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Høringsbrev vedrørende et forslag om flytning af 12 vuggestuepladser og
gæstedagpleje fra Børnehuset Hirtshals til Børnehuset Emmersbæk

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget besluttede på udvalgsmødet mandag den
4. december at sende forslaget i høring i Forældrebestyrelsen i Område Nord, gerne
med tilkendegivelse fra forældrerådene i Børnehusene Hirtshals og Emmersbæk, i
MED-udvalget i Område Nord og i Forældrebestyrelsen i Dagplejen.
Høringsmaterialet består af nedenstående forslag om flytning af 12
vuggestuepladser og gæstedagplejens fire pladser fra Børnehuset Hirtshals til
Børnehuset Emmersbæk.

Baggrund for forslaget:
I Vuggestuen i Børnehuset Hirtshals er der 40 vuggestuepladser og 4
gæstedagplejepladser. I børnehaven i Børnehuset Hirtshals er det i forhold til de
fysiske rammer optimalt, hvis årsgennemsnittet er på ca. 60 børn. Årsgennemsnittet
er i 2017 på 72 børn. Dette pres opstår for at imødekomme forældreønsker om, at
børnene fortsætter i samme hus, når de skal i børnehave. Selvom de fysiske
rammer i børnehaven presses, er det alligevel ikke muligt at alle børn i vuggestuen,
tilbydes plads i husets børnehave. Disse børn henvises i stedet til Børnehuset
Emmersbæk. Det gør brobygningen i overgangen mellem vuggestue og børnehave
mere besværlig og går imod de fleste forældres ønske.
Børnehuset Emmersbæk er bygget til at kunne huse 100 børn, men har på grund af
generelt faldende børnetal i Hirtshals by og på grund af de mange børn i
Børnehuset Hirtshals et aktuelt gennemsnit på 67 børnehavebørn. Der er altså ledig
plads i Børnehuset Emmersbæk.

Side 2

Forslag:
Forslaget er, at der primo 2018 flyttes 12 vuggestuepladser og gæstedagplejens fire
pladser fra Børnehuset Hirtshals til Børnehuset Emmersbæk.

Forslaget vil sikre, at alle børnene kan fortsætte i samme hus i overgangen fra
vuggestue til børnehave og dermed understøtte en bedre brobygning.
sikre bedst mulig udnyttelse af de samlede kvadratmeter og de fysiske rammer
understøtte at dagplejebørnene er kendt med gæstedagplejen, da dagplejens
legestue har til huse i lokaler i Børnehuset Emmersbæk som støder op til de lokaler,
hvor vuggestuen evt. skal placeres.
Der forventes, at der bliver en mindre udgift til etablering af krybberum i Børnehuset
Emmersbæk og en mindre udgift til inventar og materialer herunder legetøj.
Høringsperiode:
Høringsperioden går fra mandag den 4. december 2017 til onsdag den 31. januar
2018. Svarene sendes elektronisk til boern-kultur@hjoerring.dk
Når høringsfristen er udløbet, så vil de indkomne høringssvar blive behandlet,
hvorefter Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget træffer endelig beslutning i
februar 2018
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