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Planlægning på børnehaveområdet i Vivild og Nørager.

I forlængelse af tidligere drøftelser og  korrespondance ønsker Familie- og kulturudvalget at

orientere om den videre udvikling og planlægning  på dagtilbudsområdet - særligt gældende for

Nørager Børnehave.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2005 er følgende budgetbemærkning besluttet:

“Mulighederne for tilpasning til det faldende børnetal i Vivild-Nørager området på længere sigt

undersøges nærmere.”

Familie- og kulturudvalget traf i møde den 14. december 2004 følgende beslutning:

“Det er udvalgets opfattelse, at udsigterne på nuværende tidspunkt  til det lavere børnetal i specielt

Vivild-Nørager området medfører, at der ikke er grundlag for at opretholde en børnehave i Nørager.

Derfor skønner udvalget, at driftsoverenskomsten med Nørager Børnehave må opsiges med virkning

fra 1. august 2006.

Udvalget er ikke umiddelbart  indstillet på at medvirke til oprettelse af småbørnsgrupper i

børnehaver i Rougsø kommune inden sammenlægning af kommunerne pr. 1. januar 2007. Udvalget

anfører samtidig, at den kommunale dagpleje har løst og løser behovet for pasning af 0-3 årige til

udvalgets fulde tilfredshed. Udvalget er dog indforstået med at tage dette emne op til fornyet

overvejelse, hvis der fremkommer vægtige argumenter herfor.”
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Udvalget  gav  bestyrelser, samarbejdsudvalg m.v. lejlighed til at fremsende bemærkninger inden

udgangen af januar måned 2005. Der  indkom 

* udtalelse fra forældrebestyrelse og samarbejdsudvalget for dagplejen.

* udtalelse fra samarbejdsudvalget for børnehaverne.

* udtalelse fra personalet i Nørager Børnehave.

* udtalelse fra bestyrelsen for Nørager Børnehave.

Familie- og kulturudvalget har afholdt møde med bestyrelsen for Nørager Sogns Beboerforening

den 3. februar og  med bestyrelsen for Nørager Børnehave den 15. marts.

Familie- og kulturudvalget har endvidere fået forelagt  underskriftsindsamling til fordel for

bevarelse af Nørager Børnehave modtaget den 7. april 2005.

På udvalgets møde i april blev forvaltningen anmodet om at udarbejde et bilag med handlemulig-

heder med henblik på ny behandling af sagen på udvalgets møde i august  måned.

./. Redegørelse vedlægges som bilag.

Fra redegørelsen er hentet følgende reviderede skøn over forventet belægning i børnehaverne:

OMRÅDE 1/1-2006 1/8-2006 1/1-2007

Allingåbro Børnecenter 60 60 60

Blinklyset, Vivild 66 50 53

Nørager Børnehave 23 17 19

Skovly, Ørsted 57 47 50

Blæksprutten, Ørsted 60 50 55

Af redegørelsen fremgår det endvidere, at udviklingen i børnetallet er til gunst for Nørager

Børnehave.

Familie- og kulturudvalget tog redegørelsen til efterretning. Udvalget vedtog at tilkendegive,
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at udvalget på grundlag af den seneste udvikling i børnetallet ikke ønsker at tage

skridt til opsigelse af driftsoverenskomsten med Nørager Børnehave,

at udvalget ikke har ønske om etablering af småbørnsgrupper i børnehaverne  i

perioden inden kommunesammenlægningen,

at udvalget ikke er indstillet på at ændre i visitationsreglerne vedr. anvisning af

børnehavepladser i distrikterne, og

at udvalget ønsker en midlertidig nedsættelse af personalenormeringen i Nørager

Børnehave, hvis børnetallene bliver som skitseret i redegørelsen eller mindre.

Udvalget vil på et senere tidspunkt henvende sig for så vidt angår spørgsmålet om husleje for

2006 jf. drøftelserne på mødet i foråret.

Med venlig hilsen

Jan Andersen
formand

/ John Neimann
forvaltningsdir.
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