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Familie- og
kulturudvalget!

Dagtilbud til børn - udvikling i børnetal i Vivild-Nørager området.

Familie- og kulturudvalget besluttede på sit møde den 12. april 2005 at anmode Børne- og
kulturafdelingen om at udarbejde et bilag med handlemuligheder til forelæggelse på udvalgets møde
i august måned.

Baggrunden for anmodningen var løbende informationer om negativ udvikling i børnetallet i
området samt overvejelser om opsigelse af driftsoverenskomsten med Nørager Børnehave pr. 1.
august 2006.

Redegørelsen har følgende indhold:

1. Status samt seneste forventninger til udviklingen i børnetallet

2. Økonomiske nøgletal

3. Udviklingstendenser

- I Rougsø kommune

- I øvrige kommuner i Norddjurs kommune

4. Handlemuligheder

- Bevarelse af Nørager Børnehave og nednormering af Blinklyset

- Lukning af Nørager Børnehave og tilskud til privat pasning, herunder puljeordnin-
ger

- Oprettelse af småbørnsgrupper i børnehaverne og neddrosling af den kommunale
dagpleje

5. Afslutning.
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1. Status samt seneste forventninger til udviklingen i børnetallet

Folkeregistertallene ser pr. 21. juni 2005 således ud opgjort på skoledistrikter:

Årgang Allingåbro-

skolen

Rougsø-

skolen

Langhøj-

skolen

Ialt

1992 41 45 35 121

1993 29 52 40 121

1994 21 48 39 108

1995 36 47 32 115

1996 29 46 25 100

1997 31 35 35 101

1998 25 58 29 112

1999 23 40 28 91

2000 21 42 38 101

2001 21 37 22 80

2002 29 49 30 108

2003 25 33 23 81

2004 24 32 26 82

2005 9 22 18 49

Tallene kan for Vivild-området yderligere specificeres således:
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Ialt Vivild Gjesing Nørager Ialt

1992 16 5 14 35

1993 22 7 11 40

1994 15 12 12 39

1995 20 7 5 32

1996 12 5 8 25

1997 19 8 8 35

1998 13 9 7 29

1999 11 8 9 28

2000 16 13 9 38

2001 9 8 5 22

2002 15 10 5 30

2003 11 8 4 23

2004 13 10 3 26

2005 8 4 6 18

På grundlag af ovenstående oplysninger samt tilkendegivelser over for den 
kommunale pladsanvisning skønnes følgende udnyttelse af kapaciteten i 
børnehaverne:

OMRÅDE 1/1-2006 1/8-2006 1/1-2007

Allingåbro Børnecenter 60 60 60

Blinklyset, Vivild 66 50 53

Nørager Børnehave 23 17 19

Skovly, Ørsted 57 47 50

Blæksprutten, Ørsted 60 50 55

- Der er korrigeret for børn i privat pasning med tilskud, pasning
af børn på tværs af  kommunegrænser og egen pasning af børn
som praksis er nu.

 - Det er forudsat, at til- og fraflytninger opvejer hinanden.
- Tallene for børn i børnehaver er opgjort for 3-årige - altså er der

ikke medtaget børn fra 2 3/4 år og til 3 årige.
- Blæksprutten fyldes før Skovly jf. tidligere afgørelse vedr. “Andedammen”
- Det er forudsat, at børn over 3 år i Allingåbro-området er i

dagplejen, og ikke har taget imod tilbud om ledige pladser i en
af de øvrige børnehaver.
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2. Økonomiske nøgletal

I det følgende vises udgifterne i budget 2005 for henholdsvis Nørager Børnehave,
Blinklyset og den kommunale dagpleje:

Nørager
Børnehave

Blinklyset Dagplejen

Bruttoudgift pr. plads 67.960 57.090 86.240

Forældreandel 22.427 18.840 28.460

Nettoudgift pr.plads 45.533 38.250 57.780

Der er i udgifterne til børnehaverne  medtaget en relativ andel af fællesudgifter til
specialkorps, administrationsudgifter o.lign. Samtlige udgifter til børnehavedrift er
medtaget, altså også ejendomskonti, herunder lejeudgifter.

Der gøres opmærksom på, at der for at forenkle eksemplerne er regnet med, at
kommunen betaler 67% af udgifterne og forældrene 33% af udgifterne. Der tages
således ikke hensyn til særlige regler vedr. forældrenes egenbetaling vedrørende 
ejendomsudgifter, moms, fripladser  m.v. Endvidere gøres opmærksom på, at det er
regeringens hensigt, at forældrebetalingen for børnehavebørn fra 1. januar 2007
nedsættes fra 33% til 25%. Den kommunale udgift stiger tilsvarende.

Kommunens udgift for en heldagsplads med fuldt tilskud til privat pasning udgør på
årsbasis i 2005: 

0-2 årige 3-5 årige

44.040 29.040

Der er ingen faste regler for størrelsen af tilskud til puljeordninger, ligesom der hidtil
ikke af Rougsø kommunalbestyrelsen er truffet beslutning herom.

3. Udviklingstendenser

- I Rougsø kommune

På det seneste har tallene givet forventning om en lidt større dækningsgrad i
alle børnehaverne. Endvidere kan det også konstateres, at der blandt forældre-
ne har været større søgning til de flere private udbydere af børnepasning.

Ligeledes har nogle forældre - særligt tilflyttere - vist interesse for småbørn-
sordninger i børnehaver - helst som valgmulighed.
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Fødselstallet har i 2005 igen vist en stigende tendens, primært i Vivild og
Ørsted områderne. Således er der født 6 børn i 2005 alene i Nørager sogn på
blot et halvt år, og det forventes, at tallet øges endnu noget i 2005.

- I de øvrige kommuner i Norddjurs kommune

Grenå kommune har en egentlig vuggestue med 24 pladser og  - ud over
børnehaver - 2 integrerede institutioner.

Nørre Djurs kommune har 4 børnehaver for 2-6 årige og 2 integrerede institu-
tioner for 0-6 årige. I 2007 ændres endnu en børnehave til integreret institu-
tion.

Sønderhald kommune har enkelte småbørnspladser i èn børnehave.

Handlemuligheder

- Bevarelse af Nørager Børnehave og nednormering af Blinklyset

Som det fremgår af tallene, forventes 17 af de 25 pladser i Nørager Børnehave
besat 1. august 2006. Dette tal stiger til 19 pr. 1. januar 2007 og vil formentlig
stige yderligere frem mod juli 2007 for derefter at falde på grund af afgang til
skole 1. august 2007.

Nørager Børnehave har 140,9 timer pr. uge fordelt med 37 ledertimer, 67,9 
pædagog / souscheftimer og 36 medhjælpertimer. Normeringen dækker et
børnetal på 21-25 børn. Der er ikke fastsat en normering for 20 børn og
derunder, men skal rytmen i normeringsskalaen følges, vil der for 16-20 børn
bevilges ca. 119 timer - eller 22 timer mindre end nu. Det er børnehavens
vurdering, at børnehaven kan leve med en normering, der er 10-12 timer
mindre i en kortere overgangsperiode med uændret åbningstid. Ved mindre
åbningstid kan personalenormeringen evt. reduceres yderligere.

Hvis børnehaven skal sikres et tilstrækkeligt antal børn svarende til den
nuværende normering må der visiteres børn fra Vivild-Gjesing området. Hvis
dette skal ske ad frivillighedens vej er det tvivlsomt, om målet nås. Hvis det
skal ske ved tvang må kriterierne være præcise, f.eks. bopælskriterie eller
alder. Under alle omstændigheder vil en sådan beslutning være upopulær
blandt de berørte forældre, ligesom beslutningen vil forringe mulighederne for
at bevare personalenormeringen i Blinklyset. Beslutningen vil efter forvaltnin-
gens opfattelse være lovlig, blot det sker efter lovlige objektive kriterier,
således at der ikke sker diskriminering eller favorisering af visse børn.

Ifølge de nuværende visitationsregler tilbydes børn plads i en børnehave, hvis
der ikke er ledige pladser i en børnehave i eget distrikt. 
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I  Blinklyset forventes 1. august  2006 50 pladser besat stigende til 53 pladser
1. januar 2007 og ligeledes med forventning om tilgang i foråret 2007. Disse
tal bliver mindre, hvis børn i Vivild-Gjesing området visiteres til Nørager
Børnehave. Ligeledes vil personalenormeringen blive mindre.

Såfremt Nørager Børnehave bevares kan det overvejes at “kommunalisere”
børnehaven. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at børnehaven vil
være den eneste børnehave i Norddjurs kommune, der ikke er kommunal.

- Lukning af Nørager Børnehave og tilskud til privat pasning, herunder pulje-
ordninger

Dersom Nørager Børnehave skal lukkes pr. 1. august 2006 skal der senest
træffes beslutning herom i oktober 2005, idet driftsoverenskomstens § 16 har
følgende ordlyd “Overenskomsten kan af begge parter opsiges med 9 måne-
ders varsel til den 1. i en måned.”

Siden sagen først blev drøftet i efteråret 2004 har børnetallet udviklet sig til
gunst for Nørager Børnehave. Samlet vil antallet af børnehavebørn i Nørager
Børnehave og Blinklyset udgøre 67 pr. 1. august 2006 og 72 pr. 1. januar 2007
- altså flere, end der kan rummes i Blinklyset alene. Lukkes Nørager Børneha-
ve, skal der således etableres et alternativ. 

Opsiges driftsoverenskomsten skal det nærmere undersøges, om kommunen
påtager sig forpligtelser overfor de ansatte i børnehaven i henhold til lov om
lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

 
Alternativet til lukning kunne være privat pasning i børnehaven, enten efter
reglerne om tilskud til privat børnepasning eller efter reglerne om tilskud til
puljeordninger. I begge situationer vil det dog afhænge af indstillingen lokalt,
hvorvidt man vil benytte dette tilbud eller ej.   Benyttes det ikke, har Kommu-
nalbestyrelsens et kapacitetsproblem.

Reglerne om tilskud til privat børnepasning er velkendte i Rougsø kommune.
Tilskuddet udgør jf. afsnit 2 i alt 29.040 kr. årligt i 2005-priser for 3-6 årige.

Reglerne om puljeordninger er hidtil ikke benyttet i Rougsø kommune. I
hovedtræk gælder følgende:

Det forudsættes, at initiativtagerne bag en puljeordning selv finder egnede
lokaler, fastsætter børnetal, personalenormering, åbningstid, m.v. Den daglige
drift, herunder regnskabsføring, tilrettelægges af puljeordningen. 

Kommunen afgør, om den vil indgå aftale om tilskud til en puljeordning og i
givet fald med hvilket tilskud pr. barn. Kommunen er ikke uden videre forplig-
tet til at indgå aftale med en puljeordning, blot fordi den tidligere har indgået
en tilsvarende aftale med en anden puljeordning. Kommunen er berettiget til i
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sin beslutning at tage hensyn til, hvorledes den generelt ønsker at udmønte sin
forpligtelse.

Kommunerne giver vejledning til de puljeordninger, som de indgår aftaler
med.

Kommunen kan indgå aftale med en gruppe forældre, der har fundet sammen i
kommunen ud fra boligområder, interessefællesskaber, fælles pædagogisk
målsætning for deres børn eller lignende. Der er ingen krav til, hvordan
gruppen bag puljeordningen skal være sammensat. Kommunen kan også indgå
aftale med en enkelt person, en virksomhed, forening eller lignende. 

Der er ikke i serviceloven fastsat nogen øvre eller nedre grænse for størrelsen
af det tilskud, kommunen kan yde pr. barn. Tilskuddets størrelse aftales
mellem kommunen og puljeordningen.

 
Udgangspunktet for fastsættelse af tilskuddet må være, at der er tale om en
forsvarlig pasningsordning. Der skal bl.a. tages hensyn til puljeordningens
lokaleforhold, personalesammensætning, evt. frivillig arbejdskraft, evt. tilskud
fra andre (f.eks. en virksomhed), åbningstid osv.

 
Puljeordningerne skal være åbne også for børn, som kræver en særlig indsats.
Modtages børn med særlige behov, må der tages hensyn hertil ved fastsættelse
af tilskuddets størrelse, eller det må indgå i aftalen, at spørgsmålet om ændring
af tilskuddet kan tages op i forbindelse med optagelse af børn med særlige
behov. 

En puljeordning baseres på en aftale mellem kommunen og puljeordningen,
dvs. den forældregruppe, virksomhed eller anden, som ønsker at stå for driften
af puljeordningen. 

Aftalen, der regulerer forholdet mellem kommunen og puljeordningen og
danner grundlag for kommunens udførelse af tilsynsforpligtelsen, bør indehol-
de både en økonomisk del og en mere indholdsmæssig beskrivende del af
formålet med puljeordningen.

Puljeordninger er omfattet af reglerne om pædagogiske læreplaner.

- Oprettelse af småbørnsgrupper i børnehaverne og neddrosling af den kommu-
nale dagpleje

Der er ingen tradition eller praksis for oprettelse af småbørnsgrupper i børne-
haver i Rougsø kommune. Børnehaverne er for 3 årige og indtil skolealderen,
men børn kan optages fra de er 2 år og 9 måneder gamle med uændret persona-
lenormering.
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Der er således ingen allerede vedtagne regler herom i Rougsø kommune. 

Med hensyn til personalenormeringen og/eller udgifterne herved i børnehaver-
ne er følgende principper gældende i Sønderhald kommune: Børnehaven får et
budget for 4 småbørn svarende til en dagplejerløn, 3 tilsynstimer og en relativ
andel af budgettet til aktiviteter. 

I Nørre Djurs kommune ganges normeringen  i børnehaven med 1,6 hvis der er
tale om børn fra 2-3 år og med 2,2 for børn fra 0-2 år. 

I nedenstående beregning er der taget udgangspunkt i Rougsø kommunes
normering pr. barn for en 60 børns børnehave = 4,95 timer pr. barn.

Sønderhald
0-3 årige

Nørre Djurs
0-2 årige

Nørre Djurs
2-3 årige

Bruttoudgift pr. barn 71.250 79.410 57.750

Timer pr. barn 10,0 10,9 7,9

Hvis der i en småbørnsgruppe er lige mange 0-2 årige og 2-3 årige vil udgiften
efter Nørre Djurs modellen blive på gennemsnitligt 68.580 kr. og timetallet
gennemsnitligt 9,4. 

Når udgiften ved Nørre Djurs modellen er lidt større pr. time skyldes dette, at
timelønnen i denne model er beregnet med udgangspunkt i en 60% pædagog-
og 40% medhjælperløn, der er lidt større end en 100% dagplejerløn, som er
udgangspunktet for Sønderhald modellen.

Det fremgår således, at udgifterne ved de to modeller stort set er ens.

Der skal tages stilling til ekstraordinær bevilling til inventar til børnehaverne,
hvis der skal småbørn ind. Det gælder bl.a. et  puslebord, som koster ca. 14-
18.000 kr. Blinklyset har tidligere oplyst, at pusleplads er til rådighed.  Nøra-
ger Børnehave oplyser, at børnehaven har brug for et tilskud på ca. 10.000 kr.,
og at børnehaven selv vil afholde de resterende udgifter til puslearrangement.
Der kan dertil komme udgifter til borde/stole. Det er et krav, at der skal være
en opvaskemaskine, der kan vaske med 80 graders varmt vand. En sådan har
hverken Nørger Børnehave eller Blinklyset. Skønsmæssigt er udgiften pr.
maskine 20.000 kr. Samlet må påregnes udgifter til inventar m.v. på 50-
100.000 kr.

I 2006 vil situationen være den, at der er overskydende kapacitet i børnehaver-
ne i Ørsted, Vivild og Nørager, men ikke i Allingåbro. 

Hvis der skal indføres ordninger om småbørn i børnehaver skal der tages
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stilling til, hvilke børnehaver og områder det skal omfatte.

En småbørnsordning i børnehaver vil naturligvis betyde afskedigelse af
dagplejere, medmindre disse ansættes i børnehaverne. Endvidere vil der kunne
opstå belastningsmæssige problemer for dagplejere, der kun har meget små
børn, særligt hvis en evt. småbørnsordning kun skal vedrøre 2-3 årige.

Endvidere skal der tages stilling til, om der skal være tale om valgfrihed for
forældre. I denne situation vil den økonomiske situation for kommunen være
mere usikker, ligesom den personalemæssige situation i børnehaverne vil være
mere usikker.

5. Afslutning.

Af foranstående fremgår, at der skal tages stilling til en række af spørgsmål. Der må
dog gøres opmærksom på, at alene spørgsmålet om evt. opsigelse af driftsoveren-
skomsten med Nørager Børnehave nødvendigvis skal afklares senest i oktober måned.
Sker dette ikke, er der nogle måneders tid ekstra til at tage stilling i, herunder til
spørgsmålet om småbørn i børnehaver.

Endelig gøres opmærksom på, at antallet af børn løbende ændrer sig - særligt omfan-
get af til- og fraflytninger. Dette har naturligvis betydning for de rejste spørgsmål.

Redegørelsen omhandler ikke muligheder for fælles ledelse af flere børnehaver eller
lignende, da det ikke skønnes hensigtsmæssigt at ændre på sådanne organisatoriske
forhold umiddelbart inden en kommunesammenlægning.

Med hensyn til de økonomiske konsekvenser ved de forskellige løsningsmuligheder
henvises til afsnit 2 “Økonomiske nøgletal”. Forvaltningen er altid parat til at foretage
mere konkrete beregninger ud fra givne forudsætninger.

 

Med venlig hilsen

J.Legarth
afd.leder
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