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Indledning
Efter en del år med fald er antallet af børn i aldersgruppen 0 – 5 år, er antallet de seneste år
igen begyndt af vokse. Befolkningsprognosen peger i retning af en betydelig vækst i
aldersgruppen på godt 30 pct. de kommende 10 år, som vil medføre, at pladssituationen i
visse områder af kommunen kommer under pres.
Med henblik på hurtigst muligt at få truffet de nødvendige beslutninger i forhold til udbygning
af kapaciteten har Børne- og Uddannelsesforvaltningen udarbejdet en samlet beskrivelse af
udfordringen, som den ser ud i de enkelte geografiske områder af kommunen. Endvidere er
der beskrevet, hvilke typer løsninger forvaltningen kan pege på med henblik på at
imødekomme den stigende efterspørgsel på dagtilbudspladser – herunder akut på den helt
korte bane – dvs. 2018 og 2019.
Forslag til løsninger på længere sigt vil efterfølgende blive indarbejdet i de samlede
kapacitetsberegninger, der forventes forelagt byrådet i maj måned og indgår i grundlaget for
budget- og planarbejdet for budget 2019-2022 på anlægsområdet.
Beskrivelsen af kapacitetsudfordringen supplerer kapacitetsberegningen for 2017 – 2028, der
blev forelagt for byrådet i maj 2017 som led i grundlaget for beslutning om anlægsbudgettet
2018-2021.
Pasningsgaranti
Kommunen er forpligtet til at anvise en plads i dagtilbud til alle børn, hvis forældrene ønsker
det. Pasningsgarantien indebærer ikke garanti for en plads i et bestemt dagtilbud, men
forældrene kan have en forventning om at kunne få tilbudt plads i nærområdet. Dette hensyn
fremgår også af Dagtilbudslovens formålsparagraf.
Med den nuværende kapacitet og den aktuelle efterspørgsel på pladser mangler der ikke
pladser i Køge Kommune, men på kort sigt vil det kun være muligt at overholde
pasningsgarantien ved at henvise børn fra hele kommunen til ledige pladser i primært Ejby og
Borup.
Budgettildelingsmodel, pladspris
Den aktuelle budgetmodel er en såkaldt ’rygsæksmodel’, hvor det enkelte barn udløser en
bestemt personaleresurse afhængig af, om der er tale om et vuggestue- eller børnehavebarn.
Driftsbudgettet stiger således i takt med børnetallet.
Budgetmodellen medfører, at en øgning af kapaciteten ikke i sig selv vil have en driftsmæssig
betydning for så vidt angår personaleforbruget, der udgør langt den største del af udgifterne i
dagtilbuddene. Børneudvalgets budget på dagtilbudsområdet påvirkes således ikke, da det i
forvejen er styret af udviklingen i børnetallet. Men en forøgelse af kapaciteten vil ud over
eventuelle byggeomkostninger medføre en merudgift til el, varme og rengøring på Teknik- og
Ejendomsudvalgets område. Og hvis kommunen har en uudnyttet kapacitet, kan disse udgifter
overstige, hvad udviklingen børnetallet i sig selv lægger op til.

Befolkningsprognosen
Grundlag
Befolkningsprognosen opgør det forventede indbyggertal i Køge Kommune aktuelt frem til
2029. Den forventede tilvækst pr. årgang fordeles geografisk og er i de opgørelser Børne- og
Uddannelsesforvaltningen anvender opgjort pr. skoledistrikt. Skoledistrikterne kan så
grupperes fx svarende til dagtilbudsområderne.
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Til brug for estimering af det forventede antal børn der vil søge dagtilbudsplads, anvendes
antal 0 – 5-årige. Det samlede antal børn i aldersgruppen omsættes via en erfaringsbaseret
dækningsgrad til et antal dagtilbudspladser.
I den tiårige periode fra 2018 til 2029 forventes antallet af 0 – 5-årige at stige med godt 30%
fra de nuværende 3.610 til ca. 4.725 børn1.
Udvikling i antal 0-2-årige hhv. 3-5-årige 2004 – 2029

Afledt pasningsbehov, dækningsgrad
Det afledte behov for ekstra dagtilbudspladser udløst af væksten i børnetallet er ca. 947
pladser, hvor de 361 vil være vuggestuepladser og de 586 børnehavepladser.
Det afledte behov for pladser fremkommer ved at gange børnetallet med en forventet
dækningsgrad – altså den andel af børene på en given årgang, vi forventer at skulle passe.
Dækningsgraden beregnes på grundlag af den faktiske andel passede børn de seneste to år.
Geografisk fordeling af væksten
Ovenstående graf viser udviklingen på tværs af hele kommunen. I afsnittet nedenfor vedr.
udfordringer og løsninger i de enkelte geografiske områder fremgår det, hvordan den
forventede udvikling de kommende år tager sig ud på områdeniveau.
Muligheden for at dække den voksende efterspørgsel på dagtilbudspladser afhænger af, om
væksten kommer, hvor der er ledig kapacitet – eller om den kommer i dele af kommunen,
hvor kapaciteten på nuværende tidspunkt allerede er eller er tæt på at være anvendt fuldt ud.
I Borup er der fx ledig kapacitet i et omfang, der vil kunne dække den forventede efterspørgsel
hele vejen frem mod slutningen af prognoseperioden. Omvendt vil de forventede 352 ekstra
børn i aldersgruppen i den centrale og sydlige del af Køge by udgøre en betydelig udfordring,
da kapaciteten her allerede er udnyttet fuldt – og aktuelt endda lidt til.

1

Køge Kommunes befolkningsprognose 2019 – 2030 (foreløbig)
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Forbehold/usikkerhed
En prognose er i sagens natur behæftet med en vis usikkerhed. For alle områder med
nybyggeri gælder fx, at forventningen om hvilken type beboere, der flytter ind i byggerierne
kan vise sig ikke at holde stik. Bliver det ’det grå guld’, der flytter ind i Køge Kyst byggerierne
– eller viser det sig i praksis i højere grad at være børnefamilier?
Og på 0 – 5-årsområdet gælder særligt, at kommer man blot nogle få år frem i prognosen, er
ingen af børnene født på nuværende tidspunkt. Der er altså ingen eksisterende, kendte
årgange at fremskrive. Men uanset om prognosen skulle ramme endog noget ved siden af, vil
det ikke ændre det overordnede billede af en markant vækst.
Hertil kommer, at der også er knyttet en vis usikkerhed til dækningsgraden. Der er generelt
udsving fra år til år, og mere varige ændringer kan tænkes at følge at strukturelle forhold som
fx udvikling i beskæftigelsen.
Flygtninge
Det er kun de 901 af de ovennævnte ekstra 947 pladser, der fremgår under enkelte
dagtilbudsområder – og dermed indgår i beregningen af, hvor efterspørgslen alt andet lige vil
opstå. Det er fordi de sidste 46 pladser udgøres af forventede flygtningebørn, og de er ikke
placeret geografisk i prognosen.
Ud over den betydelig usikkerhed ift. hvor mange flygtningebørn, der vil ankomme, indebærer
den manglende geografiske placering, at det reelle kapacitetspres i de enkelte områder vil
blive større afhængig af, hvor flygtningene bliver bosat. Alt andet lige vil flygtningefamilier i
første omgang blive bosat, hvor kommunen har anvisningsret. Og det vil altså bl.a. sige i de
almene boligafdelinger i Køge by, hvor kapaciteten i forvejen er under pres.
Løbende tilpasning af kapaciteten ud fra befolkningsprognosen
Befolkningsprognosen tjener primært som grundlag for den langsigtede, overordnede
kapacitetsplanlægning. Usikkerhederne om præcist antal, aldersfordeling, geografisk placering
mv. medfører, at kapaciteten på den korte bane ikke kan styres efter et princip, hvor der kun
tilføres lige netop det antal pladser, der forventes at være behov for. Der må nødvendigvis
være en smule ’luft’ i kapaciteten, så det faktiske behov kan dækkes. Dette skal også se i lyset
af, at der er et betydeligt tidsmæssigt indløb på etablering af nye dagtilbudspladser.

Hvad er kapacitet?
Fra kvadratmeter til pladser
I en vurdering af hvor mange børn en institution kan rumme, er det nærliggende at forudsætte
en meget direkte relation mellem antal kvadratmeter og antal børn. I praksis er det imidlertid
sådan, at institutionens børn er organiseret i grupper af hhv. 0 – 2-årige vuggestuebørn og 3 –
5-årige børnehavebørn. Dermed bliver det altså institutionens samlede fysiske beskaffenhed
forstået som såvel areal, rumfordeling, faciliteter mv., der har betydning for, hvor mange
børnegrupper institutionen kan rumme, og hvor store grupperne kan være.
Hertil kommer, at børnegruppernes størrelse har betydning for den pædagogiske kvalitet.
Studier på området2 viser, at når børnegrupperne vokser i størrelse, fokuserer personalet i
højere grad på praktiske udfordringer og har mere fokus på sikkerhed og pasning end på
udvikling. Hvis den aktuelle kapacitetsudfordring således forsøges løst ved at øge
gruppestørrelserne de steder, hvor dette alene ud fra en pladsmæssig vurdering kan lade sig
gøre, er det forvaltningens vurdering, at det vil medføre en lavere kvalitet i tilbuddet og
dermed et lavere serviceniveau.

2

Se bl.a. rapporten ’Kvalitet i dagtilbud’ fra EVA, Danmarks Evalueringsinstitut
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I samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og ETK er der tidligere foretaget en
gennemgang af dagtilbuddene med registrering af, hvor mange kvadratmeter institutionerne
råder over. Her blev det bl.a. forsøgt at beskrive et kvalitetsniveauet med udgangspunkt i
antal kvadratmeter pr. barn. Men særligt forholdet omkring organisering af børnene i grupper
og disponering af institutionernes grupperum bevirker, at det er vanskeligt at omsætte denne
opgørelse til konkrete anvisninger på øget kapacitet.
Processen har ikke desto mindre givet anledning til, at forvaltningen gennemgår den aktuelle
fastlæggelse af kapaciteten på de enkelte dagtilbud med henblik på at sikre, at denne rent
faktisk svarer til de muligheder, de fysiske rammer giver og i øvrigt er udtryk for et ensartet
serviceniveau hvad angår den pædagogiske kvalitet.
Kapaciteten i de enkelte dagtilbud er løbende fastlagt ved politisk beslutning, og forvaltningen
vil i givet fald forelægge ændringer i kapaciteten til ny beslutning.
Gruppestørrelser
Institutionerne i Køge Kommune er forskellige i såvel størrelse som indretning. Og ud over at
de rummer flere eller færre børnegrupper, medfører det også, at børnegrupperne varierer lidt i
størrelse på tværs af institutionerne.
Ved fastlæggelse af de enkelte institutioners kapacitet – som sker ved særskilt politisk
beslutning - er der taget udgangspunkt i en standard gruppestørrelse på hhv. 12 vuggestueog 22 børnehavebørn som et gennemsnit over året (det vil sige, at nogle måneder er der lidt
færre børn og andre måneder lidt flere børn pr. gruppe). Denne størrelse sikrer, at der både er
mulighed for at tilgodese de praktiske udfordringer og sikre udvikling og læring.
I de fleste institutioner svarer denne størrelse også til kapaciteten i grupperummene og de
fysiske rammer i øvrigt. Men der er institutioner, hvor de fysiske rammer kan understøtte lidt
større grupper uden at gå på kompromis med den pædagogiske kvalitet3. Det kan fx dreje sig
om, at institutionen råder over øvrige faciliteter inde eller ude, der giver mulighed for at opdele
grupperne en del af tiden. De faktiske forskelle i gruppestørrelser er således udtryk for, at
institutionerne inden for deres rammer kan levere et ensartet pædagogisk serviceniveau.
I en del af institutionerne svarer den fastlagte kapacitet også til det maksimalt mulige antal
børn, der kan indskrives. I andre institutioner er der mulighed for en begrænset
merindskrivning i spidsbelastningsperioder. Her indskrives der altså flere børn, end grupperne
er normeret til, og det kan ikke undgå at have pædagogiske konsekvenser.
Spidsbelastningsperioderne bør derfor være korte, og vil normalt strække sig fra januar til og
med marts måned.
I kraft af det aktuelle store pres på institutionerne i dele af kommunen er der pt.
merindskrevet børn i et omfang, der ligger ud over, hvad der generelt har været gældende. Og
spidsbelastningsperioden er også blevet udvidet til flere måneder grundet mangel på kapacitet.
Grupperum og fællesfaciliteter
Det vil i sagens natur særligt være antallet af grupperum, der har betydning for, hvor mange
børnegrupper institutionen kan huse. Men det vil desuden – særligt for børnehavegrupperne –
være af betydning, hvilke fællesfaciliteter børnenes aktiviteter kan brede sig ud i.
Muligheden for at lade børnene sprede sig ud i institutionens fællesområder – herunder også
institutionens udeareal – er en af årsagerne til, at børnehavegrupperne generelt kan være
3

Tilsvarende er der enkelte steder disponeret med lidt mindre grupper, hvor de fysiske rammer giver særlige
begrænsninger.
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noget større end vuggestuegrupperne. Vuggestuebørnene er i højere grad enten på deres egen
stue eller som samlet gruppe med deres personale i et andet rum/sted afhængig af aktiviteten.
Øvrige faciliteter
Ud over grupperum er der en række andre rum, som størrelsesmæssigt skal afstemmes i
forhold til antallet af børn og medarbejdere. Flere vuggestuebørn medfører behov for flere
pusle- og sovefaciliteter herunder liggehal til de mindste børn. Antallet af toiletter og
garderober skal også svare til både antallet af børn og medarbejdere. Der skal også disponeres
med mødefaciliteter til såvel interne møder som forældresamtaler mv. Det forsøges så vidt
muligt ved indretningen og brugen af lokalerne at have fokus på arbejdsmiljø og trivsel for
både børn og voksne.
Institutionernes udearealer – størrelse og indretning – har også betydning for, hvor mange
børn institutionen kan rumme og hvilke rammer, det giver for det pædagogiske arbejde. Dette
kan suppleres med adgang til yderligere faciliteter udenfor institutionen. Det er mest relevant
for børnehavebørnene men kan være med til at aflaste presset på institutionens egne fysiske
rammer.
Generelt gælder, at tilstrækkelig plads kan være med til at nedsætte konfliktniveauet blandt
børnene, skabe bedre rammer for inklusion og mindske sygefraværet.
Aldersfordeling af børn i institutionen – risiko for ’tilsanding’
I deres tid i institutionen vil børnene være 2 år i vuggestuegruppen og 3 år i
børnehavegruppen. Normeringen i et integreret dagtilbud bør derfor have en fordeling på ca.
40% vuggestue og 60% børnehavebørn. Derved er det muligt at sikre, at børn fra vuggestuen
kan rykke i børnehave, når de har alderen hertil.
På grund af den store efterspørgsel efter vuggestuepladser det seneste år, har fordelingen af
pladserne i en lang række dagtilbud på nuværende tidspunkt forrykket sig, så
vuggestuebørnene udgør en større andel af børnene end 40%. Dette er sket med henblik på at
kunne tilbyde børnene plads i deres nærområde. Konsekvensen er imidlertid, at
vuggestuebørnene ikke længere kan være sikre på at få plads i børnehaven samme sted,
medmindre kapaciteten i mellemtiden udvides. Alternativt må man afvente med at indskrive
flere børn i dagtilbuddet, indtil fordelingen igen er på plads. Dette dilemma kaldes ’tilsanding’.
Forældrene har en naturlig forventning om, at når deres barn begynder i et integreret
dagtilbud, kan de være sikker på at have plads i både vuggestue og børnehave samme sted.
Det er godt for det enkelte barn, men også en fordel, hvis søskende kan afleveres og hentes
samme sted. Dette har indtil nu også været det serviceniveau, Køge Kommune har kunne
tilbyde. Med den skæve fordeling af vuggestue- og børnehavebørn i nogle dagtilbud, kan det i
fremtiden blive nødvendigt at tilbyde børn fra et integreret dagtilbud plads i et andet dagtilbud,
når de skal rykke fra vuggestue til børnehave. Børnene har ret til et ubrudt pasningsforløb, fra
de bliver indmeldt i fx dagpleje eller vuggestue, til de skal begynde i sfo. Men der er ikke noget
krav om, at det skal være samme sted.
Øvrige pasningsmuligheder i Køge Kommune
Udover dagtilbud indskrives børn i den kommunale dagpleje. Pladserne bliver tildelt gennem
Pladsanvisningen.
Der findes også tre former for private pasningsordninger: pasning af eget barn, private
pasningsordninger og private institutioner.
Pasning af eget barn: Her har forældrene mulighed for at få et tilskud til at passe deres eget
barn i en periode på mellem 8 uger og 1 år. Pt. er der ca. 50 børn, der benytter ordningen.
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Tilskuddet til pasning af eget barn er i Køge Kommune 85.956 kr./år for 0 – 2 årige og 53.136
kr./år for 3 – 5 årige. Der er ikke lovgivningsmæssigt krav om, at kommunen yder tilskud til
pasning af eget barn, og kommunen fastsætter selv tilskuddets størrelse, som dog maksimalt
kan udgøre 85% af den billigste nettodriftsudgift i et alderssvarende pasningstilbud.
Private pasningsordninger: Forældrene kan vælge at få et tilskud til brug for ansættelse af en
børnepasser (hvor forældrene bliver arbejdsgiver) eller købe sig ind i en privat
pasningsordning. Pt. er der ca. 50 børn, der benytter ordningen.
Private institutioner: På privat initiativ oprettes en institution, hvis ansøgerne kan opfylde en
række kriterier, som er fastsat af kommunen. Der er pt. 124 pladser i alt i de to private
institutioner.
Kommunen skal yde tilskud til brug af private pasningsordninger og private institutioner.
Beregning af tilskuddet følger regler i dagtilbudsloven. Tilskud til brug af private institutioner
udbetales direkte til institutionen, medens tilskud til privat pasning udbetales til forældrene til
brug for aflønning af den private passer.
Kommunen kan ikke anvise pladser i private institutioner eller bede forældrene benytte
ordningerne pasning af eget barn eller privat pasning. Alle, der opfylder kriterierne for de tre
ordninger, skal have udbetalt tilskud. Efterspørgslen afspejles blandt andet af udbuddet af
pladser i dagtilbuddene. Nogle forældre vælger at benytte pasning af eget barn og privat
pasning, mens de venter på plads i et dagtilbud. Ved pasning af eget barn må en af forældrene
forlade arbejdsmarkedet, imens ordningen løber med manglende skattegrundlag til følge for
kommunen.

Kapacitetsudvidelse, overordnet/generelt
På kort og på lang sigt
På den helt korte bane skal udfordringerne ift. manglende pladser løses frem mod 1. april
2018. På det tidspunkt rykker de ældste børnehavebørn (alle de, der fylder 6 år i 2018) til
SFO-erne som forberedelse til start i børnehaveklasse efter sommerferien. Når de ca. 600 børn
rykker til SFO-erne, opstår der luft i dagtilbuddene indtil disse gradvis igen fyldes op i løbet af
efteråret.
Men henblik på at dække den aktuelle efterspørgsel, særligt i den centrale og sydlige del af
Køge by, er der i en del dagtilbud indskrevet flere børn, end hvad der normalt kan håndteres i
spidsbelastningsperioder. Der er tale om nødløsninger bl.a. med henblik på at undgå, at
børnene henvises til dagtilbud langt fra deres bopæl.
Da andre løsninger ikke umiddelbart kan etableres inden 1. april, vil dette i vid udstrækning
også blive løsningen i de kommende uger.
Herefter kan der arbejdes med en bredere vifte af løsninger, hvoraf nogle skal kunne tage i
brug allerede i løbet af 2018 – andre i 2019 og efterfølgende år. Findes der ikke løsninger, der
kan tages i brug allerede i 2018, vil der opstå pladsmangel allerede i begyndelsen af efteråret
– uden udsigt til at trykket vil lette før april 2019.
I lyset af, at der – uanset usikkerhed i befolkningsprognosen – vil være en markant vækst i
antal børn i alderen 0 – 5 år i områder, hvor dagtilbudskapaciteten på nuværende tidspunkt er
anvendt fuldt ud, må der påregnes i den kommende 10 års periode at skulle opføres et antal
nye institutioner. Dette bør iværksættes så tilpas hurtigt, at der kan skabes det minimum af
luft i kapaciteten, der skal til for at undgå akut merindskrivning som den, vi aktuelt ser.

Side 8 af 24

Midlertidige hhv. permanente løsninger
Udvidelse af kapaciteten
Forvaltningen er ved at kortlægge og vurdere en række løsningsmuligheder, der kan bringes i
spil på kort og/eller midlertidig sigt. Det drejer sig om midlertidig udvidelse af kapaciteten i
eksisterende dagtilbud ved hjælp af pavilloner eller oprettelse af grupper, der på skift
anvender – evt. køres til - andre lokationer. Det kan fx være til spejderhytter, i skoven el. lign.
Der er også undersøgt muligheder for at leje sig ind i haller i en kombination af basislokaler og
brug af halfaciliteterne.
Endelig er muligheden for at udvide dagplejen i form af rekruttering af nye dagplejere
undersøgt.
Nogle af de løsninger der kan bringes i spil på kort sigt vil også kunne bruges varigt. Andre vil
være midlertidige, indtil behovet for permanente løsninger – fx i form af nybyggeri, tilbygning
og ombygning – er endelig vurderet og kan være på plads.
Der er forskellige omkostninger forbundet med de midlertidige løsninger i form af udgifter til fx
leje, buskørsel, ekstra personale, opstilling og nedtagning af pavilloner mv. Og det er også
forskelligt, hvad løsninger set ift. den pædagogisk kvalitet vil kunne tilbyde.
Al om- og tilbygning af eksisterende dagtilbud eller nybyggeri følger en procedure, der fra
beslutning om igangsættelse over projektering, udbud og egentlig byggeperiode tager tid.
Når finansiering og den politiske godkendelse er på plads – typisk i forbindelse med beslutning
om kommen års anlægsbudget – vil fx tilbygning af en liggehal eller etablering af et enkelt
grupperum typisk tage ca. et halvt år, mens en større ombygning vil tage ca. et år. Nybyggeri
vil typisk tage længere og det samlede tidsforbrug afhænge af sagens omfang og
kompleksitet.
I det omfang også de midlertidige løsninger tager længere tid at etablere, bør det nøje
vurderes, om der med det samme skal sættes gang i etablering af permanente løsninger, så
de midlertidige løsninger ikke kommer til at repræsentere en unødig ekstraomkostning.
De permanente løsninger vil i et eller andet omfang indebære tilbygninger, opførelse af helt
nye institutioner og/eller anskaffelse af bygninger – enten ved køb eller leje – til brug for
institutioner. Disse løsninger vil generelt blive indarbejdet i de samlede kapacitetsberegninger,
der forventes forelagt byrådet i maj måned. Til sidst i dette notat under tiltag der søges
finansiering til allerede nu er dog medtaget en ombygning af en ejendom, der kan bringes i
brug som dagtilbud på relativ kort sigt.
Henvisning til ledige pladser i større afstand fra bopælen
Der vil i en periode fortsat være ledig kapacitet i dagtilbud beliggende primært i Borup og Ejby.
Et led i en midlertidig løsning kan derfor være at henvise børn fra andre områder til disse
pladser. Et sådan tilbud kan eventuelt indebære, at der etableres opsamlingssteder, fra hvilke
børnene4 køres i bus til tilbud i andre dele af kommunen – eller til ledige pladser på
institutioner i andre kommuner, hvis dette skulle være en mulighed.
Pasningsgarantien jf. Dagtilbudslovens § 4 indebærer ikke et krav om, at der tilbydes plads
tæt på bopælen. Men det fremgår af lovens formålsparagraf, at tilbuddet skal give ”familien
fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien
så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker”. I
hvilket omfang dette tilgodeses ved henvisning til tilbud i andre områder af kommunen –

4

Buskørsel kan i praksis kun lade sig gøre for børnehavebørn.
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herunder via busbefordring med fælles afgangs- og ankomsttidspunkter - vil være op til en
politisk vurdering.
Omdefinering af kapaciteten – flere børn i grupperne
Som alternativ til at udvide kapaciteten vil det være muligt delvist at løse de aktuelle
udfordringer ved at hæve antallet af børn, det enkelte dagtilbud skal have plads til inden for de
eksisterende rammer. Det vil sige en forøgelse af gruppestørrelserne på de institutioner, hvor
de fysiske rammer i øvrigt giver mulighed herfor.
Som tidligere nævnt er der en tæt sammenhæng mellem børnegruppernes størrelse og den
pædagogiske kvalitet, dagtilbuddene har mulighed for at levere. Hvis grupperne bliver større,
vil personalet i højere grad fokusere på praktiske udfordringer som sikkerhed, styring og
pasning og i mindre grad på udvikling af børnenes sproglige, kognitive5 og sociale
kompetencer. Det er således forvaltningens vurdering, at en beslutning om helt eller delvist at
løse udfordringen ved at øge gruppestørrelserne vil medføre en lavere kvalitet i tilbuddet og
dermed et lavere serviceniveau.
En konkret vurdering af hvilke institutioner, der i givet fald kan rumme større børnegrupper vil
kun blive igangsat, såfremt der er politisk ønske om at anvende denne løsningsmodel.

5

De mentale færdigheder, som gør det muligt at forstå omverdenen og fungere i den.
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Kapacitetskort
Efterspørgsel ift. kapacitet på 0 – 2 års området pr. marts 2018

Efterspørgsel ift. kapacitet på 3 – 5 års området pr. marts 2018
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De to kort viser, hvordan den aktuelle efterspørgsel på pladser i de forskellige geografiske
områder i kommunen står i forhold til institutionernes kapacitet. Rød markering angiver, at
institutionerne er fyldt op ift. kapaciteten (herunder at der en del steder er indskrevet flere
børn end kapaciteten angiver). Gul markering angiver, at institutionerne er oppe på mindst
97% udnyttelse af kapaciteten, medens den grønne markering angiver områder, hvor
institutionerne anvender mindre end 97% af deres kapacitet.
For de 0-2-årige (vuggestuebørnene) er der størst behov for at udvide kapaciteten i området
fra Hastrup til Køge Nord (Kirstinedal og Ll. Skensved). Hastrup og Køge Nord har ligeledes
opbrugt kapaciteten hvad angår pladser til de 3 – 5-årige (børnehavepladser). I Køge Midt er
der formelt set ledig kapacitet i børnehaven. I praksis er denne imidlertid i vid udstrækning
anvendt til merindskrivning af vuggestuebørn.
Den eneste institution i Algestrup, Alkereden har aktuelt en overbelægning i vuggestuen og
næsten opbrugt al kapacitet i børnehaven.
Den private institution Ved Skoven (puljeinstitution) trækker ikke børn fra et bestemt
geografisk område og er her holdt ude af kapacitetsvurderingen (institutionen er pt. fyldt op).
Ligeledes er Gørslev markeret for sig selv, da kapacitetsudnyttelsen i denne institution er
vanskelig. Den indgår i prognosen for Bjæverskov/Vemmedrup.
I det følgende afsnit er redegjort nærmere for kapacitet og udvikling i børnetal for de
forskellige områder af kommunen – herunder hvilke udfordringer, udviklingen vil give på kort
og længere sigt.
Forvaltningen vil på baggrund af den igangværende kortlægning og vurdering af midlertidige
løsninger forelægge konkrete tiltag til politisk beslutning i løbet for foråret 2018.
Forslag til løsninger på længere sigt vil blive indarbejdet i de samlede kapacitetsberegninger,
der forventes forelagt byrådet i maj måned og indgår i grundlaget for budget- og planarbejdet
for budget 2019-2022 på anlægsområdet.
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Kapacitet og udvikling i børnetal
I dette afsnit gennemgås den forventede udvikling i efterspørgslen på pasning set i forhold til
kapaciteten i de enkelte geografisk områder af kommunen.
Børnetallene er hentet fra befolkningsprognosen og angiver det gennemsnitlige antal børn på
årgangene de enkelte år, der forventes at søge pasning. I spidsbelastningsperioden frem mod
april måned (hvor skolestarterne overflyttes til SFOerne) er børnetallet højere – på andre
tidspunkter af året lavere.
Kapaciteten er vist som den fastlagte jf. politisk beslutning. I enkelte institutioner er der
mulighed for en begrænset merindskrivning i kortere perioder. Denne anvendes til at håndtere
ovennævnte spidsbelastningsproblematik.
Opdelingen i områder følger figuren vist under afsnittet Kapacitetskort ovenfor. Områder med
aktuelle udfordringer er nævnt først.
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Ll. Skensved/Højelse
Området omfatter Højelse Skoles distrikt og institutionen Ærtebjerghave Børnecenter.
Forventet udvikling i efterspørgsel på pasning
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Udfordring i området
Børnetallet i aldersgruppen 0 – 5 år i Højelse skoledistrikt (der også omfatter Ll. Skensved)
ventes frem mod 2022 at vokse med ca. 26 fra 141 til 167 børn. Der er kun ét dagtilbud i
området, Ærtebjerghave Børnecenter, og her er kapaciteten allerede på nuværende tidspunkt
fuldt udnyttet. Institutionen har søgt om at blive opnormeret med 24 pladser. Forvaltningen
afventer yderligere materiale fra institutionen, før der kan udarbejdes indstilling om
opnormering.
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Køge Nord
Området omfatter Kirstinedalsskolens distrikt og institutionerne Firkløveret, Lyngens Børnehus,
Rishøjens Børnehus og Ølsemagle børnegård samt en dagplejegruppe.
Forventet udvikling i efterspørgsel på pasning
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Udfordring i området
Der er allerede nu en efterspørgsel efter både vuggestue og børnehavepladser, der overstiger
områdets samlede kapacitet. Dette problem vil vokse de kommende år.
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Køge Midt
Området omfatter Sct. Nicolai Skoles og Asgård Skoles distrikter og institutionerne
Fuglevængets børnehus, Spiren, Moseengen, Asgård børnehus, Køge Børneasyl, Frændehus,
Mælkebøtten og Idrætsbørnehaven samt en dagplejegruppe.
Forventet udvikling i efterspørgsel på pasning
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Udfordring i området
Efterspørgslen i Midt overstiger allerede på nuværende tidspunkt kapaciteten på 0-2 års
området. Dette håndteres bl.a. ved merindskrivning, der i visse institutioner kun er mulig i
kraft ledige børnehavepladser.
Der er ikke ledige kommunale lokaler i Midt, som kan omdannes til dagtilbud og en udbygning
af de eksisterende dagtilbud er heller ikke fysisk muligt. På sigt er der således behov for at
etablere et helt nyt dagtilbud for at kunne imødekomme efterspørgslen. Om muligt kan det
tænkes sammen med udbuddet og efterspørgsel i Søndre Hastrup således, at børnene herfra
ikke i samme grad gør brug af pladser i Midt men i stedet i eget område.
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Søndre/Hastrup
Området omfatter Ellemarkskolens, Søndre Skoles og Hastrupskolens distrikter og
institutionerne Valmuen, Labyrinten, Regnbuen, Valhalla, Blåbærparkens børnehus,
Tumlehuset, Solstrålen og Svalen. Ved Skoven hører til dette område men indgår ikke i
kapacitetsberegningen, da den trækker fra et større geografisk område.
Forventet udvikling i efterspørgsel på pasning
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Udfordring i området
Med en aktuel mangel på vuggestuepladser og en mangel på børnehavepladser fra efteråret
2018 kan der allerede på nuværende tidspunkt ikke tilbydes pladser til alle børn i institutioner
beliggende i området. Med mindre der tilføres ny kapacitet, vil problemstillingen vokse
yderligere.
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Herfølge
Området omfatter Herfølge Skoles og Holmebækskolens distrikter og institutionerne
Torpgårdens Børnehus, Troldehøjen, Holmebækkens Børnehus og Solsikken samt en
dagplejegruppe.
Forventet udvikling i efterspørgsel på pasning
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Algestrup
Området omfatter Alkestrupskolens distrikt og institutionen Alkereden.
Forventet udvikling i efterspørgsel på pasning
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Udfordring i området
I forbindelse med det faldende børnetal i Algestrup viste det sig umuligt at opretholde både et
dagtilbud og en dagpleje. For at opretholde et pasningstilbud i området blev dagplejen nedlagt,
og pladserne omlagt til vuggestuepladser. Hermed fik området et bæredygtigt dagtilbud.
Efterspørgsel på kapacitet er igen steget, og det presser den kapacitet, der er i området.
Alkereden er det eneste pasningstilbud i området.
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Borup
Området omfatter Borup Skoles distrikt og institutionerne Perlen, Møllehøj, Sct. Georgsgården
og Olympen samt en dagplejegruppe.
Forventet udvikling i efterspørgsel på pasning
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Ejby
Området omfatter Ejby Skoles distrikt og institutionerne Gemsevejen, Vestergården og
Fogedgården samt en dagplejegruppe.
Forventet udvikling i efterspørgsel på pasning
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Bjæverskov/Gørslev/Vemmedrup
Området omfatter Skovboskolens og Vemmedrupskolens distrikter og institutionerne
Dueslaget, Guldminen, Vemmedrup Børnehave, Skovsneglen og Gørslev Børnehus samt
dagplejegrupper i Bjæverskov, Vemmedrup og Lellinge.
Forventet udvikling i efterspørgsel på pasning
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Forslag til igangsættelse af tiltag
Forvaltningen foreslår, at følgende tiltag igangsættes med det samme med henblik på at løse
nogle af de mest presserende udfordringer på kort sigt såvel som varigt.
Inddragelse af SFO-afdeling Basen ved Kirstinedalsskolen og ombygning til dagtilbud
SFO-afdelingen Basen er beliggende i en særskilt bygning et stykke fra skolen og anvendes
kun deltids af SFOen. Det vurderes, at skolen kan klare sig uden afdelingen.
Der vil kunne etableres 24 vuggestuepladser og 66 børnehavepladser. Fra godkendelse af
finansieringen og igangsættelse af projekt til ibrugtagelse vil der gå ca. 9 - 12 måneder.
Udvidelse af Tumlehuset
En mindre udvidelse af Tumlehuset vil give mulighed for, dagtilbuddet varigt kan rumme
yderligere 12 vuggestuebørn. Børnene er allerede indskrevet i dagtilbuddet og dagtilbuddet har
som nødløsning indrettet sig således at en børnehavegruppe har til huse i et åbent gangareal.
Ombygning af Alkereden
En mindre ombygning af de eksisterende lokaler vil kunne skabe kapacitet i den eksisterende
bygning, så der varigt bliver plads til de 12 vuggestuebørn, der som nødløsning pt. er
merindskrevet ift. kapaciteten.
Økonomi

Tiltag/økonomi 2018
Ombygning af Basen

(1.000 kr.)

Pladser
0-2 år
3-5 år

8.300

24

66

Udvidelse af Tumlehuset

800

12

0

Ombygning af Alkereden

900

12

0

10.000

48

66

I alt
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Bilag
Tidligere kapacitetsreduktioner
I perioden 2008 – 2017 faldt børnetallet drastisk i Køge Kommune. De kommunale dagtilbud
blev i 2011 organiseret i 8 områder, og et af formålene var at skabe større økonomisk
robusthed. De øvrige driftsformer fravalgte områdestrukturen, og de mindste selvejende,
private og puljeinstitutioner har efterfølgende haft udfordringer i forhold til, at klare det
faldende børnetal.
Det faldende børnetal gav nogle store styringsmæssige udfordringer i forbindelse med, at
tilpasse personalekapaciteten, og især principperne om, at ”pengene følger barnet” satte
dagtilbuddene under pres. Nedgang i børnetallet pr. 1. april blev ikke længere modsvaret af, at
der blev anvist nye børn, og personale måtte afskediges. Det var dyrt for det enkelte
dagtilbud, som mistede indtægterne, så snart barnet forlod dagtilbuddet, og som måtte
finansiere feriekort og evt. fratrædelsesgodtgørelse til de afskedigede medarbejdere indenfor
den reducerede økonomiske ramme.
Både de kommunale områder og de øvrige driftsformer oplevede et par år med truende
underskud på budgetterne. Den private institution Optimisten måtte i 2013 lukke på grund af
for få børn og de deraf følgende likviditetsproblemer. Samme år reducerede man kapaciteten
ved at lukke Lærken og Nattergalen.
Der blev udarbejdet et oplæg til kapacitetstilpasning for årene 2014 – 2015, og på baggrund af
den daværende befolkningsprognose blev der truffet beslutning om at reducere den samlede
kapacitet på området yderligere. Det skete dels ved at lukke dagtilbud i områder med
overkapacitet, og dels ved at nedlukke kapacitet i dagtilbud, som på grund af deres størrelse
stadig kunne køre en sikker drift uanset den reducerede kapacitet – og som kunne genåbnes
ved behov.
I valget af lukning af dagtilbud blev der blandt andet lagt vægt på bygningens beskaffenhed,
bygningens beliggenhed i forhold til infrastruktur og institutionens størrelse og hermed
robusthed. Lukning af de fysiske enheder bidrog til en positiv arealforvaltning og reducerede
drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne på bygningsmassen.
Lukning af kapacitet i eksisterende dagtilbud:
Mælkebøtten
Blåbærhuset
Møllehøj

Lukning af 12 pladser
i 2014
Lukning af 12 pladser
i 2014
Lukning af 48 pladser
i 2014

Genåbnet i 2017
Genåbnet i 2018
Genåbnes ved
behov

Der skal findes
alternativer til
dagplejens
legestuegrupper
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Nedlæggelse af dagtilbud
Lærken, Sdr
Hastrup
Tigerbo, Asgård

Nattergalen,
Herfølge
Gartnervejen

Lukket i 2013

Solgt

Lukket i 2014

Anvendes til
flygtningeboliger.

Der var 58 pladser

Lukket i 2013

Der er tale om en
baraklignende
bygning, som er i
meget dårlig stand.
Det vil medføre
større omkostninger
at bringe den i
ordentlig stand.
Bygningen ligger ud
til flere store veje.
Kan genåbnes

Der var 40 pladser

Lukket i 2014

Kan genåbnes

Der er 70 pladser.

Vestergården

Sammenlagt med
Fogedgården i 2018

Parkvejen

Lukket i 2014

Optimisten

Lukket i 2013

Hobbithuset

Lukket i 2013

Anvendes til
flygtningeboliger

Dagplejen i
Algestrup

Lukket i 2015

Kan forsøges
genetableret

Undersøges om det
kan lejes/købes
Bygningen solgt

Der skal findes
alternativer til
dagplejens legestuer
Der er ledig kapacitet
– ca. 20-30 pladser.
Et grupperum bruges
i dag af
Fogedgården, da
deres bygning ikke
kan rumme alle de
indmeldte børn, og et
andet rum bruges af
dagplejen.
100-180 pladser

Satellit til anden
institution. To små
grupperum, ca. 35
børnehavepladser
Forudsætter 4 -5
dagplejere.

Mange af de pladser, der blev nedlukket er genåbnet og enkelte af de lukkede dagtilbud kan
genåbnes.


I 2015 blev de kommunale områder reduceret fra 8 til 5.



I 2017 blev ledelsen af dagplejen reduceret med et antal timer.

