Magistraten

Punkt 7.

Godkendelse af tilknytning af vuggestue til Hou og Bislev Landsbyordninger
2018-027043
Skoleforvaltningen indstiller at Skoleudvalget godkender,
at der oprettes 7 vuggestuepladser i tilknytning til Bislev Landsbyordning ud fra givet forslag
at der oprettes 8 vuggestuepladser i tilknytning til Hou Landsbyordning, og der besluttes hvilket af forslagene,
der skal arbejdes videre med
Skoleudvalget har godkendt indstillingen med nedenstående bemærkninger, men Bjarne Sørensen og Søren
Kusk ønsker sagen forelagt byrådet til behandling.
Godkendelsen er under forudsætning af, at finansieringen kan findes i forbindelse med budget 2020-2023.
I tiden inden budgetbehandling undersøges de juridiske forhold nærmere vedrørende tilknytning af
vuggestue. Det er ligeledes centralt for en viderebehandling, at der tages højde for at normeringen skal kunne
hænge sammen (der udarbejdes notat og beregning herfor) og der skal være en ledelse med de
pædagogiske faglige kompetencer.
Mette Ekstrøm Jensen var fraværende.
Beslutning:
Magistraten indstiller, at sagen udsættes til byrådets budgetlægning for 2020.
Der foreligger yderligere to bilag.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
På Skoleudvalgsmødet den 12. december 2018 behandlede Skoleudvalget punktet ”Godkendelse af
etablering af vuggestue i tilknytning til skoler”. Forud for behandlingen var der udarbejdet en analyse af
muligheden for etablering af vuggestue i tilknytning til kommunens 9 landsbyordninger. Analysen blev
oprindeligt iværksat på baggrund af ansøgning fra Hou og Bislev landsbyordninger om oprettelse af
vuggestue.
På baggrund heraf ønskede Skoleudvalget konkrete beregninger på omkostninger i forbindelse med
etablering af vuggestue i tilknytning til Hou og Bislev Landsbyordninger. Derudover er der i
Skoleforvaltningen foretaget beregninger på driftsøkonomien ved etablering af vuggestue.
AaK Bygninger har lavet en byggeteknisk og økonomisk vurdering af de to landsbyordninger i forhold til
etablering af vuggestue. Der er taget udgangspunkt i oprettelse af vuggestueplads til 8 børn indenfor
skolernes eksisterende rammer. Dette betyder også, at eventuelle ekstra pædagoger og øvrige personale
benytter skolens nuværende personalefaciliteter.
AaK Bygningers vurderinger er baseret ud fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens retningslinjer til
vuggestuer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens retningslinjer til pladsforhold til børnehaver og
vuggestuer, er 8 m² pr. børnehavebarn og 13 m² til vuggestuebarn. Dette vil med 8 vuggestuebørn kræve et
pladsbehov på 104 m².
Lovgivning
Ved Folkeskolelovens § 24a er det muligt at oprette vuggestuer i forbindelse med de ni landsbyordninger,
hvis vuggestuerne oprettes efter Dagtilbudsloven. Det er ligeledes muligt at bibeholde eksisterende
ledelsesstruktur og dermed den der følger Landsbyordningen i Sebber.
Folkeskolelovens § 24a, og er kendetegnet ved følgende:
 Maks. 300 elever på skolen
 Skole og dagtilbud har fælles ledelse og fælles bestyrelse
 Dagtilbuddet drives under Dagtilbudsloven - dvs. der kan optages 0-5 årige børn
 Ordningen forudsætter, at bestyrelserne for det eksisterende dagtilbud og for skolen anmoder om
ordningen
 Dagtilbuddet og skolen drives med separate budgetter og regnskab
 Dagtilbuddet kan være en kommunal daginstitution eventuelt i samarbejde med lokalområdets
kommunale dagpleje
 For skoler og dagtilbud med fælles ledelse gælder øvrige regler i Folkeskoleloven og
Dagtilbudsloven fortsat, bl.a. lovgivning om tilsyn, læreplaner, mv.
Derudover er det muligt, jf. § 3, stk. 7 i Folkeskoleloven, at optage børn fra det fyldte 3. år i
skolefritidsordning på skoler eller afdelinger af skoler med normalt ikke over 150 elever.
Gennemgang af landsbyordninger v/AaK Bygninger
Bislev Landsbyordning:
Bislev skole har et samlet areal på 1.444 m² fordelt i stueplan samt tagetagen. Børnehaven er
sammenbygget med skolen og er opført i 1999 med et samlet areal på 248 m². i et plan.
Børnehavebygningen råder over et stort fællesrum med et nyere åbent køkken, 5 mindre opholdsrum samt 1
depotrum. Desuden er der adgang til toiletfaciliteter med tre toiletter samt et personaletoilet.
Vurdering
Ved byggeteknisk/økonomisk vurdering af Bislev Landsbyordning er der fremsat et forslag om etablering af
vuggestue i tilknytning til børnehavebygningens eksisterende lokaler, hvor der gennem mindre
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byggemæssige tiltag indenfor og udenfor i børnehaven vil blive skabt mere optimale forhold og indretning i
forhold til etablering af vuggestue.
Retningslinjer
Jævnfør Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens retningslinjer til pladsforhold til børnehaver og vuggestuer
betyder det, at med de nuværende 19 børnehavebørn skal have min. 152 m² og en vuggestue med 8
pladser min. 104 m² - i alt 256 m². Det eksisterende areal for Bislev børnehave er på 248 m², hvilket betyder,
at der er for få m² til at rumme 8 vuggestuebørn. Dog er det muligt indenfor retningslinjerne, at etablere 7
vuggestuepladser i børnehavens eksisterende areal.
Hou Landsbyordning:
2
Hou Skole har et samlet areal på 1.552 m fordelt i stueplan samt 1. sal. Børnehaven er integreret med
2
skolen og har et samlet areal på 85 m i et plan.
Børnehaveafdelingen råder over et stort fællesrum med et åbent køkken samt 1 tilstødende rum. Desuden
har de adgang til toiletfaciliteter med 1 toilet med pusleplads.
Vurdering
Ved byggeteknisk/økonomisk vurdering af Hou Landsbyordning er der fremsat 4 forslag. Ved alle 4 forslag
gør det sig gældende, at vuggestuen flytter ind i børnehavens nuværende lokaler, og børnehaven overtager
børnehaveklassens lokaler. Dermed er forslagene løsninger på rokering af skolens øvrige lokaler.
Forslag A og A1 lægger op til, at der skal ske en intern rokade mellem lokaler og diverse ombygninger. Ved
forslag A skal det nuværende puderum ombygges til et nyt undervisningslokale og ved forslag A1 flytter man
personaleforberedelsen og derved frigøres et lokale til undervisning.
Forslag B og B1 lægger op til, at man foretager en udbygning indenfor skolens nuværende rammer ved, at
etablere 2 nye undervisningslokaler i et uudnyttet loftrum. I forslag B skal der etableres en ny og selvstændig
indgang, hvor forslag B1 forudsætter, at man benytter adgangen fra lærerforberedelsen.
I bilag findes tegninger over den nuværende opdeling og foreslåede opdelinger.
Retningslinjer
Jævnfør Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens retningslinjer til pladsforhold til børnehaver og vuggestuer
betyder det, at med de nuværende 15 børnehavebørn skal have min. 120 m² og en vuggestue med 8
pladser min. 104 m² - i alt 224 m². Ved alle 4 forslag har børnehaven 160 m² og vuggestuen 135 m² til
rådighed, hvoraf 50 m² er fælles til garderobe, toiletter og gangareal. Ved at have fælles garderobe samt
toilet med børnehaven er det muligt at oprette 8 vuggestuepladser indenfor Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningens retningslinjer.
Økonomi
Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat bevillinger til etablering af vuggestue i tilknytning til Hou og Bislev
Landsbyordninger og finansieringen bør derfor indgå i forbindelse med Budget 2020-2023.
Ved oprettelse af vuggestuepladser vil der være følgende driftsudgifter.
Udgift/plads
Løn
Ledelse
Øvrige
Rengøring/forbrug
Forældrebetaling
Friplads/søskenderabat

Kr.
107.264
6.668
3.850
5.000
-44.935
17.974

Bruttoudgift
Nettoudgift

122.783
95.822

Bruttoudgift ved 7 vuggestuepladser

859.478
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Bruttoudgift ved 8 vuggestuepladser

982.261

For at integrere en vuggestue i Bislev og Hou Børnehave, er der behov for følgende byggemæssige tiltag
indenfor og udenfor bygningen jf. AaK Bygningers gennemgang.
I overslagene er ikke medregnet eventuelle omkostninger af ekstra udstyr, som f.eks. mindre legeredskaber,
tæpper mv. Dette behov bør vurderes af den tilknyttede leder og personale.
I nedenstående opgørelser er der inkluderet driftsøkonomi i AaK Bygningers estimerede udgifter.
Bislev Skole
Bygningsmæssige forandringer
Indvendigt og udvendigt inventar, samt udendørs legeredskaber
I alt
Driftsøkonomi v/ 7 vuggestuepladser
I alt

Kr.
240.000
105.000
345.000
859.478
1.204.478

Hou Skole – forslag A
Bygningsmæssige forandringer
Indvendigt og udvendigt inventar, samt udendørs legeredskaber
I alt
Driftsøkonomi v/ 8 vuggestuepladser
I alt

Kr.
500.000
120.000
620.000
982.261
1.602.261

Hou Skole – forslag A1
Bygningsmæssige forandringer
Indvendigt og udvendigt inventar, samt udendørs legeredskaber
I alt

Kr.
200.000
120.000
320.000

Driftsøkonomi v/ 8 vuggestuepladser
I alt

982.261
1.302.261

Hou Skole – forslag B
Bygningsmæssige forandringer
Indvendigt og udvendigt inventar, samt udendørs legeredskaber
I alt

Kr.
1.500.000
120.000
1.620.000

Driftsøkonomi v/ 8 vuggestuepladser
I alt

982.261
2.602.261

Hou Skole – forslag B1
Bygningsmæssige forandringer
Indvendigt og udvendigt inventar, samt udendørs legeredskaber
I alt

Kr.
1.000.000
120.000
1.120.000

Driftsøkonomi v/ 8 vuggestuepladser
I alt

982.261
2.102.261

Opsamling
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Det er muligt at etablere vuggestue i Hou og Bislev Landsbyordningers eksisterende lokaler. Dog er der ved
Bislev Landsbyordning kun muligt at oprette 7 vuggestuepladser, hvor det er for Hou Landsbyordning muligt
at oprette 8 vuggestuepladser.
I relation til de 4 forslag for Hou Landsbyordning er forslag A og A1 de mindst indgribende for den
eksisterende indretning. Skolens ledelse bemærker dog, at forslag A vil betyde, at man mister pude- og
udklædningsrummet, som ofte bliver brugt. Dog bakkes der op om alle 4 forslag.
I forhold til økonomi vil der for Bislev Landsbyordning med oprettelse af 7 vuggestuepladser inkl.
driftsøkonomi og bygningsmæssige forandringer være en samlet udgift på 1.204.478 kr.
I forhold til økonomi vil der for Hou Landsbyordning med oprettelse af 8 vuggestuepladser inkl. driftsøkonomi
og bygningsmæssige forandringer være, afhængig af valgte forslag, en samlet udgift på henholdsvis:
Forslag A:
Forslag A1:
Forslag B:
Forslag B1:

1.602.261 kr.
1.302.261 kr.
2.602.261 kr.
2.102.261 kr.

Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat bevillinger til etablering af vuggestue i tilknytning til Hou og Bislev
Landsbyordninger og finansieringen bør derfor indgå i forbindelse med Budget 2020-2023.
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Bilag:
Bilag - Bislev Skole_ Byggeteknisk _ økonomisk vurdering af etablering af vuggestue.docx
Bilag - Hou Skole_Byggeteknisk_økonomisk vurdering af etablering af vuggestue
Bilag - Illustration af nuværende opdeling
Bilag - Illustration af forslag A
Bilag - Illustration af forslag B
Bilag - Hou Skole_Opsamling på forslag
Bilag - Opmærksomhedspunkter skrevet af Hou skole
Analyse af muligheden for at etablere vuggestue i tilknytning til skoler (Skoleudvalgets møde 181218)
Notat Vuggestuepladser - magistraten
Vuggestuepladser i landsbyordninger
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