
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 

NOTAT 

 

 
Tilpasning af dagtilbudskapaciteten – hvor kan børnene fra de 
eventuelt lukkede dagtilbud placeres?  

Administrationens tre forslag giver alle en ledig kapacitet på mellem 
cirka 20 og 30 enheder. Det betyder, at der vil være plads til børnene 
fra de eventuelt lukkede dagtilbud i andre dagtilbud rundt omkring i 
kommunen. Den ledige kapacitet på enheder er beregnet med 
udgangspunkt i 30. juni-tal, som er tidspunktet hvorpå der vil være flest 
børn i kommunens dagtilbud forud for skolestart. Der vil derfor være en 
større ledig kapacitet eksempelvis i efteråret, hvor skolebørnene netop 
er overgået til skole.  
Der er ligeledes taget højde for børn på venteliste til dagtilbud. Der flere 
børn som forventes at starte i skole 1. aug. 2023, end der er børn på 
ventelisten. 

Pasningsgarantien betyder, at alle børn har ret til en plads i et 
alderssvarende dagtilbud i alderen fra 26 uger og indtil barnets 
skolestart. Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et 
bestemt dagtilbud i kommunen. Forældre har dog til hver en tid ret til at 
tilkendegive ønsker om optagelse i konkrete dagtilbud i kommunen. 
Disse ønsker vil så vidt muligt forsøges at blive imødekommet – også i 
forbindelse med eventuel lukning af et eller flere dagtilbud. Det kan ikke 
forudses, hvor forældrene til børn fra de lukkede dagtilbud ønsker at 
placere deres børn.  
 
Oversigten nedenfor viser, hvor mange enheder der er i de dagtilbud, 
som administrationen peger på at lukke, og dermed, hvor mange 
enheder der skal placeres i andre dagtilbud. Derudover vises den ledige 
kapacitet i omkringliggende dagtilbud.  
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Scenarie 7 
 

Dagtilbud  Antal indmeldte 
enheder pr. 30. juni  

Ledig kapacitet i omkringliggende 

dagtilbud  

Lendemark Børnehus  38 *Dronning Fane Børnehus, 19 enheder  

Stege Børnehus, 23 enheder  

Hjertehaven Børnehus, 10 enheder  

I alt 52 enheder  

Børnecentret 
Lærkereden 

65 *Dronning Fane Børnehus, 19 enheder 

Børnehuset Elnasminde, 6 enheder  

Børnehuset Mælkevejen, 27 enheder  

Børnehuset Kastanjen, 55 enheder 

I alt 107 enheder 

Børnehuset 
Æblehaven  
 

57 Børnehuset Bøgebjerg, 4 enheder  

Bårse Børnecenter, 2 enheder  

Børnehuset Troldehaven, 33 enheder  

Børnehuset Mejemarken, 29 enheder  

I alt 68 enheder 

*Dronning Fane Børnehus fremgår både, som omkringliggende dagtilbud under Lendemark Børnehus og 

Børnecentret Lærkereden, da Dronning Fane Børnehus ligger relativt tæt på begge dagtilbud.  

 
Scenarie 4 
 

Dagtilbud  Antal indmeldte 
enheder pr. 30. juni  

Ledig kapacitet i omkringliggende 

dagtilbud  

Lendemark Børnehus  38 Børnehuset Elnasminde, 6 enheder 

*Stege Børnehus, 23 enheder  

Hjertehaven Børnehus, 10 enheder  

I alt 39 enheder  

Dronning Fanes 
Børnehus  

56 Børnecentret Lærkereden, 19 enheder 

*Stege Børnehus, 23 enheder  

**Børnehuset Kastanjen, 55 enheder 

I alt 97enheder 

Børnehuset 
Æblehaven  
 

57 Børnehuset Bøgebjerg, 4 enheder  

Bårse Børnecenter, 2 enheder  

Børnehuset Troldehaven, 33 enheder  

Børnehuset Mejemarken, 29 enheder  

I alt 68 enheder 

*Stege Børnehus fremgår både, som omkringliggende dagtilbud under Lendemark Børnehus og Dronning 

Fane Børnehus da Stege Børnehus ligger relativt tæt på begge dagtilbud.  

 

**Børnehuset Kastanjen kan ikke siges at være omkringliggende ift. Dronning Fane Børnehus men er den 

mest nærliggende mulighed.  
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Scenarie 5 
 

Dagtilbud  Antal indmeldte 
enheder pr. 30. juni  

Ledig kapacitet i omkringliggende 

dagtilbud  

Lendemark Børnehus  38 Dronning Fane Børnehus, 19 enheder  

Stege Børnehus, 23 enheder  

Hjertehaven Børnehus, 10 enheder  

I alt 52 enheder  

Børnehuset 
Kastanjen 
 

105 
 

Børnehuset Mælkevejen, 27 enheder 

Børnehuset Mejemarken, 29 enheder  

Børnehuset Troldehaven, 33 enheder  

Børnehuset Elnasminde, 6 enheder  

Børnecentret Lærkereden, 19 enheder 

I alt 114 

 
 
 


