Vuggestue i V. Hjermitslev.
Umiddelbart før jul 2016, blev det af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt kommune besluttet, at
vi pr. 1. april 2017 åbner en vuggestue i samdrift med Saltum børnehave og SFO.
Vi er i skrivende stund helt i starten af processen med at etablere tilbuddet, og de oplysninger og
fakta vi kan oplyse er derfor sparsomme. Frem til vi åbner 1. april, vil ledelse og medarbejdere i
samarbejde med kommunen arbejde målrettet med at skabe de bedste rammer både fysisk og
pædagogisk.
Den proces vil jeg løbende opdatere her på siden, så alle kan følge med og se tilbuddet udvikle sig.

Med venlig hilsen
Peter Sørensen, leder Saltum SI

11.01.2017
Fysisk indretning: Indretning af fysiske rammer påbegyndes ultimo januar. Det bliver et
samarbejde mellem konsulenter fra kommunen samt en ledelses og en medarbejderrepræsentant
fra institutionen.
Det ligger i konceptet at vuggestuedelen skal have mulighed for at kunne skærme/lukke af for hhv.
børnehave-og SFOdel, både inde og ude.

Pædagogisk: Vi har haft den første drøftelse i personalegruppen, og vil i den kommende tid
naturligvis drøfte indholdsdel meget mere.
I Vuggestuen vil det, være uddannede pædagoger, som kommer til at stå som ansvarlige for det
pædagogiske indhold. Vores personale er sammensat af både pædagoger og
pædagogmedhjælpere, som derudfra har forskellige opgave og ansvars områder, men i lang
udstrækning i det daglige arbejde skelnes der ikke.
Tilbuddet etableres med fast tilknyttet primærpersonale, så de 0-3 årige vil møde de samme
voksne. Samtidig ligger det jo i konceptet ”samdrevet” at der -specielt i ydertimerne, vil være
samvær med både børn og personale fra de andre dele af institutionen. Så selvom der vil være
primærpersonale tilknyttet vuggestuen, vil man opleve at andre af institutionens medarbejdere
også får opgaver med vuggestuebørnene.

Opdatering 27.02.2017
Vi har haft besøg af dels kommunens konsulenter, og dels af ingeniør fra rådgivningsfirmaet
Energihuset A/S fra Pandrup, som er det firma der har opgaven med at etablere vuggestuerne i
kommunen.
Der tegner sig det billede i Solsikken, at vuggestuen får grupperum i det tidligere børnehaverum.
Her er optimal mulighed for den fleksibilitet vi ønsker, hvor vuggestuen kan gå fra at være en del
af huset, til at være sig selv, blot ved at lukke en dør.
Pusle og toiletfaciliteter bliver etableret i et helt nyt rum. Det toilet hvor børnehaven pt. har
puslebord, slåes sammen med redskabsrummet fra gymnastiksalen, således at der opstår et ca. 16
m2 stort rum. I dette rum sker to ting. Der genetableres toiletter og vask til børnehaven, og der
etableres pusle og toilet til vuggestuen. Det prioriteres at der sikres mulighed for at der kan skabes
ro omkring puslesituationen med vuggestuebørnene.
Vuggestuen får udgang mod den gamle skoles skolegård. Her tænkes også ude-sove-plads. Der
laves en afskærmning/skur, i sammenhæng med det udhæng der allerede er der. I sammenhæng
med dette, laves en ude-lege-afdeling til de mindste. Samme præmis som indenfor gør sig her
gældende. Vuggestuen kan være en del at den samlede institutions legeplads, men ved at lukke en
enkelt låge, kan vuggestuen være sig selv.

Jammerbugt kommune har lavet en tidsplan over hvilke institutioner der skal stå færdig hvornår.
For Solsikkens vedkommende er der stadig lidt usikkerhed om hvornår tilbuddet er etableret, men
det bliver ikke klar til ibrugtagning pr. 1. april
Skulle der være forældre der ønsker en plads i vuggestuen før, så henvend jer endelig, så finder vi
en løsning.

Vi glæder os til at komme i gang 

