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Kapacitetsudfordringen i Skørping

Dagtilbud Skørping når deres max-normering fra januar 2023, og det er derfor nødvendigt at
finde et alternativ til en større gruppe børn. Vi undrer os kraftigt over den sene ageren fra
politisk side, da den voksenende kapacitetsudfordring i Skørping har været en kendt faktor i
en længere årrække og med etablering af vuggestue med 20 pladser, er det svært at forstå,
at dette ikke allerede her igangsatte en proces omkring, hvad der skal ske på
børnehaveområdet. Vi ser meget frem til at den nye institution kommer på plads, men indtil
da, står vi nu desværre med børn, som kommer i klemme. For det er det de gør, og det er
dem, der betaler prisen.

Bestyrelsen for Dagtilbud Skørping har arbejdet med forskellige scenarier. Det er vurderet at
det er den ældste gruppe, der bedst kan håndtere skift. Men da det således betyder tre store
skift på kort tid for denne gruppe, så ligger det bestyrelsen meget på sinde, at disse børn
oplever et tilbud af høj kvalitet, så de ikke betaler prisen for den manglende rettidige omhu.

Det er et klart ønske om en lokal løsning på den forestående kapacitetsudfordring fra
januar-marts 2023. Ved en “lokal løsning” skal forstås, at pladstilbuddet fortsat er i Skørping
by, eller inden for byskiltene ml. Rebild og Skørping. Dette må alt andet lige være en rimelig
forventning - ikke mindst i en togby, hvor mange familier netop heraf har fravalgt to biler.
Dette også for at bidrage til en større grad af bæredygtighed i forhold til klima mv. Et bidrag
som byrådet i Rebild Kommune også har forpligtet sig til i ord og forhåbentligt også handling.

Vi ser følgende scenarier som mulige løsninger:
1. Den samlede gruppe børn flytter i lokaler i det gamle privathospital i hele perioden.
2. Den samlede gruppe børn flytter i en pavillon enten på skolens område eller i

nærheden (evt ved det gamle privathospital) i hele perioden.

Ét af de to ovenstående forslag er, set fra et pædagogisk perspektiv, også klart at
foretrække, da personalet på denne måde ville kunne arbejde med relationer mm. med hele
den børnegruppe, som skal starte i førskole d. 1. april. Det ville give mere stabilitet og
dermed tryghed for børnene at følges med hele deres gruppe samt kendte pædagoger.

3. De ældste børn deles i 2 grupper (fx hold A og hold B) og grupperne er på skift i fx
halvanden måned i et pasningstilbud på en anden lokation. De vil så stadig være
forankret i deres vante børnehave. Hvis det er en mindre gruppe er der flere lokale
muligheder i spil.  - Det kunne fx være:

➔ Ungdomsklubben?
➔ “Skovens Huse”?
➔ Spejderhytter?
➔ Tennisklubben?
➔ Har kommunen andre tomme bygninger, som kunne bringes i spil?

Vi ønsker som nævnt en lokal løsning, hvor børnene får en tryg hverdag, og ikke mindst hvor
børn og personale har de rigtige rammer og dermed mulighed for at sikre den kvalitet, som
både Velfærdsaftalen og kommunens eget værdigrundlag lægger op til.

Vi bifalder kommunens og herunder også Velfærdsaftalens store fokus på
forældreinvolvering, og derfor deltager vi selvfølgelig meget gerne i den videre proces.
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