Udvalget for Børn og Læring

Tirsdag den 11. Juni 2019.

Orientering om prognose for dagtilbud - maj 2019
Sagsnummer: 19/6596
Init: ANBR
Åben sag

Sagsfremstilling
Der udarbejdes prognoser pr. 15. januar og 15. maj hvert år for dagtilbudsområdet. Desuden
udarbejdes endelig prognose pr. 15. juli hvert år.
Pr. 15. maj 2019 foreligger prognose for børnehaverne og vuggestuerne for perioden 1. august
2019 – 31. juli 2020 – dok. 17383-19.
For børnehaverne viser prognosen, at der i 2019/2020 forventes tæt på status quo med 3
børnehavebørn flere end i 2018/2019.
For vuggestuerne og 0-2 års pladserne viser prognosen, som dog er mere usikker, at der
forventes at blive ca. 29 vuggestuebørn færre og 3 færre i 0-2 års pladserne end i 2018/2019.
Forvaltningens vurdering
Børnehaver/børnebyer
Trods et samlet set stabilt antal børnehavebørn, ses store udsving.
De største stigninger ses i Skovbrynet i Ølgod (+17 børn), i Børnehaven Kærhøgevej (+9) og
Sønderallé (+9).
De største fald ses i Agerbæk Børnehus (-10), Kastanjehaven i Næsbjerg (-9), Smørhullet (-8),
Årre Børnecenter (-7). Faldet i Agerbæk Børnehus var forventet. Her er der på nuværende
tidspunkt en midlertidig udegruppe på grund af en periode med flere børn, end der er plads til.
Prognosen viser, at 3 dagtilbud/afdelinger, alle i børnebyer, kommer under 35 enheder:
 Blåbjerg Børneunivers (Lunde-Kvong Skole og Lundparken, Blåbjergskolen) - 32
enheder (24 børnehavebørn og 4 0-2 års børn)
 Starup Børnehave (Agerbæk Skole – Starup Børneby) - 29 enheder (29
børnehavebørn og 0 0-2 års børn)
 Horne Børneby (Trane Skole og Børneby) – 33 enheder (29 børnehavebørn og 2 0-2
års børn)
Vuggestue/0-2 års pladser
For såvel vuggestuepladser som 0-2 års pladser gælder, at der er børn, der endnu ikke er
skrevet op/endnu ikke er født, hvorfor prognosen herfor er usikker.
Vuggestuepladserne i Agerbæk Børnehus, Mælkevejen i Nr. Nebel og Møllehuset i Tistrup er
aktuelt ikke fyldt op og ser heller ikke ud til at blive det i 2019/2020 med prognoser på
henholdsvis 8, 6 og 5 børn.
For 0-2 års pladserne i Starup Børnehave og Horne Børneby viser prognosen henholdsvis 0 og
2 børn, hvorimod Blåbjerg Børneunivers ser ud til at få 4 børn.
Det skal påpeges, at der er tale om prognoser. Der kan i sagens natur ikke tages højde for
forældreønsker, til- og fraflytning mv.
Antallet af flygtningebørn er faldet markant og vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være
en afgørende faktor i forhold til prognosen.
Der er en stigning i antallet af børn i private institutioner, jfr. vedlagte oversigt – dok. 7929119).

Udvalget for Børn og Læring Tirsdag den 11. Juni 2019.
Der er et lille fald i antallet af børn i dagplejen i forhold til det forventede, ligesom der er et
lille fald i antallet af børn i private pasningsordninger.
Konsekvens i forhold til visionen
Ingen
Retsgrundlag
Dagtilbudsloven
Økonomi
Ingen
Høring
Ingen
Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at orientering om prognosen pr. 15. maj 2019 for børnetallet på dagtilbudsområdet for
perioden 1. august 2019 – 31. juli 2020 tages til efterretning.
Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-06-2019
Taget til efterretning.
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