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Visitationskriterierne på dagtilbudsområdet justeres fra 1. januar 2020.
Justeringen skyldes at Børne- og Ungeudvalget den 12. juni 2019
besluttede, at børn kan starte i børnehave én måned tidligere.
Justeringen skyldes dernæst en ændring af dagtilbudsloven, som betyder,
at andelen af nyoptagede børn fra udsatte boligområder højst må udgøre
30 pct. i kommunale, selvejende og private børnehuse.
Mulighed for tidligere børnehavestart
I dag starter børn i børnehave i den måned, hvor barnet fylder tre år. Fra
1. januar 2020 starter børn som udgangspunkt fortsat i børnehave i den
måned, hvor barnet fylder tre år, men får mulighed for at starte i
børnehave én måned tidligere, hvis forældrene ønsker det.
Pladsanvisningen visiterer børnehavepladser ca. tre måneder før
børnehavestart. Forældre skal derfor angive ønske om tidligere
børnehavestart fire måneder før oprindelig børnehavestart, for at deres
barn kan indgå i visiteringen af pladser på lige fod med andre børn. Hvis
ønsket indgives senere imødekommes det, hvis det er muligt.
I forlængelse af ændringen foretages en mindre justering af
visitationskriterierne. Børn der er født i juli måned og indskrevet i
Dagplejen eller Fyrtårnet Byparkens Vuggestue tilbydes i dag at starte i
børnehave i august, hvor børn og dermed medarbejdere er tilbage fra
sommerferie. Denne mulighed udbredes til alle børn, der ikke er
indskrevet i et integreret børnehus, det vil sige også til børn indmeldt i
den private vuggestue Brumbassen og private pasningsordninger
Bedre fordeling i dagtilbud
Fra 1. januar 2020 må andelen af nyoptagede børn fra udsatte
boligområder højst udgøre 30 pct. i kommunale, selvejende og private
børnehuse uanset beliggenhed. Svendborg Kommune har ét udsat
boligområde, som består af Byparken/Skovparken i Svendborg by.
I første halvår 2019 udgjorde andelen af børn fra det udsatte
boligområde mere end 30 pct. i de to selvejende børnehuse Fyrtårnet
Børnegården Byparken (41 pct.) og Fyrtårnet Byparkens Vuggestue (40
pct.) og i det kommunale børnehus Sundbyøster Paraplyen (66 pct.).
Fyrtårnet Børnegården Byparken og Fyrtårnet Byparkens Vuggestue er
beliggende i det udsatte boligområde. Sundbyøster Paraplyen er
beliggende lige uden for det udsatte boligområde.
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Fra 1. januar 2020 kan færre børn fra det udsatte boligområde tilbydes
plads i de tre børnehuse, og børn uden for det udsatte boligområde vil
som følge heraf i højere grad tilbydes plads i de tre børnehuse. Bedre
fordeling af børn fra udsatte boligområder i børnehuse betyder derfor, at
det bliver vanskeligere at imødekomme forældres ønske om børnehus.
Forvaltningen vil følge om der kan tilbydes hensigtsmæssige pladser til
børn bosat i det udsatte boligområde.
Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2019 – 2023 (godkendt af Børneog Ungeudvalget den 8. maj 2019) er antallet af børnehavebørn lavest i
2020. Det betyder, at der er ledige børnehavepladser i Svendborg by og
dermed også ledige børnehavepladser uden for det udsatte boligområde.
Selvom børn uden for det udsatte boligområde i højere grad skal tilbydes
plads i de tre børnehuse, kan det blive vanskeligt at opretholde antallet af
indmeldte børn, da forældre kan vælge andre børnehuse. Der er derfor
risiko for at antallet af indmeldte børn i de tre børnehuse falder markant.
Fyrtårnet Byparkens Vuggestue og Sundbyøster Paraplyen modtager i
2018 – 2021 midler fra Socialstyrelsens pulje til flere pædagoger til
institutioner med mange børn i udsatte positioner.
Forvaltningen afventer svar fra Børne- og Undervisningsministeriet på
ansøgning om dispensation fra reglen om at tilbyde to pladser.
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