NOTAT

Opnormering af Børnehuset Spiren

DATO

7. juni 2020

Børn- og Familieudvalget besluttede på deres møde den 4. marts 2020, at en behandling
af, hvorvidt de nuværende midlertidige 12 vuggestuepladser i Børnehuset Spiren
fremadrettet skal være permanente, skal indgå som en del af materialerne til
budgetforhandlingerne for Budget 2021, og at de midlertidige vuggestuepladser forlænges
til den 31. december 2020.
Baggrund
Den 3. april 2019 besluttede Børn- og Familieudvalget, at Børnehuset Spiren skulle
opnormeres med 12 ekstra vuggestuepladser i perioden fra 1. maj 2019 til 31. december
2019, mens behovet for ekstra dagplejere i området blev afdækket.
Baggrunden herfor var, der var kommet flere 0-2 årige børn i Høng, hvilket skabte en øget
efterspørgsel efter flere vuggestue- og dagplejepladser. I Børnehuset Spiren, som ligger
midt i Høng, var der plads til midlertidigt at etablere 12 ekstra vuggestuepladser.
På Børn- og Familieudvalgsmødet den 4. september 2019 besluttede udvalget, at den
midlertidige ordning blev forlænget indtil 1. juli 2020 og at der i løbet af foråret skulle
etableres flere dagplejepladser, der kunne imødekomme behovet for pasning af 0-2 årige i
Høng.
Den 4. marts 2020 blev Børn- og Familieudvalget igen præsenteret for sagen. Her blev det
pointeret, at det i øjeblikket er muligt at etablere flere dagplejepladser i Høng således, at
behovet for pasning af 0-2 årige kan imødekommes. Det blev samtidig påpeget, at såfremt
den midlertidige ordning ophører, betyder det, at der i Høng området fremadrettet vil være
20 vuggestuepladser. En eventuel udvidelse af vuggestuepladser vil derfor primært være
med henblik på at udvide forældrenes valgmuligheder.
Hvis det besluttes at ordningen skal være permanent, skal der findes andre lokaler til den
nuværende legestue og nuværende Puslingestue (gæstestue) i Børnehuset. Legestuen er
for dagplejerne i området, hvor de typisk mødes 3-4 dagplejere med deres børn og
anvender legestuen i en hel dag. Puslingestuen er for børn, hvis dagplejer er syg, på
kursus m.v. Legestuen og Puslingestuen har før været i det lokale, de 12 nye børn er i.
Imens ordningen har været midlertidig etableret, så har Legestuen og Puslingestuen været
i et mindre lokale i Børnehuset, hvilket vurderes at være uholdbart på sigt.
Det betyder, at såfremt ordningen skal være permanent, indebærer det nogle økonomiske
konsekvenser, hvorfor Børn- og Familieudvalget besluttede at lade sagen indgå som en del
af materialerne til budgetforhandlingerne for Budget 2021.
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Der gøres opmærksom på, at der pr. 1 august vil være tre dagtilbudsområder fremfor de
nuværende fem områder. Der er da i ikke udarbejdet fremtidsprognoser over børnetallet i
de tre nye dagtilbudsområder, hvorfor skemaet nedenfor viser udviklingen i antallet af
børn for de fem områder.
Område

Børnehusene
Bjergsted Bakker
Børnehusene
Buldervang
Børnehusene
ved Fjorden
Børnehusene
Syvstjernen
Børnehusene
Team Høng
(ekskl. Gørlev og
Kirke-Helsinge*)

Antal 0-2
årige i
2020

Antal 0-2
årige i 2021

Antal 0-2 årige i
2025

Antal kommunale
vuggestuepladser

219

220

229

27

128

130

125

96

324

329

345

137

299

299

300

48

249

247

247

20**

NOTAT

Udvikling i børnetal
Af nedenstående tabel ses en oversigt over antal af nuværende kommunale
vuggestuepladser i de fem områder i kommunen, samt antal børn i de fem områder i
2020, hvor Børn- og Familieudvalget første gang behandlede sagen samt i 2021 og i 2025.

*Gørlev og Kirke-Helsinge hører egentlig til Team Høng, men i de områder er der hhv. Krudthuset
med 24 vuggestuepladser og landsbymodellen i Kr. Helsinge med 12 vuggestuepladser. Forældre fra
disse områder vil derfor typisk vælge de institutioner, fremfor de institutioner, der er placeret i Høng.
** Her er ikke medregnet de midlertidige 12 ekstra pladser.

Af tabellen ses det, at der i løbet af 2021 vil være et lille fald i børnetallet i Høng området.
Hvis der kigges et par år længere ud fremtiden (2025), ligger dette tal fortsat stabilt.
Udtalelse fra forældrebestyrelsen
Forældrebestyrelsen i Team Høng har udarbejdet en udtalelse i forbindelse med
fortsættelse af vuggestue i Børnehuset Spiren.
Af udtalelsen fremgår det, at bestyrelsen er enig i, at Legestuen og Puslingestuen (gæstestue) bør
placeres i samme hus således, at børn og forældre får kendskab til Puslingestuen og dets
personale. Dette giver børn og forældre tryghed i det øjeblik barnet skal afleveres i Puslingestuen.
Det foreslås, at de to stuer kunne flyttes til nærliggende faciliteter, så personalet kan anvendes i
såvel vuggestuerne som i Puslingestuen.
Ligeledes påpeger bestyrelsen, at det er væsentligt, at forældre i Syd området har en udvidet
valgmulighed i forhold til dagpleje vs. vuggestue. Ledelsen gør opmærksom på, at det er muligt at
rekruttere dagplejere i Høng.
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Det er ønsket indenfor en femårig periode at kigge nærmere på den samlede kommunale
bygningsmasse i Høng området, herunder daginstitutioner. Derfor lægges der her op til en
midlertidig femårig godkendelse af lokalerne, fremfor en permanent løsning. En permanent
løsning kan indeholde øgede udgifter, da der så skal foretages konkrete tilpasninger i
lokalerne i Børnehuset Spiren (handicaptoiletter, handicaptilgængelig indgang m.v.), for at
kunne leve op til de nuværende bygningsmæssige reglementer.
Økonomiske konsekvenser
Som nævnt indebærer opnormeringen af vuggestuepladserne, at der kan findes andre
lokaler til den nuværende legestue og nuværende Puslingestue (gæstestue) i Børnehuset.
Nedenfor præsenteres to forskellige muligheder herfor.
1. Etablering af en pavillon på grunden
En mulighed er, at der etableres en pavillon på grunden. Hvis der tages udgangspunkt i
en pavillonløsning for en femårig lejeperiode, vil der være en samlet omkostning på ca.
1,2 mio. kr. for hele perioden. Dette inkluderer etableringsomkostninger. Derudover vil
der være ekstra udgifter til den løbende drift.
Fordelen ved denne model er, at Legestuen og Puslingestuen vil være placeret tæt på
daginstitutionen. Det gør det bl.a. nemmere at anvende personaleressourcerne på
tværs, og gør det muligt at lave fælles pasning i ydertimerne. Dertil vil det i højere
grad være muligt for medarbejderne at have faglig sparring og få faglig inspiration.
En ulempe kan være, at pavillonen vil optage noget af den samlede m2 på
daginstitutionens område. Områdelederen udtaler da, at udendørsarealet er meget
stort, og at det ikke vil blive en udfordring, hvis der anvendes et stykke af den samlede
m2 til en pavillon.
2. Anvendelse af Stjernehuset
Stjernehuset, der tidligere har været anvendt til SFO i tilknytning til Høng Skole, er
blevet tomt, da SFO’en er flyttet til andre lokaler i området. Det estimeres, at en
ombygning vil koste ca. 1,5 mio. kr.
Fordelen er, at Legegruppen og Puslingestuen vil få et større areal at være på.
Ulempen er, at det er mere vanskeligt at anvende personaleressourcerne på tværs, da
Stjernehuset er placeret ca. 200 m fra daginstitutionen. Ligeledes er det en stor
bygningsmæssig ombygning, hvis der kun er tale om en midlertidig periode på fem år.
Såfremt en af ovenstående løsninger vælges, vil der blevet kigget nærmere på de præcise
økonomiske beregninger herfor.
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NOTAT

Ejendomsmæssige forhold
Lokalerne i Børnehuset Spiren, der ønskes anvendt til vuggestue, er i forvejen godkendt til
dette formål. Sagen har tidligere været behandlet som byggesag, hvor der blev stillet
vilkår til mindre tilpasninger. Der er nu igangsat en ny byggesagsbehandling efter det nye
byggereglement, hvor der søges om dispensation fra de konkrete tilpasninger. Det
forventes, at der kan dispenseres, og det betyder, at lokalerne kan anvendes til vuggestue
i en periode på minimum fem år.

