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NOTAT: Uddybende notat om kapacitetstilpasninger

23. januar 2014

I dette notat redegør forvaltningen for baggrunden for forslaget om kapacitetstilpasninger i Jyllinge og Viby / Dåstrup.
Forslagene bygger på den kapacitetsanalyse, som Skole- og Børneudvalget den 10. september 2013 godkendte som grundlag
for fremtidige kapacitetstilpasninger. På samme møde besluttede udvalget, at forvaltningen i starten af 2014 skulle udarbejde
forslag til hvordan kapaciteten kan tilpasses til det forventede børnetal. På samme møde fastlagede udvalget kriterier for
kapacitetstilpasning, hvorefter der skal lægges vægt på geografisk fordeling, variation og drifts- og bygningsmæssige forhold.
Analysen peger på, at især i Jyllinge og i Viby / Dåstrup er der for mange pladser i forhold til det forventede antal børn. Derfor
peger forvaltingen på, at der bør foretages kapacitetsændringer i disse distrikter. Forvaltningen anbefaler, at disse
kapacitetstilpasninger bedst muligt sikrer fleksibilitet i forhold til fremtidige ændringer i børnetallet.
Det skal indledningsvis understreges, at i forbindelse med institutionslukninger følger det pædagogiske personale som
udgangspunkt børnene til de nye institutioner.
Ved børnehavebørnenes overgang til skole pr. 1. maj er der flest ledige pladser i institutionerne og derfor også de bedste
muligheder for at opfylde forældres ønsker i forhold til nye institutioner. Pr. 1. maj vil der derfor også være de bedste
muligheder for at flytte hele børnegrupper til nye institutioner. Som udgangspunkt har forældre i lukkede institutioner
fortrinsret til pladser i andre institutioner.
Nedjustering af kapaciteten på 3-5 års området i Jyllinge
Kapacitetsanalysen for dagtilbudsområdet viser, at der i Jyllinge pasningsdistrikt er overskud af pladser for 3-5 års området i
alle årene, og at der ikke på noget tidspunkt i perioden 2014 -2017 vil være behov for alle 3-5 års pladserne i distriktet.
Efter april 2014 forventes der maksimalt at være 386 2-5 års børn, der har et pasningsbehov, hvilket skal ses i forhold til
kapaciteten på 447 3-5 års pladser, og efter maj 2015 er behovet endnu lavere. Samtidig forventes behovet for 0-2 års pladser
at stige, og efter 2015 forventes der at mangle 0-2 års pladser i distriktet.
Der er derfor behov for kapacitetstiltag på 3-5 års området i distriktet, og forvaltningen anbefaler at kapaciteten på 3-5 års
området over de næste år nedjusteres med ca. 100 pladser. Fra 2015 foreslår forvaltningen, at kapaciteten på 0 – 2 års området
opjusteres med ca. 13 pladser.
Jyllinge pasningsdistrikt udgøres af 5 børnehuse, 2 børnehaver og dagplejen. Derudover er pasningsdistriktet kendetegnet ved
at have forholdsvis mange private passere.
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Jyllinge pasningsdistrikt består af nedenstående dagtilbud:
Normering
0-2 år

3-5 år

Børnehuset Firkløveren

25

44

Børnehuset Tusindfryd

24

60

Børnehaven Lindehuset (selvejende)

63

Børnehaven Tornhøj (selvejende)

88

Børnehuset Arken

25

66

Børnehuset Skovly

37

66

Børnehuset Nordstjernen

13

60

Dagpleje

50

Private passere

11

I alt

185

447

Børnehaven Lindehuset, Jyllinge
I Jyllinge pasningsdistrikt foreslår forvaltningen, at Børnehaven Lindehuset nedlægges. Børnehaven er en selvejende
institution og en nedlæggelse af børnehaven kræver, at driftsoverenskomsten opsiges. Der er jf. driftoverenskomstens § 16 stk.
1 ni måneders opsigelse.
Børnehaven Lindehuset har en normering på 63 3-5 års pladser. Pr. 1. januar 2014 er der indskrevet 56 børnehavebørn, og pr.
1. maj, når de kommende skolebørn starter i SFO, forventes der at være ca. 35 børn indskrevet.
Det bemærkes, at Børnehaven Lindehuset, Børnehuset Firkløveren og Børnehuset Tusindfryd er beliggende indenfor meget
kort afstand. Både Firkløveren og Tusindfryd er børnehuse, dvs. har plads til både vuggestuebørn og børnehavebørn, med den
fleksibilitet det indebærer.
Det er derfor forvaltningens vurdering, at lukning af børnehaven Lindehuset på sigt vil være den bedste løsning i forhold til at
sikre bæredygtige institutioner i Jyllinge.
Bygningen til Børnehaven Lindehuset ejes af børnehaven. Bygningen er fra 1973 og der må forventes en del reperationer og
vedligeholdelse, bl.a. er børnehavens køkken meget nedslidt og af ældre dato.
Pr. 1. maj 2014 er der kapacitet til, at alle børnene fra Børnehaven Lindehuset samlet kan flyttes til Børnehaven Tornhøj.
BørnehavenTornhøj, Jyllinge
Forvaltningen foreslår videre, at Børnehaven Tornhøj over de næste et-to år konverteres til et børnehus, således at Børnehaven
Tornhøj i alt nednormeres med 44 3-5 års pladser og får etableret 13 0-2 års pladser svarende til en vuggestuegruppe.
I 2014 nednormeres Børnehaven Tornhøj med 22 3-5 års pladser og i 2015 med yderligere 22 3-5 års pladser. I 2015 etableres
der 13 0-2 års pladser svarende til en vuggestuegruppe. I 2016 er der mulighed for at etablere yderligere 13 0-2 års pladser i
Børnehaven Tornhøj, hvis der bliver behov for det, og supplere med at ansætte dagplejere i distriktet.
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Børnehaven Tornhøj har en normering på 88 3-5 års pladser. Pr. 1. januar 2014 er der indskrevet 49 børn, og pr. 1. maj, når de
kommende skolebørn starter i SFO, forventes der at være ca. 24 børn indskrevet. Børnehaven er en selvejende institution.
Som det fremgår af nedenstående kort er Børnehaven Tornhøj den eneste daginstitution i Jyllinge syd, hvorfor det efter
forvaltningens vurdering ikke vil være hensigtsmæssigt at lukke denne institution. Bygningen ejes af børnehaven, og er fra
1970/1988/2008. I 2010 blev køkkenet renoveret, således at der kunne indføres bespisningsordning til alle børn i institutionen.
Bygningen er velegnet til ombygning til vuggestuebrug, og bestyrelsen for Tornhøj Børnehave har tidligere fremsendt ønske til
Skole- og Børneudvalget om, at der etableres en vuggestuegruppe i børnehaven.
Kort over daginstitutionerne i Jyllinge Midtby og Jyllinge Syd.

Børnehuset Tusindfryd

Børnehaven Lindehuset

Børnehuset Firkløveren

Børnehaven Tornhøj

Nedjustering af 0-2 års og 3-5 års kapaciteten i Viby/Dåstrup
Kapacitetsanalysen for dagtilbudsområdet viser, at der i Viby/Dåstrup pasningsdistrikt er et overskud af pladser på 0-2 års
området på omkring 30 pladser i hele perioden 2014-2017. Samtidig forventes der også et stigende overskud af 3-5 års pladser
der fordobles fra 29 til 57 pladser i perioden fra 2014- 2017.
Forvaltningen vurderer derfor, at der er behov for kapacitetstiltag på både 0-2 års og 3-5 års området i distriktet, og
forvaltningen anbefaler derfor at kapaciteten på 0-2 års området i Viby/Dåstrup pasningsdistrikt nedjusteres fra maj 2014 med
ca. 30 pladser, og at 3-5 års kapaciteten i Viby/Dåstrup pasningsdistrikt nedjusteres fra maj 2014 med ca. 40 pladser.
Viby/Dåstrup pasningsdistrikt udgøres af 1 børnehave, 4 børnehuse samt dagplejen
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Viby/Dåstrup pasningsdistrikt består af nedenstående dagtilbud:
Normering
0-2 år
Børnehuset Atlantis (selvejende) (Dåstrup)

3-5 år
30

40

Børnehaven Kernehuset (Viby)

40

Børnehuset Blomstergården (Viby)

28

40

Børnehuset Grantoften (Viby)

26

60

Børnehuset Stjernen (Dåstrup)

36

45

Dagpleje

21

Private passere
I alt

1
142

225

I Viby/Dåstrup pasningsdistrikt foreslår forvaltningen, at Børnehuset Atlantis nedlægges.
Børnehuset Atlantis har en normering på 30 0-2 års pladser og 40 3-5 års pladser. Pr. 1. januar 2014 er der indskrevet 18 0-2
års børn og 45 3-5 års børn. Pr. 1. maj, når de kommende skolebørn starter i SFO, forventes der at være ca. 18 0-2 års børn og
29 3-5 års børn indskrevet. Børnehuset er en selvejende institution og en nedlæggelse af børnehuset kræver at
driftsoverenskomsten opsiges. Der er jf. driftsoverenskomstens § 16 stk. 1. ni måneders opsigelse.
Som det fremgår af nedenstående kort er Børnehuset Atlantis beliggende tæt på Børnehuset Stjernen i Dåstrup. Pr. 1. maj 2014
vil alle børnene kunne tilbydes en samlet overflytning til Børnehuset Stjernen. Hvis alle tager imod tilbuddet vil Stjernen have
behov for en mindre merindskrivning af børn i en periode. Børnehuset Stjernen, der tidligere også havde fritidshjem, vil have
plads til en sådan merindskrivning.
Bygningerne til børnehuset Atlantis ejes af Børnehuset. Bygningerne er beliggende på hver sin matrikel og er fra henholdsvis
1970 og 1979. Der er i investeringsoversigten for 2015 afsat 3,2 mio. kr. til en sammenbygning af de to bygninger, der nu
udgør Børnehuset Atlantis.
Kort over daginstitutionerne i Viby/Dåsrup

Børnehuset Blomstergården

Børnehuset Atlantis

Børnehuset Stjernen

Børnehaven Kernehuset

Børnehuset Grantoften

