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15-12-2022 

Forslag om tilpasning af 

dagtilbudskapaciteten 

Tilpasning af dagtilbudskapaciteten  
 
På tværs af dagtilbudsområdet i Vordingborg Kommune, er der på 
nuværende tidspunkt stor forskel på udnyttelsen af kapaciteten i det 
enkelte dagtilbud. Det betyder, at mange dagtilbud har for mange ledige 
pladser. Når et dagtilbud har mange ledige pladser, risikeres det at der 
ikke kan være det ønskværdige antal personaler til stede over dagen til 
at lave kvalitetsfyldte aktiviteter og tilbud til børnene. 
Befolkningsprognosen viser, at det samme vil gøre sig gældende 
fremadrettet, hvis ikke der sker en tilpasning. 
 
I forslag om tilpasning af dagtilbudskapaciteten er der taget højde for, at 
børnene fra de eventuelt lukkede dagtilbud kan være i kommunens 
resterende dagtilbud. 
 
Nedenfor følger forslag om tilpasning af dagtilbudsstrukturen i 
Vordingborg Kommune med forventet ikrafttrædelse i sommeren 2023, 
som sendes i høring i perioden fra den 15. december 2022 til den 2. 
februar 2023. 
 
Høringssvar sendes til dagtilbudsikker@vordingborg.dk senest den 2. 
februar 2023. 
 
Forslag om tilpasning af dagtilbudskapaciteten indebærer:  

• Lukning af Børnehuset Æblehaven 
• Lukning af Lendemark Børnehus  
• Lukning af Børnecentret Lærkereden 
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Handling Begrundelse 

Lukning af Børnehuset 
Æblehaven  
 

Forslaget er baseret på, at Børnehuset Æblehaven pr. 30. juni 2022 har 
en lav belægningsgrad på 63 %, hvilket ikke er bæredygtigt ift. 
personalemæssige ressourcer. Samtidig peger befolkningsprognosen på, 
at der ikke vil være tilstrækkelig befolkningstilvækst i området. 
 

Lukning af Lendemark 
Børnehus 
 

Forslaget er baseret på, at Lendemark Børnehus pr. 30. juni 2022 har en 
meget lav belægningsgrad på 47 %, hvilket ikke er bæredygtigt ift. 
personalemæssige ressourcer. Samtidig peger befolkningsprognosen på, 
at der ikke vil være tilstrækkelig befolkningstilvækst i området. 

Endvidere viser matrikelgennemgangen, at bygningsmaterialerne i 
Lendemark Børnehus generelt er i dårlig kvalitet og af ældre dato. 
Bygningen vurderes at have et forhøjet vedligeholdelsesbudget fremover 
og anses ikke som egnet til daginstitution.   
 

Lukning af Børnecentret 
Lærkereden  
 

Forslaget er baseret på, at Børnecenteret Lærkereden pr. 30. juni 2022 
har en lav belægningsgrad på 77 %, hvilket ikke er bæredygtigt ift. 
personalemæssige ressourcer. Samtidig peger befolkningsprognosen på 
en negativ udvikling i børnetallet i Børnecenteret Lærkeredens område.  

Matrikelgennemgangen viser, at Børnecentret Lærkereden er den 
daginstitution med det største vedligeholdelsesefterslæb på 4.264.000 
kr., da der bl.a. bør udskiftes tag og oliefyr i 2022. 
 

 
 


