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Ansøgning om tillægsbevilling til godkendelse af opnormering af børnetallet i Ærtebjerghave
Børnecenter
Ærtebjerghave Børnecenter er i sin godkendelse som privat institution godkendt til 132 enheder,
svarende til 30 vuggestuebørn og 72 børnehavebørn.
Byudviklingen i Lille Skensved, samt den generelle udvikling i Køge Kommune, synes at pege i
retningen af et potentielt stigende behov for, at vi som institution kan tilbyde flere pladser, både til
vuggestue- og børnehavebørn.
Vi er på den baggrund i gang med en til - og ombygning af vores hus, i første omgang for at
optimere vores pædagogik og indretning, men også for at forberede os på muligheden for, på sigt, at
kunne optage flere af byens børn.
Der arbejdes og bygges i skrivende stund på en 149 m2 stor tilbygning. Tilbygningen skal
overvejende huse administration og mødefaciliteter, dog vil tilbygningen også rumme en stor fælles
børnehavegarderobe såvel som flere børnetoiletter.
Tilbygningen betyder i praksis, at husets nuværende kontor og garderobe vil blive slået sammen til
et fælles rum og derved tilføres huset flere ”børnekvadratmeter”. Husets personalerum inddrages
også til børn idet nyt personalerum etableres i tilbygningen. Børnehaven tilføres således flere
kvadratmeter i stueplan såvel som på førstesalen, og i forlængelse af dette gives vuggestuen fuld
råderet over endnu et rum herved bliver der også mere plads til denne aldersgruppe.
Vi ønsker med indeværende ansøgning, at søge om godkendelse til en opnormering af vores
børnetal. Vi ønsker således at søge om til 166 enheder svarende til 40 vuggestuebørn og 86
børnehavebørn.
Konkret betyder ovenstående, at vi søger om en udvidelse/opnormering på maksimalt 10
vuggestuebørn og 14 børnehavebørn ift. vores nuværende godkendelse. Godkendelse ønskes at
træde i kraft pr. 1.4.2018 eller snarest derefter.
Til ovenstående ansøgning vedlægges tegningerne på vores tilbygning, samt tegninger for
hovedhuset (den eksisterende bygning).
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