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Dette notat giver en samlet beskrivelse af resultaterne fra kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet fra 

2022, der bygger på den nyeste befolkningsprognose for Randers Kommune, samt en beskrivelse af 

behovet for erstatningsbyggerier på dagtilbudsområdet, der er beskrevet i arkitekt Gorm Nielsens 

bygningsgennemgang fra 2021. Disse to opgørelser, samt betydningen af om pasningsgarantien skal være 

gældende i hele Randers Kommune eller i hver af de fem dagtilbudsdistrikter i Kommunen, giver samlet set 

et billede af behovet for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i perioden 2022 til 

2032. Endvidere beskriver notatet forskellige øvrige forslag til at afhjælpe den forventede mangel på 

dagtilbudspladser de kommende år. 

Randers Kommune - samlet set 
Når udviklingen i børnetallet de kommende år sammenholdes med den faktiske kapacitet på 

dagtilbudsområdet, herunder antallet af pladser i dagplejen, vuggestuer og børnehaver, viser det, at der i 

hele den kommende 10 årige periode vil mangle pladser til børn 0-2 år. For børn 3-5 år vil der ikke mangle 

pladser generelt i Randers Kommune, men der vil mangle pladser til børn 3-5 år i konkrete 

dagtilbudsdistrikter. Ledige pladser til børn 3-5 år vil typisk findes i områder udenfor Randers by som fx 

Havndal, Gjerlev, Fårup og Fussingø. Behovet for pladser for hver af de fem dagtilbud fremgår af bilag 1 

sidst i dette notat. 

Kapaciteten er det nuværende antal af pladser, samt forventninger til pladser i forhold til kendte og 

forventede om- og tilbygning i institutionerne de kommende år. Her er medregnet de kendte fremtidige ny- 

og ombygninger. Det drejer sig om ny daginstitution ved Vuggestuen Minimax (Dagtilbud Midt) fra 2023 

med 100 ekstra børnehavepladser, en ny daginstitution i Munkdrup (Dagtilbud Sydøst) fra 2023 med 50 

vuggestuepladser og 100 børnehavepladser og en ny daginstitution i Dronningborg (Dagtilbud Nordøst) fra 

2025 med 50 vuggestuepladser og 100 børnehavepladser. I tallene fra 2022 er allerede medregnet 26 

ekstra vuggestuepladser i Børnehuset Tryllefløjten (Dagtilbud Sydøst). Den ekstra kapacitet er tillagt i de 

enkelte dagtilbud fra de år, hvor de nye institutioner forventes at blive taget i brug. Der er ikke i 

kapacitetsanalysen medtaget de kapacitetsudvidelser, der er arbejdet med hen over sommeren 2022 og de 

forslag til kapacitetsudvidelser som børne- og familieudvalget og byrådet skal forholde sig til i august og 

september 2022. Disse er dog indtænkt i afsnittet om vurdering af behovet for nybyggeri på 

dagtilbudsområdet, der findes sidst i dette notat. 

Når tabellerne viser positive tal ved ”Behov for pladser”, så betyder det, at der mangler pladser i 

dagtilbuddet. Dette er markeret med rødt i tabellerne. Negative tal (minus) betyder, at der er en 

overkapacitet og dermed ledige pladser i dagtilbuddet. Dette er markeret med grønt i tabellerne. Behovet 

for pladser for hver af de fem dagtilbud fremgår af nedenstående bilag 1 sidst i dette notat. 

Tabel 1 Behovet for pladser til børn 0-2 år i Randers Kommune 

I alt Randers Kommune 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

I alt prognose 3.123 3.213 3.279 3.278 3.314 3.343 3.366 3.378 3.386 3.388 3.385 

0-2 årige med behov for plads (67,5%) 2.108 2.169 2.213 2.212 2.237 2.257 2.272 2.280 2.285 2.287 2.285 

I alt kapacitet i inst. og dagplejen i RK 2.088 2.138 2.138 2.188 2.188 2.188 2.188 2.188 2.188 2.188 2.188 

Behov for pladser 20 31 75 24 49 69 84 92 97 99 97 
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Hertil kommer behovet for erstatningsbyggeri, der er beskrevet at arkitekt Gorm Nielsen. Dette omfatter 

på 0-2 års området: 

 Den selvejende daginstitution Tjærbyvejens Vuggestue, der er beliggende i Dagtilbud Nordøst, med 

en kapacitet på 34 vuggestuebørn (forslag i Gorm Nielsen rapporten om erstatningsbyggeri i 

perioden 2022-2023)  

 Vorup Vuggestue (Dagtilbud Sydøst) med en kapacitet på 50 vuggestuebørn (forslag i Gorm Nielsen 

rapporten om erstatningsbyggeri i perioden 2023-2025) 

Oversigt over manglende pladser til børn 0-2 år i Randers Kommune: 

Behov Antal 

pladser 

Det største antal manglende pladser i et enkelt år beskrevet i 

kapacitetsanalysen (her: 2031): 

99 

Beskrivelse af behov for erstatningsbyggeri: 

 34 pladser i Tjærbyvejens Vuggestue 

 50 pladser i Vorup Vuggestue 

84 

I alt behov for erstatnings- og nye pladser til børn 0-2 år 183 

 

Tabel 2 Behovet for pladser for 3-5 årige i Randers Kommune 

I alt Randers Kommune 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

I alt prognose 3.103 3.102 3.110 3.234 3.316 3.382 3.392 3.431 3.465 3.495 3.516 

3-5 årige med behov for plads (99,6%) 3.091 3.090 3.098 3.221 3.303 3.369 3.379 3.417 3.452 3.481 3.502 

I alt kapacitet i inst. i RK 3.241 3.441 3.441 3.541 3.541 3.541 3.541 3.541 3.541 3.541 3.541 

Behov for pladser -150 -351 -343 -320 -238 -172 -162 -124 -89 -60 -39 
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Hertil kommer behovet for erstatningsbyggeri, der er beskrevet af arkitekt Gorm Nielsen. Dette omfatter på 

3-5 års området: 

 Børnehaven Dragonvej (Dagtilbud Midt) med en kapacitet på 53 børnehavepladser (forslag i Gorm 

Nielsen rapporten om erstatningsbyggeri i perioden 2028-2029) 

 En pavillon ved Børnehuset Overvænget (Dagtilbud Sydvest), der i dag huser en gruppe 

børnehavebørn på 22 børn (forslag i Gorm Nielsen rapporten om erstatningsbyggeri i perioden 

2026-2027) 

Oversigt over manglende pladser til børn 3-5 år i Randers Kommune: 

Behov Antal 

pladser 

Det laveste antal pladser i overskud i et enkelt år beskrevet i 

kapacitetsanalysen (her: 2032): 

39 

Beskrivelse af behov for erstatningsbyggeri 

 22 pladser i Børnehuset Overvænget 

 53 pladser i Dragonvejens Børnehave 

-75 

I alt behov for erstatnings- og nye pladser til børn 3-5 år 36 

 

Beskrivelse af erstatningsbyggeri i Gorm Nielsens 

bygningsgennemgang 
Arkitekt Gorm Nielsen har for Randers Kommune foretaget en bygningsgennemgang på dagtilbudsområdet 

i 2021. Børne- og familieudvalget drøftede bygningsgennemgangen på deres møde den 24. august 2021 

(sag nummer 72). I bygningsgennemgangen fremhæver Gorm Nielsen også forslag til bygninger på 

dagtilbudsområdet, der på sigt anbefales erstattet med andet byggeri. Baggrunden for dette er, at 

tilstanden og standarden af de nuværende bygninger er i en sådan forfatning, at midler til en opdatering af 

de nuværende bygninger ikke står mål med anlægsudgifterne til det, og der er i stedet anbefalet 
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erstatningsbyggeri. Gorm Nielsen har i udkastet til tidsplan sat en plan for erstatningsbyggerierne, men 

denne tidsplan er vejledende og udarbejdet ud fra en samlet betragtning af, at udfasningen og 

erstatningsbyggerierne skulle ske over en 10-årig periode. Den udarbejdede tidsplan må antages at være 

vejledende og en nærmere afdækning og konkretisering af tidsperspektivet kan finde sted.  Med det 

stigende børnetal og behov for kapacitet, vil der være behov for erstatningsbyggeri for samtlige af 

nedenstående institutioner: 

 Børnehaven Dragonvej, der er beliggende i Dagtilbud Midt. Der er i dag 53 børnehavepladser i 

Børnehaven Dragonvej. Vurderingen er, at tilstanden og standarden af de nuværende bygninger er 

i en sådan forfatning, at midler til en opdatering af de nuværende bygninger ikke står mål med 

anlægsudgifterne til det, og der er i stedet anbefalet erstatningsbyggeri. Forslaget i Gorm Nielsen 

rapporten er, at der foretages erstatningsbyggeri i perioden 2028-2029 

 En pavillon ved Børnehuset Overvænget i Dagtilbud Sydvest, der i dag huser en gruppe 

børnehavebørn på 22 børn, udfases på sigt til fordel for permanent byggeri. Forslaget i Gorm 

Nielsen rapporten er, at der foretages erstatningsbyggeri i perioden 2026-2027 

 Vorup Vuggestue, der er beliggende i Dagtilbud Sydøst. Vurderingen er, at tilstanden og standarden 

af de nuværende bygninger er i en sådan forfatning, at midler til en opdatering af de nuværende 

bygninger ikke står mål med anlægsudgifterne til det, og der er i stedet anbefalet 

erstatningsbyggeri. Vorup Vuggestue har i dag til huse i et lejemål ejet af en boligforening, og 

institutionen har en kapacitet på 50 vuggestuebørn. Forvaltningen vil indgå i en dialog med 

boligforeningen om mulighederne for at foretage forandringer i det nuværende lejemål. Forslaget i 

Gorm Nielsen rapporten er, at der foretages erstatningsbyggeri i perioden 2023-2025 

 Den selvejende daginstitution Tjærbyvejens Vuggestue, der er beliggende i Dagtilbud Nordøst. 

Vurderingen er, at tilstanden og standarden af de nuværende bygninger er i en sådan forfatning, at 

midler til en opdatering af de nuværende bygninger ikke står mål med anlægsudgifterne til det, og 

der er i stedet anbefalet erstatningsbyggeri. Tjærbyvejens Vuggestue har i dag til huse i et lejemål i 

en boligforening, og institutionen har en kapacitet på 34 vuggestuebørn. Forslaget i Gorm Nielsen 

rapporten er, at der foretages erstatningsbyggeri i perioden 2022-2023 

 Sammenlægning af de to afdelinger af Børnehuset Harridslev, der i dag er beliggende på to 

forskellige matrikler (Skolevænget og Kastanievej). Det er ikke hensigtsmæssigt, at institutionen er 

placeret på to adresser. Begge bygninger er i byggeteknisk henseende ikke tidssvarende, og der bør 

på sigt arbejdes mod at samle institutionen på en adresse. Umiddelbart kunne det synes at være 

optimalt på Kastanievej, da der her pågår opdatering af lokalerne. Det kan dog også være på 

Skolevænget (Korshøjskolen), så forældre uanset alder kan aflevere børn på samme matrikel. Gorm 

Nielsen peger på, at begge adresser kan bruges til en sammenlægning, men uanset hvor 

institutionens samles, vil det kræve nybyggeri. Omfanget af nybyggeriet kan først endelig 

fastlægges, når placeringen er besluttet. Forslaget i Gorm Nielsen rapporten er, at der foretages 

sammenlægning af de to afdelinger i 2029  

Overvejelser om tiltag til forøgelse af kapaciteten 
Som det fremgår af ovenstående vil der med den forventede stigning i børnetallet blive mangel på 

dagtilbudspladser til børn 0-5 år i den kommende 10 årige periode. I dette afsnit beskrives forskellige 

muligheder, der allerede arbejdes med eller kan overvejes ift. at sikre tilstrækkeligt med dagtilbudspladser i 

den kommende periode. 
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Mere kapacitet i den eksisterende bygningsmasse i løbet af sommeren 2022 
I løbet af sommeren 2022 er der arbejdet med mulige kapacitetsudvidelser i flere forskellige 

daginstitutioner i Randers Kommune ved at udnytte den eksisterende bygningsmasse yderligere blandt 

andet ved bedre udnyttelse af de eksisterende rammer, mindre ombygninger og samtalerum, flytning af 

indvendige vægge, tilbygning af liggehal, opsætning af ABA-anlæg, opsætning af yderligere garderober, 

flere toiletter med mere.  

Dagplejen har hen over sommeren ansat i alt tre nye dagplejere i Dagtilbud Sydøst og Dagtilbud Sydvest, 

der begynder henholdsvis 15. august og 1. september 2022. Der er dog indenfor en kort periode også 

stoppet et tilsvarende antal dagplejere, så det reelle antal dagplejepladser er ikke steget.  

Der oprettes fra juni til september 2022 enkelte vuggestue- og børnehavepladser i forskellige 

daginstitutioner. De fleste af disse pladser er allerede taget i brug i august 2022. Det drejer sig om i alt 4 

vuggestuepladser og 11 børnehavepladser fordelt på følgende institutioner: 

 1 vuggestueplads i Børnehuset Birkebo (Dagtilbud Sydvest) 

 3 vuggestuepladser i Børnehuset Viborgvej (Dagtilbud Sydvest) 

 2 børnehavepladser i Børnehuset Tryllefløjten (Dagtilbud Sydøst) 

 2 børnehavepladser i Børnehaven Svalebo (Dagtilbud Sydøst) 

 2 børnehavepladser i Børnehaven Orkestervej (Dagtilbud Sydøst) 

 5 ekstra børnehavepladser i Børnehuset Midgaard (Dagtilbud Nordøst) 

Disse pladser er ikke medregnet i ovenstående afsnit ”Randers Kommune - samlet set”, hvor kapaciteten og 

behovet for pladser er beskrevet.  

Byrådet besluttede på mødet den 13. juni 2022 at igangsætte et arbejde med at udbygge kapaciteten på 

dagtilbudsområdet, så det kan få virkning inden 31. december 2022. Der arbejdes for nuværende med 

følgende forslag: 

 Ekstra 10 vuggestuepladser i Børnehuset Bækkestien (Dagtilbud Nordøst) 

 Ekstra 13 vuggestuepladser i Kristrup Børnehus (Dagtilbud Sydøst) 

 Ekstra 15 børnehavepladser i Børnehuset Skovdalen (Dagtilbud Sydøst) 

 Ekstra 7 vuggestuepladser i Børnehuset Midgaard (Dagtilbud Nordøst) 

 Ekstra 10 børnehavepladser i Børnehuset Æblehaven (Dagtilbud Sydvest) 

Ovenstående pladser er ligeledes ikke medregnet i ovenstående afsnit ”Randers Kommune - samlet set”, 

hvor kapaciteten og behovet for pladser er beskrevet. Desuden afdækkes yderligere muligheder for 

kapacitetsudvidelse i fx KFUMs institutioner, Børnehuset Troldhøj, Børnehuset Kombi og Børnehaven 

Essenbækken. Alle disse forslag kræver ombygning af de bestående rammer og eventuelle tilbygninger af fx 

liggehal til vuggestuegrupperne, og dermed er der behov for at få tilført anlægsmidler til projektet. Børne- 

og familieudvalget og byrådet skal drøfte forslagene og finansieringen på deres møde i august og 

september. 

Endvidere bliver der 10 ekstra vuggestuepladser i den pavillon, som børnene fra Vuggestuen Minimax 

genhuses i under om- og tilbygningen af daginstitutionen. Hertil kommer den ledige kapacitet der bliver i 

den opsatte pavillon i Børnehuset Toftegården (Dagtilbud Sydøst), når børnene fra Børnehuset Toftegården 
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kan flytte tilbage i de lokaler, der har været renoveret efter vandskade i institutionen i december 2021. Det 

kan fx være 30 børnehavebørn eller med en mindre ombygning 20 vuggestuebørn. 

Muligheder for yderligere udbygning af dagplejen 
Der kan arbejdes med at udvide kapaciteten i dagplejen ved at ansætte flere dagplejere i Randers 

Kommune. Der er allerede igangsat en rekrutteringskampagne for at få flere ansøgere til stillingerne som 

dagplejer i Randers Kommune.  

Ud over at øge rekrutteringen af medarbejdere til den kommunale dagpleje, kan der også arbejdes med at 

fastholde dagplejere i lokalområdet, også selv om antallet af børn i dagplejen er faldende i en periode. 

Dette vil medføre et øget antal tomme pladser (tomgang) i dagplejen, lavere belægningsprocent, og heraf 

følgende stigende omkostninger for dagplejen. Samtidig vil det dog sikre, at Randers Kommune får bedre 

muligheder for at kunne give et pasningstilbud i nærområdet, og at det kan blive lettere at rekruttere og 

fastholde dagplejere. Med den nuværende generelle høje efterspørgsel efter arbejdskraft kan det være 

svært at rekruttere mange nye dagplejere lige nu. På længere sigt, når konjunkturerne forventes at vende 

igen, vil fx faglig understøttelse af dagplejerne, bedre rammer for legestuer i dagplejen og adgang til 

fysioterapeutisk behandling og massage der understøtter den fysiske sundhed, kunne øge søgningen til 

faget og få flere dagplejere til at blive længere på arbejdsmarkedet.  

Udvide mulighederne for at få tilskud til pasning af egne børn 
I Randers Kommune i dag er der mulighed for at få tilskud til pasning af egne børn. Det årlige tilskud til 

pasning af egne børn er pr. 1. januar 2022 fastsat til: 

 68.968 kr. pr. barn i alderen 0-2 år (svarende til 5.747 kr. om måneden) 

 44.274 kr. pr. barn i alderen 3-5 år (svarende til 3.689 kr. om måneden) 

Der kan arbejdes med at synliggøre mulighederne for tilskud til pasning af egne børn, samt overvejes 

muligheder for at øge tilskuddet hertil, for at gøre det mere attraktivt.  

For at man som forældre kan modtage tilskuddet til pasning af eget barn, skal man opfylde forskellige 

betingelser, som fx at ansøgeren ikke må modtage offentlig overførselsindkomst eller have arbejdsindtægt, 

der kan maksimalt ydes tre tilskud pr. husstand, og det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige 

beløbet for maksimale dagpenge. Endvidere kan tilskuddet højest udgøre 85% af den billigste nettoudgift 

pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskud til private ordninger fastsættes med 

udgangspunkt i udgifterne til pladser i kommunale tilbud. Ligesom tilskuddet mindst skal udgøre 75 % af 

den billigste nettoudgift pr. plads i et dagtilbud for samme aldersgruppe i kommunen. 

Udvikling af yderligere muligheder for natur-busser og opsamlingssteder 
I Randers Kommune er der i dag en natur-bus for børnehavebørn i Børnehuset Skovdalen i Dagtilbud 

Sydøst. Natur-bussen understøtter kvalitetsarbejdet med natur og udeliv. Børnene bruger, via et fast 

opsamlingssted, bussen til at transportere sig til relevante geografiske steder. Bussen giver fleksibilitet, og 

kan løbende ændre fysisk placering, alt afhængende af hvilket dagtilbud i Randers Kommune der har en høj 

efterspørgsel efter pladser. Erfaringer med den nuværende natur-bus er, at der lokalt i dagtilbuddet vil 

være behov for lokaler/et opsamlingssted, hvor børnene kan afleveres om morgenen og afhentes om 

eftermiddagen. Natur-busserne er desuden mest velegnet til børnehavebørn, der er mere selvhjulpne end 
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vuggestuebørn. Som opsamlingssted vil kunne anvendes fx forsamlingshuse, foreningslokaler, 

spejderhytter, samt eventuelle ledige lokaler på skoler og i haller. Det stilles dog krav til bygningen i forhold 

til fx brand og flugtveje, herunder fx opsætning af ABA-anlæg (Automatisk Brand Alarm anlæg). På sigt kan 

der arbejdes med yderligere anvendelse af natur-busser, men det anbefales som førnævnt primært til 

børnehavebørn. 

Børnebyer – ledige lokaler på skoler anvendes til dagtilbud 
Elevtalsprognosen viser, at nogle skoler de kommende år forventes at få et faldende elev- og klassetal. Det 

drejer sig om fx Nørrevangsskolen og Vestervangsskolen. En mulighed kunne være at anvende de ledige 

lokaler til dagtilbudsområdet, og dermed udvikle antallet af børnebyer i Randers Kommune. Det er dog 

værd at bemærke, at Nørrevangsskolen er beliggende nær et udsat boligområde, og lovgivningen 

fastlægger, at der ikke må ny-indskrives mere end 30% børn fra udsatte boligområder i den enkelte 

daginstitution om året. Dermed giver det begrænsninger for antallet af børn fra lokalområdet i 

institutionen. For Vestervangsskolens vedkommende indgår skolen i overvejelserne omkring en ny 

ungdomsskolestruktur, der vil medføre behov for lokaler til ungdomsskolen på Vestervangsskolen.  

Overvejelser på størrelsen af kombinerede daginstitutioner 
En kombineret daginstitution bør have cirka dobbelt så mange børnehavepladser i forhold til 

vuggestuepladser for at sikre, at vuggestuebørnene i institutionen er sikret plads i børnehaven i samme 

institution, samtidig med at dagplejebørn fra institutionens område samt eventuelle tilflyttere til området 

også sikres plads i institutionens børnehave. Den nye daginstitution i Munkdrup, der forventes at stå klar i 

løbet af 2023 planlægges med 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn. Dette er også planen for den nye 

daginstitution i Dronningborg. Mens tilbygningen af børnehaven til Vuggestuen Minimax også vil give en 

kapacitet på i alt 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn i løbet af 2023. 

Forældre efterspørger kombinerede daginstitutioner med både vuggestue- og børnehavepladser. Såfremt 

det som minimum skal efterleves, at vuggestuebørn efterfølgende skal sikres plads i børnehaven, så vil en 

institution til 50 vuggestuebørn kræve en kapacitet på omkring 80 børnehavebørn. I dette tilfælde vil det 

kunne sikres, at vuggestuebørnene får plads i børnehaven, men det vil ikke kunne sikres, at dagplejebørn i 

området får en plads i institutionen, eller at tilflyttere til området med børn i børnehavealderen får plads i 

institutionen. Disse børnefamilier vil skulle tildeles en børnehaveplads i andre daginstitutioner i 

kommunen. 

Tilbygning til bestående daginstitutioner 
Mulighederne for at tilbygge vuggestuegrupper til bestående børnehaver kan undersøges. Hvorvidt især 

erstatningsbyggeriet (jævnfør Gorm Nielsens rapport) nogle steder kan ske i form af tilbygning til bestående 

institutioner skal også undersøges nærmere. Dette kræver nærmere undersøgelser af lokalplaner, 

mulighederne for udnyttelse af institutionens grund, krav til opdatering af de brandmæssige forhold i den 

bestående bygning med videre. Som udgangspunkt koster nye m2 de samme, uanset om de tilbygges 

bestående institutioner eller der er tale om nybyggeri. Den ubekendte faktor er, hvilke tiltag der skal gøres i 

den eksisterende bygning for fx at leve op til gældende bygningsreglement. Det afhænger af den konkrete 

bygning. 
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Brug af letbyggeri samt pavilloner 
Flere dagtilbud i Randers kommune gør for tiden erfaringer med brug af letbyggeri samt opsættelse af 

midlertidige pavilloner. De midlertidige pavilloner kan normalt opsættes for en periode på to år. Dette sker 

for tiden i forbindelse med en opstået vandskade i Børnehuset Toftegården (Dagtilbud Sydøst), samt en til- 

og ombygning af Vuggestuen Minimax (Dagtilbud Midt).  

Ved byggeriet af to vuggestuegrupper i Børnehuset Tryllefløjten er der anvendt let-byggeri. Her er der 

anvendt materialer, der har en længere levetid, end ved de midlertidige pavilloner. Der er forskel i krav til 

isolering og tæthed i de to typer bygninger, hvor midlertidige bygninger har lempeligere krav til 

energiforbrug.  Den permanente bygnings fundamentet er af en anden kvalitet end den midlertidige 

pavillonbygning. Modulerne til let-byggeriet i Børnehuset Tryllefløjten er konstrueret specifikt til opgaven 

og tilpasset til institutionens behov, mens de midlertidige lejede pavilloner er mere standardiserede 

produkter. 

Ændring af områderne for pasningsgaranti 
I dagtilbudslovens § 4 er beskrevet, at kommunen skal sørge for det nødvendige antal pladser på 

dagtilbudsområdet indenfor kommunegrænsen.  

I Randers Kommune har der indtil juni 2022 været et servicemål om, at der er pasningsgaranti inden for det 

dagtilbudsområde, hvor forældrene bor. Randers Kommune består af fem dagtilbudsdistrikter; Dagtilbud 

Midt, Dagtilbud Sydvest, Dagtilbud Sydøst, Dagtilbud Nordøst og Dagtilbud Nordvest. I Dagtilbud Midts 

område dækkes pasningsgarantien også af otte omkringliggende institutioner (Ålykke, Viborgvej, Birkebo, 

Hørhaven, Regnbuen, Mælkevejen, Bækkestien og Midgaard, samt dagplejere i samme område) i de andre 

dagtilbudsområder. Byrådet besluttede på mødet den 13. juni 2022, at det i en periode frem til den 31. 

december 2022 kan være nødvendigt at tilbyde en plads uden for distriktet. Bliver det nødvendigt at tilbyde 

børn pladser uden for eget distrikt, tilbydes plads så nær på børnenes hjem som overhovedet muligt. 

Tilbydes forældre en plads uden for distriktet, er der mulighed for at vende tilbage til det oprindelige 

distrikt, når der er en ledig plads. Forældre kan frit vælge, hvilket dagtilbud/institution, institutionsform, 

privat eller offentlig institution, de ønsker at benytte til deres barn. 

Det kan overvejes at forlænge den periode, hvor der kan tilbydes plads uden for distriktet, til også at være 

gældende efter 31. december 2022. Det kan fortsat tilstræbes at tilbyde forældre plads i nærområdet, men 

der gives ikke en pasningsgaranti for et bestemt distrikt. Ligesom det fortsat kan være nødvendigt at 

indføre en geografisk mere fleksibel pasningsgaranti af hensyn til en bedre udnyttelse af 

overskudskapaciteten af børnehavepladser i dele af kommunen. Forvaltningen vil i efteråret 2022 vende 

tilbage med en status på pasningsgarantien, og de fremadrettede overvejelser omkring dette.     

Randers Kommunes eget fastsatte serviceniveau række ud over dagtilbudslovens krav om pasningsgaranti 

indenfor kommunen. Så længe Randers Kommune kan opfylde pasningsgarantien indenfor 

kommunegrænsen, lever kommunen op til lovgivningen.  

Dagtilbudslovens § 24 og § 25 beskriver, hvad der sker, hvis kommunen ikke kan overholde 

pasningsgarantien indenfor kommunegrænsen. Dagtilbudslovens § 24, stk. 2 beskriver, at overholder 

kommunalbestyrelsen ikke pasningsgarantien, skal kommunalbestyrelsen med virkning fra det tidspunkt, 

hvor pladsen skulle være til rådighed: 

 dække bruttodriftsudgifterne til en dagtilbudsplads i en anden kommune, eller 

 dække udgifterne til en plads i en privatinstitution eller privat pasning, eller 
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 give tilskud til pasning af egne børn. 

Desuden skal kommunen ved manglende overholdelse af pasningsgarantien med virkning fra den 1. i den 

følgende måned hæve tilskuddet til forældrebetalingen fra 75% til mindst 78% for alle børn i dagtilbud i 

kommunen, indtil pasningsgarantien igen opfyldes og kommunalbestyrelsen har fastsat nye 

tilskudsprocenter og egenbetalingsandele. I ganske særlige tilfælde kan kommunen undlade at forhøje 

tilskudsprocenten, hvis kommunen inden for yderligere 1 måned kan anvise en plads til barnet. Kommunen 

kan dog også undlade at forhøje tilskudsprocenten, hvis kommunen inden for yderligere 2 måneder kan 

anvise en plads til barnet og den manglende overholdelse af pasningsgarantien skyldes, at kommunen har 

modtaget et betydeligt antal børn, der er meddelt opholdstilladelse efter lov om midlertidig 

opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine. 

Som det fremgår af dette notat, så vil der på 3-5 års området i perioden frem til 2030 være ledige pladser i 

Randers Kommune. Dog ikke nødvendigvis i det lokale område, hvor pladserne efterspørges. Generelt vil en 

ændring af pasningsgarantien til at dække hele Randers Kommune give mere fleksibilitet i anvendelsen af 

pladserne. For børn 0-2 år vil der for hele Randers Kommune mangle pladser, og derfor vil en ændring af 

områderne for pasningsgaranti fortsat kræve, at der etableres flere pladser til børn 0-2 år.  

Muligheder for nybyggeri på dagtilbudsområdet 
I dette afsnit er der foretaget en vurdering af behovet for nybyggeri på dagtilbudsområdet. Vurderingen 

sker ud fra forskellige scenarier. Behovet vurderes ud fra, om pasningsgarantien skal opfyldes indenfor hele 

Randers Kommune, eller pasningsgarantien skal opfyldes i hver af de fem dagtilbudsdistrikter. Desuden 

vurderes behovet for nybyggeri ud fra, om de erstatningsbyggerier, der er anbefalet af Gorm Nielsen, skal 

foretages eller ikke skal foretages i den kommende 10 årige periode. 

Det præcise tidspunkt for, hvornår byggerierne er påkrævet, vil afhænge af, hvor stor ekstra kapacitet der 

kan tilvejebringes ved de øvrige mulige initiativer (gennemgået ovenfor).  

Der kan opstilles fire grundlæggende scenarier: 

 Scenarie 1: Pasningsgarantien opfyldes indenfor hele Randers Kommune, og der foretages ikke i 

den kommende 10 års periode de forslåede erstatningsbyggerier 

 Scenarie 2: Pasningsgarantien opfyldes indenfor hele Randers Kommune, og der foretages de 

forslåede erstatningsbyggerier indenfor de kommende 10 år 

 Scenarie 3: Der er pasningsgaranti i hver af de fem dagtilbudsdistrikter, og der foretages ikke i den 

kommende 10 års periode de forslåede erstatningsbyggerier 

 Scenarie 4: Der er pasningsgaranti i hver af de fem dagtilbudsdistrikter, og der foretages de 

forslåede erstatningsbyggerier indenfor de kommende 10 år 

For så vidt erstatningsbyggerier for institutioner, der i dag har til huse i lejemål, så vil den sparede husleje 

ved flytning til en kommunalt ejet institution, kunne indgå som finansiering af anlægsudgifterne til 

nybyggeri (efter principperne om driftsfinansierede anlægsinvesteringer). Tjærbyvejens Vuggestue har i dag 

en årlig husleje på 507.000 kr., mens huslejen for Vorup Vuggestue ligger på 376.000 kr. Til sammen vil 

dette kunne finansiere anlægsudgifter for 19,8 mio. kr. (kapitaliseret over 30 år med 2% i rente). 
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Scenarie 1: Pasningsgarantien opfyldes indenfor hele Randers Kommune, og der foretages ikke i den 

kommende 10 års periode de forslåede erstatningsbyggerier 
Det er forvaltningens vurdering, at der i dette scenarie vil være behov for følgende nybyggeri: 

 1 ny daginstitution i Dagtilbud Midt med plads til 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn i i 

slutningen budgetperioden 2023-2026. Den forventede anlægsudgift vil være på omkring 31 mio. 

kr. Alternativt kan der bygges en nye daginstitution i Dagtilbud Midt med plads til 50 

vuggestuebørn og 80 børnehavebørn. Dette kræver en anlægssum på i alt omkring 28 mio. kr. 

 1 ny daginstitution i Dagtilbud Sydøst med plads til 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn i 

perioden 2027 til 2030. Den forventede anlægsudgift vil være på omkring 31 mio. kr. Alternativt 

kan der bygges en nye daginstitution i Dagtilbud Sydøst med plads til 50 vuggestuebørn og 80 

børnehavebørn. Dette kræver en anlægssum på i alt omkring 28 mio. kr. 

Scenarie 2: Pasningsgarantien opfyldes indenfor hele Randers Kommune, og der foretages de 

forslåede erstatningsbyggerier indenfor de kommende 10 år 
Det er forvaltningens vurdering, at der i dette scenarie vil være behov for følgende nybyggeri: 

 1 ny daginstitution i Dagtilbud Midt med plads til 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn i 

slutningen af budgetperioden 2023-2026. Den forventede anlægsudgift vil være på omkring 31 mio. 

kr. Alternativt kan der bygges en nye daginstitution i Dagtilbud Midt med plads til 50 

vuggestuebørn og 80 børnehavebørn. Dette kræver en anlægssum på i alt omkring 28 mio. kr. 

 1 ny daginstitution i Dagtilbud Sydøst med plads til 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn i 

perioden 2027 til 2030. Den forventede anlægsudgift vil være på omkring 31 mio. kr. Alternativt 

kan der bygges en nye daginstitution i Dagtilbud Sydøst med plads til 50 vuggestuebørn og 80 

børnehavebørn. Dette kræver en anlægssum på i alt omkring 28 mio. kr. 

 1 ny daginstitution i Dagtilbud Nordøst med plads til 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn i 

perioden 2030 til 2032. Den forventede anlægsudgift vil være på omkring 31 mio. kr. Alternativt 

kan der bygges en nye daginstitution i Dagtilbud Nordøst med plads til 50 vuggestuebørn og 80 

børnehavebørn. Dette kræver en anlægssum på i alt omkring 28 mio. kr. 

Scenarie 3: Der er pasningsgaranti i hver af de fem dagtilbudsdistrikter, og der foretages ikke i den 

kommende 10 års periode de forslåede erstatningsbyggerier 
Det er forvaltningens vurdering, at der i dette scenarie vil være behov for følgende nybyggeri: 

 1 ny daginstitution i Dagtilbud Midt med plads til 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn i 2025. 

Den forventede anlægsudgift vil være på omkring 31 mio. kr. Alternativt kan der bygges en nye 

daginstitution i Dagtilbud Midt med plads til 50 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn. Dette kræver 

en anlægssum på i alt omkring 28 mio. kr. 

 1 ny daginstitution i Dagtilbud Nordøst med plads til 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn i 

2026. Den forventede anlægsudgift vil være på omkring 31 mio. kr. Alternativt kan der bygges en 

nye daginstitution i Dagtilbud Nordøst med plads til 50 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn. Dette 

kræver en anlægssum på i alt omkring 28 mio. kr. 

 1 ny daginstitution i Dagtilbud Sydøst med plads til 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn i 

2026. Den forventede anlægsudgift vil være på omkring 31 mio. kr. Alternativt kan der bygges en 
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nye daginstitution i Dagtilbud Sydøst med plads til 50 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn. Dette 

kræver en anlægssum på i alt omkring 28 mio. kr. 

Scenarie 4: Der er pasningsgaranti i hver af de fem dagtilbudsdistrikter, og der foretages de forslåede 

erstatningsbyggerier indenfor de kommende 10 år 
Det er forvaltningens vurdering, at der i dette scenarie vil være behov for følgende nybyggeri: 

 1 ny daginstitution i Dagtilbud Midt med plads til 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn i 2025. 

Den forventede anlægsudgift vil være på omkring 31 mio. kr. Alternativt kan der bygges en nye 

daginstitution i Dagtilbud Midt med plads til 50 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn. Dette kræver 

en anlægssum på i alt omkring 28 mio. kr. 

 1 ny daginstitution i Dagtilbud Nordøst med plads til 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn i 

2026. Den forventede anlægsudgift vil være på omkring 31 mio. kr. Alternativt kan der bygges en 

nye daginstitution i Dagtilbud Nordøst med plads til 50 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn. Dette 

kræver en anlægssum på i alt omkring 28 mio. kr. 

 1 ny daginstitution i Dagtilbud Sydøst med plads til 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn i 

2026. Den forventede anlægsudgift vil være på omkring 31 mio. kr. Alternativt kan der bygges en 

nye daginstitution i Dagtilbud Sydøst med plads til 50 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn. Dette 

kræver en anlægssum på i alt omkring 28 mio. kr. 

 1 ny daginstitution i Dagtilbud Midt med plads til 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn i 

perioden 2028 til 2030. Den forventede anlægsudgift vil være på omkring 31 mio. kr. Alternativt 

kan der bygges en nye daginstitution i Dagtilbud Sydøst med plads til 50 vuggestuebørn og 80 

børnehavebørn. Dette kræver en anlægssum på i alt omkring 28 mio. kr. 

Såfremt de nævnte nye fire daginstitutioner opføres i scenarie 4, vil der samlet set blive et overskud af 

børnehavepladser i Randers Kommune. Der er mere mangel på pladser til børn 0-2 år end til børn 3-5 år. 

Forældre efterspørger som tidligere nævnt kombinerede daginstitutioner med både vuggestue- og 

børnehavepladser. Forældre har en entydig forventning om, at såfremt deres barn har en vuggestueplads i 

en kombineret daginstitution, har barnet også efterfølgende en børnehaveplads i den samme kombinerede 

institution. Der bør som udgangspunkt planlægges efter langsigtede behov, når der bygges nye 

daginstitutioner med plads til både vuggestue- og børnehavebørn. Et fleksibelt byggeri til både vuggestue- 

og børnehavebørn giver mulighed for, at der kan flekses mellem antallet af børnehavebørn og antallet af 

vuggestuebørn alt efter behov. I de første år vil der være større efterspørgsel efter vuggestuepladser end 

børnehavepladser, og en del af de planlagte børnehavepladser vil i stedet kunne anvendes til 

vuggestuepladser.  

Endelig kan der også ved nybyggeri medtænkes mulighed for, at dagplejen får lokaler til en legestuegruppe 

for flere dagplejere og deres børn i institutionen. De skærpede krav fra brandmyndighederne gør, at 

dagplejen i dag har vanskeligt ved at finde egnede og godkendte lokaler til legestuegrupper i fx klubhuse og 

spejderhytter. Dette kan ekstra lokaler i daginstitutionerne sikre. Legestuegrupper i daginstitutionerne for 

dagplejebørnene kan også sikre, at børn fra dagplejen får en bedre overgang til børnehaven, da børnene er 

kendt med børn, personale og de fysiske rammer i institutionen via deltagelsen i legestuegruppen. 

Endvidere kan samarbejdet mellem dagplejen og daginstitutionen styrkes, når dagplejerne kommer i 

legestuegruppe i daginstitutionen. De ekstra lokaler til dagplejen vil fordyre anlægsomkostningerne til 

byggeriet, men vil samtidig nedbringe omkostningerne til drift og leje af andre lokaler til dagplejen.  
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Det fremtidige arbejde 
I dette notat er beskrevet forventningerne til antallet af børn 0-5 år i Randers Kommune de kommende 10 

år, det forventede antal dagtilbudspladser til børnene, udfordringerne med at have tilstrækkeligt med 

pladser til opfylde den fremtidige efterspørgsel efter dagtilbudspladser, og forskellige forslag til hvordan 

dette kan håndteres. Efterfølgende vil der være behov for at sikre de økonomiske rammer til udbygningen 

af dagtilbudsområdet, så der er kapacitet nok til at rumme alle de børn i Randers Kommune, der 

efterspørger en dagtilbudsplads. Endelig skal der foregå en detailplanlægning af, hvor udbygningen af 

dagtilbudsområdet kan finde sted. Her skal fx forvaltningen arbejde med forslag til, hvor eventuelle nye 

daginstitutioner kan placeres på kommunalt ejede områder, der er udlagt/kan udlægges til formålet. Der er 

for nuværende ikke afsøgt muligheder for, hvor eventuelle nye daginstitutioner kan bygges, eller hvilke 

konkrete daginstitutioner der er mulighed for at bygge til. 
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Bilag 1: Beskrivelse af behovet for pladser på dagtilbudsområdet i 

hver af de fem dagtilbud 
Oplysningerne i bilag 1 stammer fra ”Kapacitetsanalyse for dagtilbud og skoler i Randers Kommune – 

2022”.  Kapacitetsanalysen skaber et overblik over fremtidens behov for kapacitet i dagtilbud og skoler i 

Randers Kommune. Analysen bygger på Befolkningsprognosen for 2023-2035. Samtidig indgår 

flyttemønstre, skole-søgemønstre og en vurdering af grundsalg og udbygningen af lokalplanlagte områder i 

boligprogrammet. Formålet med kapacitetsanalysen er et få et indblik i fremtidens behov for fysisk plads på 

dagtilbudsområdet og kapaciteten på skoleområdet. 

Dagtilbud Midt 
I Dagtilbud Midt vil der i hele perioden 2022 til 2032 mangle fysisk plads til både børn 0-2 år og børn 3-5 år. 

Dette vil der fortsat gøre, selv om der bygges en børnehave med 100 pladser til Vuggestuen Minimax med 

forventet ibrugtagning i 2023. Tidligere har det været muligt at benytte pladser i de øvrige dagtilbud til 

børn fra Dagtilbud Midt, men dette bliver i den kommende tid vanskeligt, da der er et stigende antal børn i 

de øvrige dagtilbud, der efterspørger dagtilbudspladser. 

Tabel 3. Behovet for pladser til børn 0-2 år i Dagtilbud Midt 

Dagtilbuds Midts område 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

I alt prognose 776 789 812 808 796 786 778 769 762 754 747 

0-2 årige med behov for plads (67,5%) 524 533 548 545 538 531 525 519 515 509 504 

I alt kapacitet i inst. og dagplejen i Midt 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 

Behov for pladser 114 123 138 135 128 121 115 109 105 99 94 

 

Tabel 4 Oversigt over behovet for pladser til børn 3-5 år i Dagtilbud Midt 

Dagtilbuds Midts område 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

I alt prognose 787 747 690 692 694 703 696 691 687 682 680 

3-5 årige med behov for plads (99,6%) 784 744 688 689 691 700 694 688 684 680 677 

I alt kapacitet i inst. i Midt 493 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 

Behov for pladser 291 151 95 96 98 107 101 95 91 87 84 

 

Hertil kommer behovet for erstatningsbyggeri, der er beskrevet af arkitekt Gorm Nielsen. Dette omfatter i 

Dagtilbud Midt: 

 Børnehaven Dragonvej med en kapacitet på 53 børnehavepladser 

Dagtilbud Nordvest 
I Dagtilbud Nordvest er der ledig kapacitet for både 0-2 årige og 3-5 årige gennem hele perioden. En del af 

den ledige kapacitet benyttes i dag af børn fra Dagtilbud Midt. Dette vil der også fremadrettet være behov 

for. 
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Tabel 5 Behovet for pladser til børn 0-2 år i Dagtilbud Nordvest 

Dagtilbud Nordvests område 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

I alt prognose 426 447 469 477 493 505 508 513 521 527 525 

0-2 årige med behov for plads (67,5%) 288 301 317 322 333 341 343 347 352 356 355 

I alt kapacitet i inst. og dagplejen i Nordvest 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Behov for pladser -112 -99 -83 -78 -67 -59 -57 -53 -48 -44 -45 

 

Tabel 6 Behovet for pladser til børn 3-5 år i Dagtilbud Nordvest 

Dagtilbud Nordvests område 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

I alt prognose 448 460 463 490 513 535 539 550 563 573 576 

3-5 årige med behov for plads (99,6%) 446 458 461 489 511 533 536 548 560 571 574 

I alt kapacitet i inst. i Nordvest 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 

Behov for pladser -252 -240 -237 -209 -187 -165 -162 -150 -138 -127 -124 

 

Dagtilbud Nordøst 
I Dagtilbud Nordøst forventes bygningen af en ny daginstitution i Dronningborg med 50 vuggestuepladser 

og 100 børnehavepladser at stå klar i 2025. Nedenstående opgørelser over antallet af børn med behov for 

plads sammenholdt med kapaciteten i dagtilbuddet viser, at selv når der bygges en ny daginstitution i 

Dronningborg med plads til 50 vuggestuebørn, vil dette ikke være nok til at dække den forventede 

efterspørgsel efter pladser til børn 0-2 år de kommende år.   

Tabel 7 Behovet for pladser til børn 0-2 år i Dagtilbud Nordøst 

Dagtilbud Nordøsts område 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

I alt prognose 597 618 623 625 637 648 658 665 671 681 688 

0-2 årige med behov for plads (67,5%) 403 417 421 422 430 437 444 449 453 460 464 

I alt kapacitet i inst. og dagplejen i Nordøst 370 370 370 420 420 420 420 420 420 420 420 

Behov for pladser 33 47 51 2 10 17 24 29 33 40 44 

 

I Dagtilbud Nordøst er der for 3-5 årige ledig fysisk kapacitet i perioden fra 2022 til 2032, når den nye 

daginstitution i Dronningborg med 50 vuggestuepladser og 100 børnehavepladser tages i brug i 2025.   

Dette kan afhjælpe behovet for pladser til børn 3-5 år de første år efter at institutionen bygget, men sidst i 

perioden er der igen få ledige pladser til børn 3-5 år i Dagtilbud Nordøst. Endvidere benytter børn fra 

Dagtilbud Midt i dag en del af den ledige kapacitet, der er i Dagtilbud Nordøst. Endelig må det antages, at 

de ledige pladser i Dagtilbud Nordøst primært er i de daginstitutioner, der ligger længst væk fra Randers by 

fx i Havndal og Gjerlev, mens der vil mangle pladser i den del af Dagtilbud Nordøst, der er beliggende i 

Randers by, fx Dronningborg.  

Tabel 8 Behovet for pladser til børn 3-5 år i Dagtilbud Nordøst 
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Dagtilbud Nordøsts område 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

I alt prognose 583 583 594 614 633 643 649 661 671 685 696 

3-5 årige med behov for plads (99,5%) 581 580 592 611 631 640 647 658 669 683 693 

I alt kapacitet i inst i Nordøst 620 620 620 720 720 720 720 720 720 720 720 

Behov for pladser -39 -40 -28 -109 -89 -80 -73 -62 -51 -37 -27 

 

Hertil kommer behovet for erstatningsbyggeri, der er beskrevet at arkitekt Gorm Nielsen. Dette omfatter i 

Dagtilbud Nordøst: 

 Den selvejende daginstitution Tjærbyvejens Vuggestue med en kapacitet på 34 vuggestuebørn 

Dagtilbud Sydvest 
I Dagtilbud Sydvest er der for både de 0-2 årige og de 3-5 årige ledig fysisk kapacitet i hele perioden frem til 

2032. Især til børn 0-2 år er der dog ikke mange ledige pladser i perioden. Når den ledige kapacitet samtidig 

benyttes af børn fra Dagtilbud Midt ved, at børnene eksempelvis anvender pladser i institutionerne på 

Viborgvej, der er beliggende i Dagtilbud Sydvest, så er der et behov for at oprette flere pladser i Dagtilbud 

Sydvest, med mindre pladserne i stedet kan oprettes i Dagtilbud Midt. 

Tabel 9 Behovet for pladser til børn 0-2 år i Dagtilbud Sydvest 

Dagtilbud Sydvests område 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

I alt prognose 455 450 447 446 449 451 456 463 464 467 465 

0-2 årige med behov for plads (67,5%) 307 304 302 301 303 304 308 312 313 315 314 

I alt kapacitet i inst. og dagplejen i Sydvest 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 

Behov for pladser -17 -20 -22 -23 -21 -20 -16 -12 -11 -9 -10 

 

Tabel 10 Behovet for pladser til børn 3-5 år i Dagtilbud Sydvest 

Dagtilbud Sydvests område 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

I alt prognose 432 453 474 501 500 500 501 510 516 523 526 

3-5 årige med behov for plads (99,5%) 430 452 472 499 498 498 499 508 514 521 524 

I alt kapacitet i inst. i Sydvest 587 587 587 587 587 587 587 587 587 587 587 

Behov for pladser -157 -135 -115 -88 -89 -89 -88 -79 -73 -66 -63 

 

Hertil kommer behovet for erstatningsbyggeri, der er beskrevet af arkitekt Gorm Nielsen. Dette omfatter i 

Dagtilbud Sydvest: 

 Erstatningsbyggeri for en pavillon ved Børnehuset Overvænget, der i dag huser en gruppe 

børnehavebørn på 22 børn 
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Dagtilbud Sydøst 
I Dagtilbud Sydøst forventes der at mangle fysisk plads både til de 0-2 årige og de 3-5 årige i næsten hele 

den kommende 10-årige periode, også selv om den nye daginstitution i Munkdrup med 50 

vuggestuepladser og 100 børnehavepladser tages i brug i løbet af 2023. Når der tilføres 50 ekstra 

vuggestuepladser og 100 ekstra børnehavepladser i den nye daginstitution i Munkdrup i løbet af 2023, vil 

der i 2023 til 2025 være få ledige pladser, men herefter vil der igen blive mangel på pladser til børn 0-2 år 

og 3-5 år i Dagtilbud Sydøst. Efterspørgslen efter børnehavepladser er stor i perioden fra 2026 og frem. 

Tabel 11 Behovet for pladser til børn 0-2 år i Dagtilbud Sydøst 

Dagtilbud Sydøsts område 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

I alt prognose 868 904 921 916 931 946 959 960 959 952 952 

0-2 årige med behov for plads (67,5%) 586 610 622 618 629 639 647 648 647 643 643 

I alt kapacitet i inst. og dagplejen i Sydøst 584 634 634 634 634 634 634 634 634 634 634 

Behov for pladser 2 -24 -12 -16 -5 5 13 14 13 9 9 

 

Tabel 12 Behovet for pladser til børn 3-5 år i Dagtilbud Sydøst 

Dagtilbud Sydøsts område 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

I alt prognose 849 854 884 931 969 995 1.000 1.012 1.021 1.024 1.031 

3-5 årige med behov for plads (99,5%) 846 851 880 928 966 991 996 1.008 1.017 1.020 1.026 

I alt kapacitet i inst. i Sydøst 843 943 943 943 943 943 943 943 943 943 943 

Behov for pladser 3 -92 -63 -15 23 48 53 65 74 77 83 

 

Hertil kommer behovet for erstatningsbyggeri, der er beskrevet af arkitekt Gorm Nielsen. Dette omfatter i 

Dagtilbud Sydøst: 

 Vorup Vuggestue med en kapacitet på 50 vuggestuebørn 
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