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Bilag 20-  dagtilbudstemaer i forbindelse med strukturovervejelserne

Dato 20. september 2022

I forbindelse med strukturdebatten for skole- og dagtilbudsområdet har Børne- og ungeudvalget ønsket bud 
på løsningen af kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet.

Nedenstående er administrationens første bud på forskellige løsningsmodeller.
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Løsningsmodel i forhold til pladsgaranti og anvisningsret

Pasningsgaranti efter dagtilbudslovens §23 indebærer, at kommunalbestyrelsen skal anvise en plads i et 
dagtilbud til børn i alderen fra 26 uger og frem til skolestart, som er tilmeldt folkeregistret i Nordfyns Kommu-
ne.
Pasningsgarantien gælder alene for børn, der ikke i forvejen har en plads i kommunens dagtilbud.

Vejledning om dagtilbud 9109 af 27/2 2015:
  267. Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud. Kommunalbestyrel-
sen kan således under iagttagelse af kravet om et aldersvarende dagtilbud og kommunens retningslinjer for 
optagelse opfylde pasningsgarantien inden for en vifte af dagtilbud.

Som et muligt greb i løsningen af kapacitetsudfordringer og fastholdelse af kommunens nuværende børne-
huse kan pasningsgarantien i Nordfyns Kommune fremadrettet ændres fra:

”Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud. I stedet 
bookes frit blandt ledige pladser i skoledistriktet og kommunen ud fra en række kriterier som 
alder, afstand fra hjemmet, åbningstider og typen af dagtilbud.”1

til:
”Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud.
I stedet bookes frit blandt ledige pladser i eget distrikt.”
 

Forældre har dog altid ret til at ønske et bestemt dagtilbud.
Men med færre principper bliver der en større handlemulighed for kommunens pladsanvisning  i forhold til at 
udnytte ledig kapacitet i alle kommunens dagtilbud i højere grad end det sker i dag. 

Konsekvens:
Med ændring i pasningsgarantien kan det blive nødvendigt at forlade nuværende bookingsystem NemPlads 
og går over til et tidligere benyttet system, hvor forældrene ikke selv kan booke plads, men får anvist en 
plads.

• Forældrenes frie valgmuligheder til konkret dagtilbud indskrænkes
• Forældrene kan få længere transporttid til deres barns dagtilbud
• De administrative opgaver i Pladsanvisningen øges. Det konkrete tidsforbrug skal konkretiseres og 

prioriteres budgetmæssigt.

1 Nordfyns Kommunes hjemmeside – ”Hvordan booker jeg?”.
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Løsningsmodeller angående kapacitetsudfordringer 

Bilag 10 - Dagtilbudsprognose Sletten & Søndersø 2022/23 – 2033/34 synliggør at nuværende distrikt Slet-
ten og distrikt Søndersø begge vil have kapacitetsmæssige udfordringer, hvis henholdsvis børnehuset 
Græshoppen og børnehuset Skamby nedlægges uden at der etableres en anden dagtilbudsmulighed (for 
eksempel et udedagtilbud).

Nedenstående bud er udarbejdet for distrikt Søndersø, men kan med tilretninger oversættes til lignende bud 
for distrikt Sletten.

Nyt udedagtilbud med busordning i distrikt Søndersø

I det nuværende sagsfremstilling til ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet foreslås det blandt andet at 
oprette et nyt udedagtilbud med busordning i distrikt Søndersø.

Man har flere steder i landet investeret i sådanne busordninger som løsning på kapacitetsudfordringer i insti-
tutionerne. Løsningen er fleksibel, da busserne kan flytte derhen, hvor pladsudfordringerne er. På den måde 
kan der handles hurtigere og med færre omkostninger.

Til inspiration kan der blandt andet kigges til Skanderborg (Hørning Dagtilbud), hvor man i 2021 investerede i 
en såkaldt naturbus – et mobilt børnehus der kører ud fra et af Hørnings børnehuse om morgen og vender 
retur om eftermiddagen.

Fakta om naturbussen i Hørning, Skanderborg:
• Bussen har plads til 27 personer – 24-25 børn og 2-3 voksne
• 7 plader med solceller på taget giver strøm, som blandt andet bruges på den energivenlige varme-

pumpe. Den kan levere varm luft, når det er koldt, og levere aircondition om sommeren. 
• Indrettet med køkken, garderobe, toilet, hæve/sænke-bord til bleskift, 200 liter vandtank samt en op-

samlingstank til spildevand. 
• Stole og borde kan ligges ned, så børnene kan sove til middag i bussen, når den står på opholds-

stedet.
• Indretningen gør, at bussen også kan bruges som pædagogisk læringsrum med læsning, leg og 

LEGO-byggeri og give børn og voksne et afbræk på en regnvejrsdag

I Nordfyns Kommune ville udkast til en lignende model se ud som nedenstående:

Pædagogisk formål:
Understøttelse af kommunens udedagtilbud og af børnenes lyst til at lege, eksperimentere og undersøge na-
tur og naturfænomener.
Bussen bruges fortrinsvis i et distrikt – enten med faste børnegrupper eller bruges til at skabe aktiviteter og 
relationer på tværs af børnehuse.

Organisering: 
Distrikt køber bus.
Ansættelse af pædagoger med stort buskort.
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Dagsplan:
Hver dag kl. 08.30 kører børn og personale ud fra et af distriktets børnehuse.
Hver dag kl. 15.00 bliver de afleveret igen i samme børnehus.

Estimeret budget (ud fra Hørnings model):
Prisen på bussen efter en ombygning med køkken, toilet, vand, solceller på taget m.m: ca. 800.000,- kr.

Estimeret budget på en børnehavegruppe på 24 børn og 4 medarbejdere (hvor den ene er chauffør) ca. 
1.500.000 om året. 

Driftsomkostninger vil variere afhængig af dieselpriser og distance bussen kører (I Hørning køres der max. 
20 min væk fra dagtilbuddet).
Driftsomkostninger årligt (Hørning model) : Vedligehold m.m. ca. kr. 50.000.

Til sammenligning vil estimeret budget for en almindelig børnehavegruppe på 24 børn ligge over prisen for 
ovenstående busordning. 
Såfremt modellen ønskes etableret vil der blive udarbejdet et budgetgrundlag for udedagtilbuddet.

Satellit-enhed i børnehuset Skamby

Administrationen har i samarbejde med ledelsen af dagtilbudsdistrikt Søndersø afdækket en række mulighe-
der for at bevare Skamby børnehus som en økonomisk bæredygtig daginstitution.
Afdækningen vil fordre yderligere konsekvensbeskrivelser i forhold til de økonomiske forhold og de påvirk-
ninger ændringerne vil have i forhold til borgerne.

Skamby Børnehus - naturbørnehus
Skamby Børnehus er beliggende i landlige omgivelser uden for Søndersø - på en stor naturgrund med rig 
mulighed for at udforske alle naturens elementer.
Børnehuset er Grønne spirer2; har Bæredygtighedsflaget3 og har personalemæssige kompetencer i forhold 
til at arbejde med naturpædagogik. 

Børnehuset Skamby er med nuværende rammer ideelt til understøttelse og kvalificering af temaet ”Natur, 
udeliv og Science” fra den styrkede pædagogiske læreplan.
Ønsket er, at alle børn i distriktet får glæde af tilbuddet i løbet af deres dagtilbudstid i distrikt Søndersø.

Børnehuset har en maksimal kapacitet på 44 børnehavebørn.
Da uderummet er udgangspunkt for en pædagogiske hverdag vil det dog være muligt at have flere end 44 
børn tilknyttet tilbuddet.
Ved uvejr eller lignende vil der være indendørsfaciliteter for alle børn. Enten i Børnehuset Skamby eller i det 
dagtilbud, hvor barnet er indskrevet.

2 Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for dagplejere, vuggestuer og børnehaver. Grønne Spirer 
fokuserer på udeliv, natur og miljø og en grøn og sund hverdagskultur i institutionerne.
3 Grønne Spirers bæredygtighedsflag bliver uddelt til institutioner, som gør en særlig indsats for at introducere børne-
ne til bæredygtighed, naturens mangfoldighed og i det hele taget en grøn hverdag i dagtilbuddet.
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Distriktets skolegrupper kan samles i Skamby Børnehus
En organisatorisk mulighed er, at den kommende skolegruppe fra alle dagtilbuddene i distriktet kan samles i 
Børnehuset Skamby i perioden fra efter efterårsferien og frem til glidende overgang til Førskole pr. 1. marts.

Kommende skolegruppe : 57 børn

Konsekvens:
• Nuværende indmeldte børn (der ikke aldersmæssigt hører til kommende skolegruppe) skal flyttes til 

distriktets andre børnehuse. Dette for at kunne have kapacitet til skolegrupper på tværs af distriktets 
børnehuse.

• Forældre skal samarbejde med ny personalegruppe
• Skift i relationer for voksne og børn

Afhængig af størrelsen på skolegruppen (som kan variere) kan andre børn fra dagtilbuddene i Søndersø til-
bydes at deltage i udedagtilbuddet i Skamby.
Kapacitet i Børnehuset Skamby udnyttes, samtidig med at der skabes plads i resten af distriktets børnehuse, 
hvor man er presset på pladser. 

Udegruppe i Skamby Børnehus
I perioden fra 1. marts og frem til efterårsferien kan grupper fra dagtilbuddene på skift tilbydes en periode 
med udedagtilbud i Søndersø.  

Transport til Skamby
Ved oprettelse af Satellit-enhed i børnehuset Skamby bliver det nødvendigt at afdække muligheder for 
transport af børnegrupperne.

• Hvis der laves skolegruppe i Børnehuset Skamby fra oktober-marts vil det være en mulighed, at 
forældrene selv sørger for transport til børnehuset. 
Konsekvens for forældrene kan blandt andet være længere transporttid til deres barns dagtilbud og 
udfordringer hvis man ikke har bil.

• Opsamling ved dagtilbuddene i Søndersø af en bestilt bus til turen. Der skal være kendt personale 
med i bussen.

• Et samlingssted i Søndersø. Der skal være en opmærksomhed på, at der skal medfølge personale til 
samlingsstedet og til transporten. Alternativt kan personalet i Skamby møde ind i Søndersø. 

• At distriktet har egen bus og uddannet buschauffør. 
• At en af de lokalebus linjer omlægges. 

Skønsmæssige beregninger - transport

• Det er ikke en mulig løsning at benytte en fælles kommunal busrute til børnehuset Skamby.

• Driftsafdelingen har lavet beregning på:
Opsamlingsrute fra henholdsvis børnehuset Mælkevejen, Nordmark og Birkemose til børnehuset 
Skamby.

Beregningen er udarbejdet for 15 børn i alderen 3-6 år.
To ture pr. dag (ud og hjem): Estimat: 1600 kr. pr. dag.
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