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Ansøgning om sammenlægning af afdelinger fra 3 afdelinger til 2 afdelinger i Hørup
By med virkning fra maj 2017.
Dagtilbud Als Syd omfatter 9 afdelinger, Dagplejen, Kløverlykke Børnehus, Børnehuset
Tangsmose og Bygadens Børnegård i Hørup by, Børnehaven Augusta, Bro Børnehus og
Kernehuset i Augustenborg by samt Fynshav Børnehus og Tandslet Naturbørnehave.
Der er etableret vuggestuepladser i 3 afdelinger i området Als Syd, i Kernehuset Augustenborg
i Bygadens Børnegård i Hørup og i Fynshav Børnehus.
Fra 01. januar 2017 indgår Fynshav Børnehus i et Børneunivers sammen med Fryndesholm
Skole.
Vi har gennem de sidste 5 år haft et markant faldende børnetal i området Als Syd, som nu
for alvor slår igennem i børnehaverne. Vi har i 2016 reduceret i vores område med 30
børnehavebørn og 4 vuggestuebørn.
Det faldende børnetal slår fortsat i gennem i børnehaverne i årerne 2017 og 2018, hvorefter
det ser ud til at stabilisere sig.
Den fælles bestyrelse, Als Syd har i den forbindelse nedsat en styregruppe med
repræsentation af forældre fra afdelingernes forældreråd, fra afdelingernes personale og
ledelse og fra medarbejdernes LMU.
Styregruppens opgave og formål er at udarbejde forslag til en strategi for sammenlægning af
afdelinger i forbindelse med det faldende børnetal i området for at bevare og sikre et
bæredygtigt dagtilbud.
Formanden for den fælles bestyrelse, Als Syd, Jeanette Myllerup samt dagtilbudsleder,
Marianne Møller Nielsen har ligeledes været repræsenteret i styregruppen.
Styregruppen har udarbejdet et konkret forslag til en sammenlægning af afdelinger i Hørup by
fra 3 afdelinger til 2 afdelinger, som et trin1. Styregruppen arbejder videre med et konkret
forslag til sammenlægning af afdelinger fra 3 afdelinger til 2 afdelinger i Augustenborg. (Trin
2)
Ifølge prognosen for årerne 2016 – 2019 ser det ikke ud til, at der kan sammenlægges
afdelinger i Augustenborg by og i Hørup by fra 3 afdelinger til 2 afdelinger medmindre der sker
en udvidelse med en tilbygning i én af afdelingerne. Børnene kan ikke fysisk rummes i 2
afdelinger i de eksisterende fysiske rammer.
Samtidig vurderer styregruppen, at vi skal sikre, at der i afdelingerne er ”luft” til, hvis
børnetallet ændrer sig og eventuelt stiger og får gennemslagskraft i børnehaverne i 2020 og
fremadrettet.
Styregruppen anbefaler, at en sammenlægning af afdelinger i Hørup by har 1. prioritet set i
forhold til Augustenborg by, da området er mere sårbart. Kløverlykke Børnehuset har i 2015
haft en gennemsnitlig belægning på 26 børn og vil i 2016, som det ser ud nu, få en
gennemsnitlig belægning på 23 børn.
Hvis der i forbindelse med etableringen af de statslige arbejdspladser i Augustenborg by i 2016
og 2017 fra Natur/Erhvervsstyrelsen og i forbindelse med en udvidelse med nye
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arbejdspladser på Linak i Guderup, vil ske en stigning i børnetallet i nærmeste fremtid fra
2017, anbefaler styregruppen en bevarelse af 3 afdelinger i Augustenborg by.
Der vil derfor blive arbejdet med et trin 1 og et trin 2.
Trin 1:
Sammenlægning af 3 afdelinger til 2 afdelinger i Hørup by
Trin 2:
Sammenlægning af 3 afdelinger til 2 afdelinger i Augustenborg by
Hvis vi fortsætter med at have 3 afdelinger i Hørup by set ud fra prognosetallene fra 2017 og
frem til 2019, vil vi risikere at få 3 sårbare afdelinger i Hørup.
Dette ser vi, styregruppen, som en sårbar løsning, som vi vurderer ikke opfylder de krav, den
kvalitet og de muligheder, som vi ønsker for områdets afdelinger.
Ud fra en gennemgang af hver enkelt afdeling i Hørup by (SWOT – analyse) og ud fra
anbefalingerne fra Masterplan 2011 foreslår styregruppen følgende strategi for
sammenlægning af afdelinger i Hørup by fra 3 til 2 afdelinger:
Forslag.


Styregruppen peger på, at afdelingen, Kløverlykke Børnehus nedlægges og sælges



Børnehuset Tangsmose bevares som nuværende med plads til 45 børnehavebørn



Bygadens Børnegård udbygges med plads til 90 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn

I forhold til beregnet pladser, er der taget udgangspunkt i Masterplanens vejledning om 8 m2
pr. børnehavebarn og 10 m2 pr. vuggestuebarn.
Vi er bekendt med at ikke alle afdelinger i dag opfylder et bruttoareal på 8m2 pr. barn.
Forslaget giver en samlet kapacitet med fysisk plads til 135 børnehavebørn og 12
vuggestuebørn. Der er ”luft” til at rumme 22 ekstra børnehavebørn set i forhold til de 113 børn
i prognosen for 2018/2019 i Hørup By, hvis børnetallet stiger fremadrettet.
Bygadens Børnegård har sin styrke ved at have etableret vuggestuefaciliteter/gruppe og den
er indrettet med 2 børnehavestuer. Bygaden ligger centralt i forhold til indkøbsmuligheder,
bibliotek og skov og strand. Der er gode tilkørselsmulighed til børnehaven og der er 22
parkeringspladser. I Bygadens er der gode muligheder for at bygge ud. Nogle af de midterste
rum forekommer mørke uden lysindfald. Bygadens Børnegård har i eksisterende rammer plads
til 45 børnehavebørn ved et vejledende bruttoareal på 8m2 pr. barn, når vuggestuen er fyldt
op med 12 børn. En svaghed i Bygaden er den lange gang i huset, hvor der er etableret
garderobepladser.
Den oprindelige bygning er fra 1979. Der er om - /og tilbygget i 1995.
Børnehuset Tangsmose har sin styrke ved at være meget centralt beliggende set i forhold til
skov, strand og havn, til indkøbsmuligheder og busforbindelse. Børnehaven er i rigtig god
stand, da den i 2015 her været igennem en større renovering. Der er sat støjreducerende
loftplader op i hele huset, og der er lagt nyt tag med ovenlys, og lokalerne fremstår lyse og
venlige. Børnehaven er indrettet med 3 grupperum med egne toiletter og garderober.
Børnehuset Tangsmose har 7 parkeringspladser. Der er ikke mulighed for at udvide med
tilbygning i Børnehuset Tangsmose. Tangsmose Børnehus har plads til 45 børn i eksisterende
rammer ved et vejledende bruttoareal på 8m2 pr. barn.
Bygningen er oprindelig fra 1970. Der er ombygget i 1978 og igen i 1988 og renoveret i 2015.
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Kløverlykke Børnehus har sin styrke ved at være indrettet med et centralt beliggende
fællesrum og køkken. På begge sider af fællesrummet er der et børneafsnit med garderobe,
toiletter, og grupperum samt små tilstødende legerum. Kløverlykke Børnehus er placeret i et
villakvarter tæt på busforbindelser og forholdsvis tæt på skole og SFO. Børnehuset har store
lyse lokaler og store vinduespartier og bygningen fremstår i god stand. Kløverlykke Børnehus
har plads til 43 børn i eksisterende rammer ved et vejledende bruttoareal på 8m2. Der er
mulighed for en mindre tilbygning i Kløverlykke Børnehus ifølge masterplan 2010.
Styregruppen kan ikke anbefale en tilbygning i børnehuset, da det vil reducere legepladsens
areal betydeligt. Kløverlykke Børnehus ligger i et villa kvarter og set i forhold til Børnehuset
Tangsmose og Bygadens Børnegård vil børnehuset umiddelbart have større mulighed for at
blive solgt til privatbolig. Bygningen er fra 1999.
Anbefaling:
Styregruppen anbefaler, at der tages en politisk beslutning om løsningsforslaget for Hørup by
(Trin 1) med virkning fra 2017.
Der arbejdes videre i den fælles bestyrelse med trin 2: Sammenlægninger af afdelinger i
Augustenborg by.
Den fælles bestyrelse for området Als Syd har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 18.
maj 2016 besluttet at indstille styregruppens konkrete forslag og anbefalinger til en
sammenlægning af afdelinger i Hørup by fra 3 afdelinger til 2 afdelinger til Børne- og
Uddannelsesudvalget med følgende begrundelser:



Vi ønsker at bevare vores dagtilbud med høj kvalitet og en fleksibilitet, der skal
til for at sikre et højt fagligt og pædagogisk niveau, der matcher Sønderborg
Kommunes vision om at bevare sin position i videnssamfundet



Det faldende børnetal, der betyder, at vi har små sårbare enheder i vores
dagtilbud. Hvis der ikke sker en sammenlægning af afdelinger i vores område,
vil det få den konsekvens, at yderligere afdelinger i vores område bliver små og
sårbare i 2017, 2018 og 2019



Vi ønsker at være på forkant og få indflydelse ved en politisk beslutning om
sammenlægninger i området

Den fælles bestyrelse, Als Syd er åben for en dialog om andre alternativer i et samarbejde
med forvaltning, Børn og Uddannelse.
Den fælles bestyrelse Als Syd ser frem til en positiv imødekommelse af ovennævnte indstilling
til en sammenlægning af afdelinger i Hørup by i området Als Syd fra maj 2017 eller hurtigst
muligt derefter.
Den fælles bestyrelse ser frem til et snarligt svar og stiller sig gerne til rådighed for yderligere
oplysninger.
Med venlig hilsen
Jeanette Myllerup,
Formand, den fælles bestyrelse, Als Syd.

Marianne Møller Nielsen
Dagtilbudsleder, Dagtilbud Als Syd.
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