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Høringssvar fra Dalby Ældrecenter 18. september 2019.
80. Dagplejen – forslag til legestueplacering i Dalby. Sagsnr: 28.00.00-
A00-40-19

Overordnet set er Dalby Ældrecenter positivt stemt for relationerne til de 
mindre børn og mødet mellem den ældre generation og børnene, hvor 
alle har glæde af hinanden.

Ved påtænkt placering af legestue på Dalby Ældrecenter, ser vi dog 
nogle udfordringer:

 I vinterhalvåret vil der være en udfordring med opbevaring af 
over- og skiftetøj og vinterstøvler inde på centeret.

 Dalby Ældrecenter har ikke mulighed for at etablere 
indendørsfaciliteter til børnene. Der er ikke mulighed for et særskilt 
rum til børnene.

 Såfremt der skal etableres pusleplads på et af toiletterne, ville man 
skulle inddrage fællestoilet, som så skulle deles med beboerne på 
plejecenteret. Denne udgift er der ikke taget økonomisk hensyn til  
i høringsforslaget.

 Vi ser udfordring i sovemuligheder for børnene, da vi ikke kan 
tilbyde indendørsfaciliteter til dette.

 Centeret er beboernes hjem og de betaler foruden deres bolig 
også til en del af fællesarealerne i huset og vi kan således ikke 
alene disponerer over disse.

 Beboerne nyder besøg af børnene i kortere tidsrum, men mange 
af beboerne er også sårbare ældre, der ikke kan rumme 
forstyrrelser og uro i længere tid af gangen.

 Af hensyn til beboerne, vil det vil således heller ikke være muligt 
for forældrene at hente og aflevere deres børn på plejecenteret.

Græsplænen på den sydlige del af plejecenteret kan vi forstå også er i 
spil som udendørsfaciliteter til børnene. Vi ønsker ikke, at området 
inddrages til dette formål, da vi på sigt håber, at få midler til at indrette 
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området som en sansepark for beboerne, hvor terrænet bruges som 
både træningsområde med stier og oplevelses/sansepark for 
beboerne.

Vi har været i dialog med Bruger- og Pårørende Rådet på Dalby 
Ældrecenter - de har ligeledes svært ved at se, hvor der skulle kunne 
etableres plads til børnene inde på centeret.

Vi anbefaler således at Dalby Ældrecenter ikke bliver en del af 
legestueplaceringen, men vi modtager gerne korte hyggelige besøg .

På vegne af Dalby Ældrecenter

Christina Mikkelsen, teamleder
Anette Falk, områdeleder


