
Bilag 2:  Spor i kapacitetsudfordringen på dagtilbudsområdet i 2023 og overslagsår. 

 

1. Kvalitetsniveau i forhold til arealudnyttelse. 

Der kan findes de nødvendige pladser, ved at gå fra kvalitetsniveau B, til kvalitetsniveau C, i forhold til antal 
m2 pr. barn. Kvalitetsniveau C er minimum 3 m2 pr. barn i vuggestuen og 2 m2 pr. barn i børnehaven. 
Kvalitetsniveau B er minimum 4,5 m2 pr. barn i vuggestuen og 3,5 m2 pr. barn i børnehaven. 
Kvalitetsparameter A er det samme som B, blot suppleret med ekstra aktivitetsrum.  

Ifølge Center for Ejendomme er det teoretisk muligt at finde op til 462 ekstra pladser i gennemsnit ved 
denne ændring i serviceniveau. 

 
Muligheder og fordele:  

 Med dette forslag kan der findes de pladser, der mangler i de kommende år. Det er en 
omkostningseffektiv udnyttelse af eksisterende m2.  

 
Udfordringer og forbehold:  

 Forslaget kan betyde, at forældre fra Dalby og Faxe skal køre til ledige pladser i andre områder, da 
der ikke kan findes tilstrækkeligt med ledige kapacitet i disse områder.  

 Det vil være en betydelig forringelse af inde-miljøet for både børn og medarbejdere, som kan have 
stor betydning for muligheden for at opnå høj kvalitet i dagtilbuddene samt muligheden for at 
arbejde med inklusion. Det kræver ekstra m2 at arbejde inkluderende, og der er brug for at kunne 
skabe små grupper og fællesskaber i husene, for at kunne arbejde med eksempelvis NEST-inspireret 
pædagogik (særlig tilgang til børn i udsatte positioner). Sidstnævnte vil blive besværliggjort 
betydeligt ved dette forslag. 

 Det vil være en forringelse af arbejdsmiljøet for medarbejderne, da de bliver flere mennesker på 
færre m2, hvilket erfaringsmæssigt har vist et dårligere fysisk og psykisk arbejdsmiljø og herunder 
særligt et højere støjniveau og dårligere indeklima. Der er en risiko for et højere sygefravær, med 
flere mennesker på færre m2. 

 Opmærksomheden henledes på, at de 462 ekstra pladser er en teoretisk beregning og tager ikke 
højde for børnetallet i spidsbelastningsperioder. 

 

2. Nye institutionstyper og muligt samarbejde med lokale aktører 

Oprettelse af nye og anderledes dagtilbudsformer, som kræver færre m2 og løsninger, der er mindre 
omkostningstunge til bygningsdrift kan være et andet forslag. Det kunne være bus-børnehaver og skov- og 
naturbørnehaver. Dette vil frigive m2 til vuggestuebørn i de eksisterende rammer, ved at tage 
børnehavebørnene ud i naturen til alternative løsninger i dagtimerne. Her vil der eksempelvis kunne søges 
fælles løsninger med lokale spejderforeninger eller andre, der råder over hytter i naturen, i de områder der 
mangler kapacitet. 



 
 

Muligheder og fordele:  

 Det er en hurtig og omkostningseffektiv måde, at etablere ekstra pladser på. Der kræves ikke 
anlægsinvesteringer. Der er endvidere mange pædagogiske argumenter for, at det kan skabe gode 
og kvalitative løsninger for børn og medarbejdere, at være ude i naturen, hvor der er plads og luft. 

Udfordringer og forbehold: 

 Forslaget vil kræve, at vi kan rekruttere medarbejdere, der ønsker og kan se værdi i, at arbejde ude 
hele dagen. Det kræver ekstra ressourcer, at have mindre grupper i ’satellit’ ude af institutionen, 
frem for at alle børn er under samme tag. Vi skal have forældre, der ønsker denne type institution 
for deres børn. Vi ved endnu ikke, om vi kan finde de rette udefaciliteter i de pågældende 
nærområder, som både vil være gode og tilgængelige.  

 Da det formodentlig vil være en satellitenhed under et andet dagtilbud, kan det koste mere i 
personale og ledelse eller blive en kvalitativt dårligere løsning for både det nye og eksisterende 
tilbud, som skal dele leder og medarbejdere.  

 Det er altid dyrere at have få børn og medarbejdere i en lille enhed, da de skal dække den samme 
lange åbningstid, men er færre til at åbne og lukke dagtilbuddet. Hvis ikke der kommer ekstra 
ledelsesressourcer, vil de samme ledere skulle bedrive ledelse på flere adskilte matrikler, hvilket vil 
betyde mindre nærværende ledelse fra forældre og medarbejdere alle steder. Hvis ikke der tilføres 
ekstra ressourcer til medarbejdere og ekstra ledelse, vil det samlet set betyde en forringelse af 
normeringerne i de eksisterende dagtilbud i kommunen. 

 

3. Udbygning, tilbygning og nybyg  

Der bygges de nødvendige ekstra m2 i hhv. Haslev, Dalby og Faxe. Det kan være i form af pavilloner på kort 
sigt og tilbygninger samt evt. nybygninger på lang sigt. 
 
Muligheder og fordele: 

 Det skaber gode kvalitative løsninger for børn og medarbejdere, med de ønskelige pædagogiske 
rammer. Det giver mulighed for ledelse tæt på, når der arbejdes på tværs af børnegrupperne, 
brobygning og gode personaleforhold. Det er også blivende løsninger, som sikrer langsigtet 
stabilitet i områderne. 

Udfordringer og forbehold: 

 Det er for nuværende dyrt at bygge nyt. For eksempel koster pavillonen i Møllen i Rønnede 1,5 mio. 
kr. og tilbygningen til huset ca. 14 mio. kr. Det tager lang tid at etablere nybyggeri, og er ikke en 
hurtig løsning der afhjælper situationen her og nu og i 2023. 

 

 



4. Indretning af eksisterende m2 til dagtilbudslokaler 

Det vurderes, om kommunen har eksisterende ledige lokaler i de omtalte områder, kan bruges til 
dagtilbudsgrupper. 

 
Muligheder og fordele: 

 Det er en billigere løsning end at bygge nyt. Hvis der forefindes ledige m2, kan de hurtigt tages i 
brug. 

Udfordringer og forbehold: 

 Det er ikke sikkert, at der kan findes ledige m2., som er anvendelige i de tre aktuelle områder. Hvis 
der er lokaler, vil de med stor sandsynlighed skulle renoveres i et vist omfang for at blive 
anvendelige til dagtilbud. Forslaget vil formodentlig indeholde en satellitenhed fra et eksisterende 
dagtilbud, hvilket enten vil koste mere i personale og ledelse eller blive en kvalitativt dårligere 
løsning for både det nye og eksisterende tilbud, som skal dele leder og medarbejdere.  

Der pågår lige nu en større analyse af ledig kommunal anlægskapacitet på tværs af alle centre. Analysen er 
iværksat af administrationen med henblik på at undersøge samlokation for Fælles om Forebyggelse i 
Søndergade og foretage denne vurdering i et større helhedsperspektiv. 

 

5. Omlægning af vuggestuepladser til dagplejepladser 

Ansættelse af flere dagplejere i Dalby, Haslev og Faxe og omkontering af vuggestuepladser til 
børnehavepladser i institutionerne. 

 
Muligheder og fordele: 

 En omkostningseffektiv løsning og mulighed for, at familierne kan få et populært og efterspurgt 
tilbud, i de områder, som de ønsker. 

Udfordringer og forbehold: 

 Der vil være familier, som ønsker vuggestueplads blandt andet på grund af længere åbningstider, 
som ikke kan få imødekommet deres behov. Det er svært at rekruttere dagplejere i Faxe Kommune, 
hvilket bl.a. viser sig ved, at der ad flere omgange og igennem længere perioder har været opslået 
stillinger, den at kunne tiltrække kvalificerede ansøgere. 

 

6. Privat Pasning 

Forældre i kommunen bliver gjort opmærksomme på muligheden for tilskud til pasning af eget barn. 

Muligheder og fordele: 

 Hvis flere forældre vælger denne mulighed er det en omkostningseffektiv løsning, som ikke kræver 
andet end øget administration fra pladsanvisning og sundhedsplejen, der skal servicere og 
understøtte børn og familier på mange flere matrikler. 



Udfordringer og forbehold: 

 Vi har i Faxe kommune ca. 25 familier der har valgt denne løsning, og det er oplevelsen, at de fleste 
familier ved, at dette er en mulighed, så det er et spor med et usikkert potentiale. 

 Hvis forældrene fortryder denne løsning, skal der være ledig kapacitet til at kunne indskrive 
børnene inden for 3 måneder i et dagtilbud eller dagpleje. 


