombygning alene med det formål at skaffe plads til de børn, der allerede går i 
institutionen, så de kan få plads til at lege væk fra gangarealer, garderober og toiletter.  
 
Hjælp os med at sikre børnene en tryg start i livet. Når nu midlertidige løsninger skal vælges, så 
vælg den, der er bedst for børnene: Genåbn Svinget med pavilloner som en fuldt fungerende 
børnehave, hvor børn og voksne sammen flytter ned i den nye institution i 2022! 
 
Vi vil gerne understrege, at vi ser frem til at have en god og konstruktiv dialog om de 
kapacitetsudfordringer, som Støvring bliver mødt med både akut i dette efterår samt på længere sigt.  
 
På vegne af Forældrebestyrelsen for dagtilbudsområde Støvring Nord 
Nina Lidegaard, formand 


