Høringsnotat ifm. børnetal 2019
I forbindelse med forslaget til børnetal for 2019 på dagtilbudsområdet er der
indkommet høringssvar fra FOA/PMF, BUPL og 11 dagtilbud. I
høringssvarene er der udtrykt nogle bekymringer, spørgsmål og forbehold.
Overordnet set referer disse til det vedtagne effektiviseringsforslag
vedrørende en tidligere overgang fra børnehave til vuggestue på 2,10 år,
som påvirker børnetallene for 2019 i form af et generelt højere antal
børnehavebørn.
Bekymringer, spørgsmål og forbehold adresseres i dette notat.
Enghøj/Tumlehuset
Bestyrelsen udtrykker undring over et lavt vuggestuetal - særligt for 1.
kvartal, hvor tallet svarer til det antal børn, som allerede er indskrevet. Der
stilles spørgsmål ved, om at det er et udtryk for, at Tumlehuset ikke
forventes at stå færdigt før efter 1. kvartal 2019. Yderligere udtrykkes
bekymring for stigningen i antallet af børnehavebørn fra 3. til 4. kvartal (30
børn), idet det ikke vurderes realistisk at kunne indkøre så mange børn på
en gang. De ønsker, at børnetallet stiger støt over hele året i stedet.
Administrationen har indgået aftale med ledelsen om, at børnetallet ikke må
stige drastisk i det første kvartal, for at kunne imødekomme de
planlægningsmæssige udfordringer, som opstarten af børnehuset formodes
at medføre. Derfor fastholdes antallet af vuggestuebørn. Administrationen
har så vidt muligt imødekommet bestyrelsens ønske ved at fordele antallet
af børnehavebørn imellem 2.,3. og 4. kvartal.
Immerkær
Ledelsen udtrykker bekymring i forhold til en stigning i antallet af
børnehavebørn, idet der vurderes at mangle garderobe- og toiletfaciliteter.
Ledelsen kommer med løsningsforslag til problemstillingen vedrørende
garderobepladser i form af enten udbygning eller etablering af branddør
(der gør det muligt at benytte kælderen) samt forslag om at bygge
udendørstoiletter.
Administrationen vil gå i dialog med ledelsen i Immerkær om at løse
udfordringerne med manglende garderobe- og toiletfaciliteter.
Kastanjehuset/Solgården
Bestyrelsen udtrykker bekymring i forhold til den tidligere overgang til
børnehave ved 2.10 år, idet det vurderes at skabe pædagogfaglige
udfordringer og have konsekvenser for børnenes trivsel og udvikling. Der
opleves at være en udfordring i forhold til garderobe- og toiletfaciliteter.
Bestyrelsen oplyser, at de gerne vil være med til at løfte opgaven med at
finde børnepladser i distriktet, men at de vurderer, at det skal ske gennem
alternativ plads som eksempelvis opsætning af pavillon eller busordning.
Administrationen har så vidt muligt imødekommet bestyrelsens ønske ved
at nedskrive børnetallet for børnehavebørn og omfordele til Oceanet, som
ligger i samme distrikt og efterspørger flere børnehavebørn.
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Kirsebærhuset
Bestyrelsen udtrykker bekymring i forhold til stigningen i antallet af
børnehavebørn set i lyset af den ændrede overgangsalder til 2,10 år, idet
de vurderer, at det vil have betydning for såvel børnenes trivsel og udvikling
som for arbejdsmiljøet i Kirsebærhuset. Der peges blandt andet på
problematikker vedrørende børnenes muligheder for fysisk udfoldelse, et
højere støjniveau samt manglende garderobe- og toiletfaciliteter.
Med den nye overgangsalder på 2,10 år har Kirsebærhuset allerede det
antal indskrevne børnehavebørn, som svarer til børnetallet for 1. kvartal
2019, hvorfor det ikke er muligt for Administrationen at nedskrive
børnetallet i den første del af året. Administrationen har dog så vidt muligt
imødekommet bestyrelsens ønske ved at nedskrive børnetallet for
børnehavebørn i 4. kvartal og omfordele til Oceanet, som ligger i samme
distrikt og efterspørger flere børnehavebørn.
Administrationen vil gå i dialog med ledelsen om at løse udfordringerne
med manglende garderobe- og toiletfaciliteter.
Oceanet
Oceanets bestyrelse udtrykker bekymring vedrørende faldet i fordelingen af
antallet af børnehavebørn og den samtidige stigning i antallet af
vuggestuebørn. Set i forhold til antallet af indskrevne børn pr. 1. december
2018 vil det betyde, at en børnehavestue i Oceanet skal omkonverteres til
en vuggestuestue. Dette anskuer bestyrelsen som problematisk set i lyset
af, at der netop er åbnet en børnehavestue pr. 1. september 2018.
Bestyrelsen vurderer blandt andet, at det vil kunne skabe dårligere trivsel
for de involverede børn samt skabe et dårligt omdømme for institutionen i
lokalsamfundet.
Bestyrelsen vurderer dog, at en ekstra vuggestuegruppe i Børnehuset
Oceanet ikke er en dårlig idé.
Administrationen har så vidt muligt imødekommet bestyrelsens ønske ved
at opskrive antallet af børnehavebørn, så det ikke er nødvendigt at lukke en
stue.
Strandhuset
Ledelsen ønsker en omfordeling med to vuggestuebørn ekstra i 1. kvartal
og i stedet to færre i 4. kvartal.
Administrationen har imødekommet ledelsens ønske.
Tinsoldaten
Bestyrelsen udtrykker bekymring for, om børnetallet for børnehavebørn er
sat for højt. Ventelisten til dagtilbuddet er ikke særlig lang, og de er
bekymrede for, at dagtilbuddet kommer til at mangle børn, når Tumlehuset
åbner.
Administrationen har så vidt muligt imødekommet bestyrelsens ønske ved
at nedskrive børnetallet for børnehavebørn og omfordele til Ærtebjerg, som
ligger i samme distrikt og efterspørger flere børnehavebørn.
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Trekløveren
Ledelsen udtrykker bekymring i forhold til et for højt børnetal i sidste halvdel
af 2019, idet der med udgangen af april 2020 skal lukkes en afdeling.
Administrationen er opmærksom på udfordringen og vil sørge for et tæt
samarbejde mellem ledelsen og Pladsanvisningen for at sikre tilpasningen.
Tryllestien
Ledelsen udtrykker bekymring i forhold til stigningen i antallet af
børnehavebørn, idet det ikke vurderes realistisk at efterspørgslen vil være
der, når det nye børnehus Tumlehuset åbner i samme distrikt. Der ønskes
en nedgang i antallet af børnehavebørn.
Med den nye overgangsalder på 2,10 år har Tryllestien allerede det antal
indskrevne børnehavebørn, som svarer til børnetallet for 2019, hvorfor det
ikke er muligt at lave en nedskrivning.
Vedbyholm
Ledelsen udtrykker bekymring i forhold til den tidligere overgang til
børnehave ved 2.10 år, idet det vurderes at kunne have udviklingsmæssige
konsekvenser, da der går tid til basale omsorgsaktiviteter til de yngre børn
(fx bleskift og putning), som tages fra andre pædagogiske aktiviteter. Ifølge
ledelsen stiller den tidlige overgang fra vuggestue til børnehave krav om
ændringer i pædagogik, planlægning og fysisk indretning.
Administrationen vil gå i dialog med ledelsen om at løse udfordringerne.
Ærtebjerg
Ledelsen udtrykker bekymring for at normeringen bliver så lav, at der i en
længere periode ikke vil være mulighed for at optage nye børn i
dagtilbuddet. Dette vurderes at være uhensigtsmæssigt, da der er en lang
venteliste – og også mange søskendebørn på venteliste.
Administrationen har været i dialog med Ærtebjerg om, at det nedskrvene
børnetal skyldes, at deres fysiske maksimale kvadratmeter tidligere på året
blev nedskrevet med to rum af 16 kvadratmeter. Ledelsen ønsker på denne
baggrund at geninddrage et af de af de to lokaler.
Administrationen har imødekommet ledelsens ønske og har opskrevet
børnetallet.

FOA/PMF
FOA/PMF udtrykker en bekymring angående ændringen af alderen for
overgangen fra vuggestue til børnehave fra barnets nuværende 3 år til 2,
10 år. FOA/PMF vurderer, at det kan have stor betydning for såvel barnets
trivsel som for arbejdsmiljøet i den enkelte daginstitution. De adresserer
blandt andet en udfordring i forhold til et øget antal bleskift for personalet,
som kræver en indretning med et tilstrækkeligt antal hæve/sænke borde.
Yderligere vurderes det at kunne have betydning for langt flere løft for en
personalegruppe, der skal til at modtage yngre børn.
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FOA/PMF påpeger, at en yngre børnegruppe måske vil være mere utryg og
kræve mere omsorg og nærvær, hvilket kan have betydning for de andre
børn og personalet i en indkøringsperiode.
FOA/PMF undrer sig i sit høringssvar over opskrivningen af antallet af børn
i Oceanet for 2019, når man i 2018 valgte at lukke stuer og reducere
personalet. FOA/PMF udtrykker bekymring for det psykiske arbejdsmiljø i
Oceanet og foreslår, at der sættes ekstra fokus på og arbejdes med det
psykiske miljø for børn, forældre og personale.
FOA/PMF bemærker i sit høringssvar, at nogle børnehavegrupper/stuer
skal rumme op til 30 børn.
Administrationen vil gå i dialog med dagtilbuddene om at løse de
udfordringer, der eventuelt må komme i forbindelse med den tidligere
overgang fra vuggestue til børnehave.
Administrationen er opmærksom på ændringerne i Oceanet, som blandt
andet skyldes, at det reelle børnetal har vist at være højere end antaget
samtidig med, at børnetalsprognosen er steget for 2019. Administrationen
vil gå i dialog med Oceanets ledelse om at understøtte det psykiske
arbejdsmiljø.

BUPL
BUPL udtrykker bekymring for konsekvenserne ved kommunalbestyrelsens
beslutning om at nedsætte børnehavealderen til 2, 10 år.
BUPL undrer sig i sit høringssvar over beløbsforskellen på besparelsen i
budgetmaterialet i forhold til det beløb, der fremgår af det børnetalsark, der
er sendt i høring.
BUPL bemærker i høringssvaret, at de nye børnetal kommer til at betyde
nedgang i budgettet for de enkelte institutioner, og de opfordrer til at drøfte
kompensation med dagtilbudslederne gennem justering af indskrivningen.
BUPL undrer sig i sit høringssvar over opskrivningen af antallet af børn i
Oceanet for 2019, når man i 2018 valgte at nedskrive og reducere
personalet. De udtrykker bekymring for det psykiske arbejdsmiljø i Oceanet
og opfordrer center for Børn og Familier til at have ekstra kontakt med
medarbejdere og ledelse i Oceanet.
Administrationen er opmærksom på forskellen i det beløb på besparelsen,
som fremgår af henholdsvis budgetmaterialet og børnetal 2019.
Differencen skyldes dels, at der i børnetalsarket for overgang ved 3 år ikke
er medtaget en økonomisk beregning på posten ”satellit og bus” – og dels
at børnetallene blev sendt i høring inden budgetvedtagelsen, hvor
beslutningen om at indgå halv besparelse for 2019 blev truffet.
Administrationen har løbende i processen med at udarbejde børnetal for
2019 været i dialog med dagtilbuddene om fordelingen og de
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budgetmæssige konsekvenser og har så vidt muligt tilpasset denne del
efter dagtilbuddenes ønsker.
Administrationen er opmærksom på ændringerne i Oceanet, som blandt
andet skyldes, at det reelle børnetal har vist at være højere end antaget
samtidig med at børnetalsprognosen er steget for 2019. Administrationen
vil gå i dialog med Oceanets ledelse om at understøtte det psykiske
arbejdsmiljø.
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