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Ansøgning om vuggestuepladser i Snedsted Børnehave
Der er mangel på pasning til de 0-2-årige i Snedsted og omegn. Flere forældre har ytret ønske om at kunne
få vuggestueplads i Snedsted Børnehave – og nogle har valgt børnehaven fra, fordi der ikke er denne
mulighed. Børnehaven har gode fysiske rammer med masser af plads, og huset har tidligere rummet en
vuggestueafdeling. Tilsammen giver det god grund for at ønske, at der bliver oprettet vuggestuepladser i
Snedsted hurtigst muligt.
Vi har i forældrerådet drøftet muligheden for oprettelse af vuggestueafdeling. For os som forældre er det
en klar fordel, at vi kan aflevere vuggestue- og børnehavebørn det samme sted. Fordelen ved vuggestue
er for os, at vi netop kan aflevere det samme sted, som barnet kender og er trygt ved, ved personale, som
det kender, fremfor at skulle aflevere til gæsteplejer, som barnet måske kun kender perifert. Herudover
vil der i vuggestuen være pædagogisk uddannet personale, som netop er uddannet til at stimulere og
understøtte vores børns udvikling.
Rammerne i huset er også optimale, idet huset forholdsvis enkelt kan opdeles, så der er plads til en
dedikeret vuggestue, uden at det kommer til at klemme børnehaven for meget, og uden at det kræver
store bygningsmæssige forandringer. Det vil således ikke være en stor udgift at etablere vuggestuen,
selvom der skal investeres i passende inventar – en forholdsvis beskeden éngangsudgift. Børnehaven har
i forvejen en velfungerende madordning, og køkkenet vil kunne rumme produktion af mad til vuggestuen
også.
Der er rige muligheder for at skabe alderssvarende læringsmiljøer udendørs, idet der med enkle midler
kan lukkes af på legepladsen, så vuggestuen kan have en sikker base. Her kan der være brug for en
investering i legeredskaber, der passer til aldersgruppen.
Personalet ser mulighederne for at kunne skabe en tryg overgang fra vuggestue til børnehave, ligesom
samspillet og læringen fra de ældre til de yngre vil kunne være en fordel for begge grupper. Personalet er
enige i overvejelserne om de fysiske rammer, og støtter helhjertet op om forældrerådets ønske.
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En anden grund til ansøgningen er også et ønske om at passe på vores børnehave. Selvom der nu ser ud
til at være et stabilt antal børn fremover, har vi kendskab til flere forældre, der har valgt børnehaven fra,
alene fordi der ikke er en vuggestue. Vi frygter, at det kan have konsekvenser for børnetallet på længere
sigt, idet institutionerne omkring os alle tilbyder vuggestue og børnehave.
På den baggrund ønsker et enigt forældreråd en dialog om, hvilke muligheder der kan være for at etablere
et antal vuggestuepladser i Snedsted Børnehave. Det konkrete antal må bero på en vurdering fra pladsanvisningens side om behovet, men vi fornemmer, at det i første omgang vil være mellem 5 og 10 pladser.
Vi ser frem til dialog om ovenstående.
Med venlig hilsen
Forældrerådet i Snedsted børnehave.
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