Dagtilbudskapacitet og behov i distrikt Vest 2015-2018
Som en følge af den politiske beslutning om, at bygge et nyt dagtilbud til
180 børn på Cirkusgrunden, som erstatning for Børnehuset Enghøj udvides
dagtilbudskapaciteten i distrikt Vest i 2017.
Nærværende notat giver et overblik over den forventede
kvadratmetermæssige kapacitet af dagtilbudspladser i distrikt vest frem til
april 2018.
Notatet tager udgangspunkt i de seneste børnetalsprognoser fra Dynasoft
pr. 1. september 2014.
Det skal bemærkes, at de reelle børnetal fra 2014 har vist sig at overstige
de forventede prognoser med op til 150 flere børn end antaget.
Status på kapaciteten i distrikt Vest
Hvidovre Kommunes dagtilbud er opdelt i tre distrikter: Syd, Vest og
Nord/Midt. Distrikt Vest råder dags dato samlet over 2.269 m² fordelt på ni
dagtilbud: Humlebien, Enghøj, Ærtebjerg, Frydenhøj, Egevolden,
Tinsoldaten, Solstien, Tryllestien og Manegen.
Et vuggestuebarn optager altid 3 m² og et børnehavebarn optager 2 m².
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For at give et overblik over den fremadrettede kapacitet i distrikt Vest tager
nærværende notat udelukkende stilling til antallet af m², da institutionerne
fremadrettet vil have vide muligheder for fleksibelt at tage stilling til, om de
ønsker at optage flere eller færre vuggestue- eller børnehavebørn.
Jf. Dynosofts prognose er distrikt Vest kapacitetsmæssigt planlagt til årligt
at passe 339 vuggestuebørn og 515 børnehavebørn frem til og med
november 2018. I alt forventes det således, at der årligt passes 854 børn
mellem 0-5 år i distrikt Vest frem til 2018.
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Omregnes antallet af børn til m², giver det 2.047 m². Dette er 222 m²
mindre, end distriktets maksimale kapacitet på 2.269 m² fordelt på 9
dagtilbud.
Potentiale i distrikt Vest
Hvidovre Kommune har besluttet at bygge en ny institution på
Cirkusgrunden i distrikt Vest. Den nye institution bliver på ca. 420 m² og er
planlagt færdig i april 2017.
Jf. ”Udviklingsplan for den fysiske standard i Hvidovre Kommunes
dagtilbud, 2014” er der foretaget en opgørelse af distriktets
kapacitetsmæssige potentiale. Heraf fremgår det, at den prognosticerede
udvikling i børnetal er stort set uændret frem mod 2017. Det skal
understreges, at seneste udvikling i børnetal er væsentligt højere end
befolkningsprognosen fra september 2014.
Ifølge udviklingsplanen fremgår det, at:




Børnehuset Enghøj på 209 m² erstattes af den nye institution på
Cirkusgrunden på 420 m²
Tinsoldaten kan udbygges med 96 m²
Børnehuset Humlebien kan udbygges med 96 m²

Derudover er det muligt at visitere flere børn til Børnehuset Solstien, da
deres kapacitet ikke har fuldt udnyttet.
Indregnes ovenstående udvidelse af pladskapaciteten i distrikt Vest, har
distriktet i 2017 samlet 2.672 m². Dette er 625 m² flere, end
børnetalsprognosen fra Dynasoft definerer, at der er behov for, hvis man
skal passe i alt 854 børn.
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Da Hvidovre Kommune som nævnt har budgetteret med at skulle passe
854 børn (svarende til 2.047 m²), vil den øgede kapacitet være en mulighed
for at nedlægge en institution i distrikt Vest.
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Jf. førnævnte ”Udviklingsplan 2014” ønsker Hvidovre Kommune at: ”hæve
kvaliteten i kommunens nuværende dagtilbud og sikre flere tidssvarende,
fleksible og bæredygtige institutionspladser”.
Børnehuset Egevolden er (efter Enghøj) den mindste og mest nedslidte
institution i distrikt Vest. På den baggrund kan det overvejes at nedlægge
Egevolden.
Nedlægges Egevolden (på 237 m²) har distrikt Vest stadig 2.435 m² at råde
over. I dette tal er der fortsat ikke taget højde for, at der fremover kan
visiteres flere børn til Solstien.
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Skulle man vælge at lukke Egevolden, ville distrikt Vest jf. prognosen fra
Dynasoft fortsat have en pladsmæssig overkapacitet på 388 m².
Bemærkninger
Egevolden har dags dato to børn på venteliste.
Distrikt Syd har dags dato udfordringer i forhold til manglende
pladskapacitet. Dette er særligt tilfældet i forhold til børnehavedelen, hvor
alle børn er garanteret en plads i eget distrikt. Det kan således være en
fordel fremadrettet, at bevare en vis overkapacitet i distrikt Vest, som på
vuggestueområdet kan aflaste distrikt Syd.
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