
DagtilbuDsområDe støvring norD 
Kronhjorten, råDyret, bavnebaKKen, sKovhuset, Dagplejen 

Vi udvikler børn … 
Støvring, den 25.04.2021 

 

Åbent brev til forvaltningen 

Bestyrelsen i Dagtilbudsområde Nord vil gerne takke for muligheden for at komme med vores input til 
løsning af kapacitetsudfordringerne i Støvring. Vi ser frem til forhåbentlig at kvalificere politikernes valg til 
en langsigtet løsning.  

3-6 års området 

Vi har tidligere sendt et brev til forvaltning og medlemmer af Børne- og Familieudvalget, hvor vi foreslår at 
kapacitetsudfordringerne på 3-6 års området løses ved den tidligere kendte og meget succesfulde løsning 
med at lave pavilloner ved Svinget, dette er stadig vores eneste og holdbare forslag. Se note 1. 

0-3 års området 

Kapacitetsudfordringerne på 0-3 års området er mere komplekse, idet de mindste børn er mere sårbare ift. 
forandringer og har øgede fysiske behov. 

Et flertal i bestyrelsen foreslår et løsningsforslag sammenstykket af følgende tiltag: 

• Flytning af dagplejens legestuen til det Sorte Hus ved Svinget og øge kapaciteten i Kronhjortens 
vuggestue med 12 børn. Når problemet er løst med en permanent løsning, ved at lave den nye 
institution stor nok, da ønsker vi Støvring Nords legestuegruppe tilbage til Kronhjorten, da det er en 
meget værdsat løsning for dagplejerne.  

• Etablering af en stordagpleje. Bestyrelsen foreslår, at vi straks køber huset på Kærvej og får lavet en 
langsigtet og holdbar løsning. 

• Fortsat arbejde med at rekruttere dagplejere. Vi har flere dagplejere, der nærmer sig 
pensionsalderen, hvorfor dette er essentielt.  

• Gæstehusfunktionen ønskes bibeholdt, kan evt. flyttes til evt. stordagpleje, hvis der skal bruges 
yderligere vuggestuepladser i Kronhjorten. 

• Endeligt opfordrer vi til, at politikerne åbner op for muligheden af at indskrive børn uden for eget 
distrikt. Måske nogle forældre arbejder i kommunens andre byer og derved kan se en fordel i at flytte 
deres børn til mindre kapacitetsudfordrede dagtilbudsområder. Dog må dette alene ske på frivillig 
basis.  

Lad os denne gang tænkte lidt langsigtet  

Vi opfordrer til, at man denne gang er lidt mere ambitiøs, når den nye institution skal planlægges, så det 
tænkes ind, at det øgede pres på 0-6 års området, er et problem i de næste mange år. Som forældrebestyrelse 
undrer vi os over, at vi har disse kapacitetsudfordringer kontinuerligt. Uden at have til hensigt at provokere, 
at henstiller vi til, at dette er små børns start på livet. Det er en meget vigtig tid, og vi mener, at den bør 
prioriteres derefter. 

Helt konkret vil vi henstille til, at man husker en hensigtsmæssig fordeling mellem hhv. vuggestue- og 
børnehavepladser, når man fremadrettet bygger institutioner. Lav fx ikke vuggestuen så stor, at børnehaven 
ikke har kapacitet til at modtage alle børn uden at benytte VIP og lidt til. Vi er klar over, at pladser kan 
konverteres mellem vuggestue og børnehave, men vi beder forvaltning og politikere huske, at hvis denne 
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fleksibilitet skal kunne benyttes, så bør det indtænkes allerede i institutioners design og planløsning. Derfor 
kan man overveje allerede nu indtænkte det i designet af fremtidige institutioner.  

Vi foreslår yderligere, at der i planlægningen af ny institution indtænkes mulighed for legestuegrupper for 
dagplejere med tilhørende udearealer og barnevognsrum samt evt. plads til dagplejepædagog.  

Hurtigt afklaring og handling er nødvendig 

Vi har bemærket, at det efterhånden er lang tid siden, at der blev bevilget penge til en ny institution i Støvring. 
Vi undrer os over, at man ikke er kommet længere i planlægningen, f.eks. er det stadig ikke bestemt, hvor 
den skal ligge. Vi finder det ikke rimeligt, at der går så lang tid fra en politisk beslutning er taget, til den føres 
ud i livet. Vi er senest blevet oplyst om, at det ikke forventes at en ny institution i Støvring er færdig før 
sommeren 2023. Dette betyder, at nogle børn når at få to års gang i fx pavilloner i Svinget, før de flyttes til 
en permanent løsning. Dette lange tidsperspektiv gør det desuden helt uacceptabelt at udflytte børn, da de 
har brug for en tryg og støttende base. 

Jf. den akutte situation med kapacitetsproblemerne opfordrer vi til, at der på Børne- og Familieudvalgets 
møde i maj træffes en beslutning om de midlertidige foranstaltninger, således at processen ikke udskydes 
yderligere. En beslutning vil være hensigtsmæssig, så der snarest kan pladsanvises til de nye faciliteter dels 
for at udskyde og minimere ibrugtagning af VIP i de øvrige institutioner og dels for at sikre at tilgangen af 
børn til de nye faciliteter sker gradvist, i stedet for store grupper af børn, der starter på samme tid.  

Slutteligt, vil vi gøre opmærksom på, at i disse løsningsforslag er brugen af VIP blot taget for givet. Egentlig 
er VIP med +15 % flere børn end institutionernes normering blot en midlertidig løsning. I Støvring er vi dog 
så pressede, at det desværre er blevet det nye normal. Dette taler blot for, at vi skal huske børneperspektivet 
i hele denne øvelse med at finde flere pladser.  

Opsummering 

Derfor; lad os midlertidigt oprette nye vuggestuegrupper og forsøge os med stordagplejer samt genopføre 
en pavillonløsning i Svinget. Lad os garantere, at de børn der i efteråret 2021 indskrives i Svinget får lov at 
forblive her indtil den nye institution er klar, så ingen børn i Støvring skal opleve at blive kastebold, fordi 
matematikken igen har snydt os! 

 

Med venlig hilsen 

Forældrebestyrelsen i Dagtilbudsområde Støvring Nord 

Nina Lidegaard, Bestyrelsesformand 

 

 

 

 

 

 



DagtilbuDsområDe støvring norD 
Kronhjorten, råDyret, bavnebaKKen, sKovhuset, Dagplejen 

Vi udvikler børn … 
Note 1 

0-2 års området 
• Udfordringen forventes at kunne håndteres indenfor VIP frem til september 2022, hvorefter 

kapacitetsudfordringen ikke kan håndteres indenfor VIP 

 Model Fordele Ulemper Opmærksomhed  
1 Flytte legestuen for 

dagplejen Støvring Syd og 
Nord fra Kronhjorten til 
”Det sorte Hus”. 
 
Ideen med dette forslag 
er at oprette en 
vuggestuegruppe ekstra i 
Kronhjorten på ca. 12 
børn. 

Udearealet bliver bedre for 
dagplejen 
 
Huset bliver kun brugt af 
dagplejen og kan indrettes 
til dette 
 
Bedre fysisk indeplads for 
børn og dagplejere 
 
Bedre muligheder for 
møder til sparring ifm. 
Sproguddannelse 
 
 

Støvring Nords 
dagplejere har 
profiteret af at 
ledere, administrativ 
medarbejder med 
hjælp til IT, 
dagplejepædagog og 
lager er tæt på 
 
 
 
 

Øgede udgifter til 
rengøring 
 
Hegn omkring legeplads 
skal genetableres  
 
Der skal etableres 
netværksforbindelse og 
printer 
 

2 Lukke Gæstehuset i 
Kronhjorten 
 
Ideen med dette forslag 
er at oprette en 
vuggestuegruppe ekstra i 
Kronhjorten på ca. 15 
børn, der skal fungere 
som en selvstændig 
gruppe med ledelse fra 
Kronhjorten, til de (hele 
gruppen inkl. personale) 
kan flyttes i ny institution 
medio 23. 

Tilskud til gæstehusets 
opretholdelse kan flyttes til 
dagplejesystemet, hvor det 
er svært at få økonomien til 
at hænge sammen 
 
Oprettelse af 
vuggestuegruppe på ca. 12 
børn i Kronhjorten 

Kan komme til at 
presse dagplejen 
med gæstebørn. 

Gæstehuset bliver brugt 
minimalt, men vi ved ikke 
om dette er grundet 
Covid19. 
 
Gæsteplejekoordinator 
skal flyttes til 
vuggstuegruppe. 
 
Opmærksomhed på 
øgede personaletimer til 
en selvstændig gruppe.  
 

3 Ansætte flere dagplejere Det vil løse 
kapacitetsudfordringerne 

Vi søger konstant nye 
dagplejere i Støvring 
og det er meget 
svært at rekruttere 

Mange dagplejere i 
Støvring nærmer sig 
alderen, hvor de naturligt 
går fra til efterløn eller 
pension 

4 Åbne stordagplejere Vil løse 
kapacitetsudfordringer 
 
Let at rekruttere personale 

Der skal lejes/købes 
huse/lokaler til dette 
 
En dyrere løsning pr. 
barn end normal 
dagpleje, men 
estimeret billigere 
end vuggestue 
 

Det er svært at etablere 
med de nuværende 
overenskomstmæssige 
udfordringer 

 

3-6 års området 
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• Kapacitetsudfordringen kan ikke løses indenfor VIP fra november 2021 – april 2022 og igen fra 

november 2022 – april 2023  

 Model Fordele Ulemper Opmærksomhed  
1 Åbne pavilloner i Svinget Børnene oplever ikke at 

skulle flyttes, da hele 
gruppen/institutionen skal 
flyttes som en enhed i ny 
institution medio 23. 
 
Stor forældre opbakning til 
dette projekt, fordi det er 
kendt og har en god 
historie i Støvring. 
 
Øvrige institutioner i 
Støvring bliver ikke så 
pressede på normeringen, 
og alle behøver ikke at 
bruge hele VIP-kapaciteten. 
 
Større mulighed for at flere 
forældre får deres første 
prioritering til børnehave. 
 
Der skal ikke etableres 
udflytning fra nuværende 
institutioner for at løse 
kapacitetsudfordringerne. 
 
Etableres som selvstændig 
enhed under Støvring Nord 
eller Syd. 
 

Der starter en meget stor 
gruppe af 3-årige børn. 

Hvis denne løsning og 
løsning med flytning af 
legestuen til det Sorte 
Hus vælges, skal de 2 
grupper dele legeplads 
eller alternativt kan 
legepladsen opdeles, 
hvis Corona-opdeling 
fortsat fastholdes. 
 

2 Udflytning af Ældste 
grupperne fra 2 
børnehaver med 
opsamling 

Dette er en uacceptabel 
løsning! Vi henviser til 
bestyrelsens tidligere brev. 

Ved opsamling i ”det 
sorte Hus” kan det ikke 
bruges til legestue 
hvorved 0-2 års området 
udfordres. 
 
Børnenes tilhørsforhold 
til egen institution 
brydes. 
 
 

Der skal ansættes 
ekstra personale for at 
kunne åbne og lukke 
udflytningsdelen. 
 
Madordningen skal 
tildeles ekstra økonomi 
til personale eller 
fratages i perioden  
 
Rengøring, el, varme, 
vand i udflytningen + 
opsamlingslokaler 
 
Busudgifter til 
transport af børnene 

3 Udflytning af forskellige 
grupper på skift fra 2 
institutioner. Grupperne 

Børnenes tilhørsforhold 
bevares.  
 
 

Modellen er prøvet før 
med svingende succes – 
både i forældre- og 
personaleperspektiv. 

Der skal ansættes 
ekstra personale for at 
kunne åbne og lukke 
udflytningsdelen. 
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vil ”komme på tur” 3-4 
uger af gangen. 
 
Der skal opstilles 
”skurvogne” eller pavillon 
ved eksisterende 
institutioner til opsamling 
morgen og eftermiddag 
for de børn der skal ud af 
huset. 

Evalueringsrapport 
findes. 
 
Bestyrelsen bakker ikke 
op om dette 
løsningsforslag. 
 

 
Der skal ansættes 
køkkenpersonale til 
anretning af mad i 
udflytningen. 
 
Rengøring, el, varme, 
vand i udflytningen. 
 
Busudgifter til 
transport af børnene. 
 
Etablering af skure 
eller lignende i 
tilknytning til 
institutionerne, som 
børnene kan opholde 
sig i før og efter 
busturen. Disse skal 
være egnede til og 
store nok til leg, da 
nogle børn skal 
opholde sig der flere 
timer dagligt. 

 

 


