Familie- og Socialudvalget

Punkt 6.

Godkendelse af Ændring af Børnehaven Aagaarden til vuggestue
2016-008428
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,
at der etableres en vuggestue til 25 børn i den nuværende børnehave Aagaarden i Aalborg Centrum
at de børn der er indskrevet i børnehaven Aagaarden i september 2017 overflyttes til den nye børnehave i
Karolinelund
at udgifterne ved omlægningen holdes indenfor den eksisterende anlægsramme til renovering
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Som led i at fastholde pasningsgarantien på 0-2 års området i de centrale byområder, omdannes børnehaven Aagaarden, Sankt Mortens Gade 4, til vuggestue med plads til 25 børn.
Ifølge befolkningsprognosen fra maj 2016, som ligger til grund for budget 2017, forventes antallet af 0-2 årige i Centrum (Sønderbro og Vesterkæret skoledistrikter) at stige fra 878 til 1.102 fra 2016 til 2021. Dvs. en
stigning på 224 børn. Dette vil i løbet af perioden lægge yderligere pres på pasningsgarantien.
Allerede i dag er der stor efterspørgsel efter institutionspladser til de 0-2 årige, og da det samtidig er et velkendt problem, at Dagplejen har vanskeligt ved at rekruttere dagplejere i midtbyen, er der gode argumenter
for at etablere yderligere vuggestuepladser i Sankt Mortens Gade. Hermed tilgodeses pasningsgarantien og
samtidig også forældrenes efterspørgsel efter vuggestuepladser.
Etableringen af vuggestuen skal ses i sammenhæng med opførelsen af den ny børnehave i Karolinelund,
som får plads til 90 børn i alderen 3-5 år. Det sker ved at de børn fra Aagaarden, der ikke begynder i skole til
sommer, overflyttes samlet til Karolinelund, når den står færdig i september 2017. Der er p.t. indskrevet 33
børn i børnehaven Aagaarden, af disse forventes 11 børn at begynde i skole til august 2017, og dermed vil
22 børn skulle flyttes til Karolinelund.
Bygnings- og indretningsmæssige forhold
Da lokalerne i Sankt Mortens Gade 4 aktuelt benyttes til børnehave, vil ændringen til vuggestue betyde, at
der skal foretages ændringer både inde og ude. Bl.a. skal der findes løsninger mht. madlavning, udskiftning
af noget af inventaret og opfyldelse af diverse myndighedskrav. Hertil kommer etablering af barnevognsrum
og justeringer af legepladsen.
Omdannelsen af børnehaven Aagaarden til vuggestue påbegyndes i forlængelse af, at børnehavebørnene
flytter til Karolinelund i september 2017.
Økonomi
Der skal påregnes udgifter til ændringer af de fysiske rammer både inde og ude, jf. ovenstående, men da
lokalerne pt. anvendes til børnehave, forventes udgifterne ved omlægningen at være tilsvarende lave. Således kan etableringsomkostningerne, herunder også tilpasning af legepladsen til en yngre målgruppe, holdes
inden for det eksisterende anlægsbudget.
Personalemæssige konsekvenser
Også i personalemæssig henseende skal ændringen af børnehaven Aagaarden til vuggestue, ses i sammenhæng med etableringen af børnehaven i Karolinelund, så der følger kendt personale med, når børnene
flytter. Da det forventes at 22 af 33 børn flytter vil det som udgangspunkt betyde, at der også skal overflyttes
personaleressourcer som forholdsmæssigt svarer til andelen af børn, dvs. 2/3 af personaleressourcerne.
Den konkrete udmøntning afklares i dagtilbuddet.
Drøftelse i bestyrelser og MED-udvalg
Omlægningen har været sendt til drøftelse i institutionsbestyrelsen i børnehaven Aagaarden, dagtilbudsbestyrelsen i dagtilbud MidtVestbyen, MED-udvalget i dagtilbud MidtVestbyen samt Område-MED i Dagplejen.
Alle drøftelsessvar er positive i forhold til at flytte børnehavebørnene fra Aagaarden til den nye børnehave i
Karolinelund og omdanne Aagaarden til vuggestue.
Område MED i Dagplejen beklager at det ikke har været muligt at rekruttere tilstrækkeligt med dagplejere i
de centrale byområder til at dække efterspørgslen efter pladser, og har forståelse for at der er behov for at
udvide antallet af vuggestuepladser.
MED-udvalget og dagtilbudsbestyrelsen i dagtilbud MidtVestbyen samt institutionsbestyrelsen i børnehaven
Aagaarden er ligeledes positive ift. indstillingen. Samtidig anbefaler de bl.a. på, at der afsættes tilstrækkelig
økonomi til etablering af vuggestuen, at der optages børn i Aagaarden frem til børnehaven Karolinelund står
færdig, at den nuværende pædagogiske leder i Aagaarden ansættes som pædagogisk leder i Karolinelund
og at der laves en lokal løsning for de ansatte i Aagaarden ift. deres fremtidige ansættelse.
Drøftelsessvarene er vedlagt.
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Bilag:
Høringssvar Aagaarden samlet.pdf
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