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Politikområde: Børn og Unge 

Forslag om at opretholde 14 vuggestuepladser i Svendborg by og etablere 14 
vuggestuepladser i Østerdalen Thurø Børnehuse 

Projektbeskrivelse 
 
Fysisk location 
(adresse) 
 

 
Sundbyøster Poppellunden, Sundbyøster Kobberbækken og Østerdalen 
Thurø Børnehuse.  

 
Overordnet 
beskrivelse 
 

 
I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat en samlet 
anlægsramme på 10 mio. kr. til at imødekomme et stigende børnetal i 
Svendborg by og på Tåsinge.  
 
For de 10 mio. kr. blev der blandt andet etableret en pavillon ved 
Sundbyøster Poppellunden med 14 vuggestuepladser, som blev taget i 
brug den 1. august 2018.  
 
Pavillonen blev endelig godkendt af Byrådet den 19. december 2017, og er 
en midlertidig løsning, som udløber i 2022.  
 
På grund af Sundbyøster Poppellundens areal er det ikke muligt at gøre 
pavillonen permanent eller at etablere en tilbygning til børnehuset.  
 
Børnetalsprognose og kapacitet 2020-2024, forelagt Børne- og 
Ungeudvalget den 6. maj 2020, viser at der er brug for at etablere 
vuggestuepladser i et andet børnehus i Svendborg by, når pavillonen ved 
Sundbyøster Poppellunden udløber. 
 
Børnetalsprognose og kapacitet 2020-2024 viser dernæst, at der er brug 
for at etablere vuggestuepladser på Thurø for at imødekomme det stigende 
børnetal. Til dette formål anbefales det at pavillonen ved Sundbyøster 
Poppellunden flyttes til Østerdalen Thurø Børnehuse.  
 

 
Behov/ønsker 
 

 
Sundbyøster Poppellunden 
Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2020-2024 forventes antallet af 
ledige 0-2 års pladser i Svendborg by at falde fra 76 i 2021 til fire i 2024.  
 
Udviklingen skyldes dels befolkningsprognosen 2020-2033, godkendt af 
Økonomiudvalget den 21. april 2020, som forventer en stigning i antallet 
af 0-2-årige fra 2023, dels at der i Svendborg by samlet forsvinder 28 
vuggestuepladser fra 2022, da pavillonerne ved Vesterlunden Kernehuset 
og Sundbyøster Poppellunden udløber i henholdsvis 2021 og 2022 (for 
Vesterlunden Kernehuset se anlægsskema: Forslag om at opretholde 14 
vuggestuepladser i Vesterlunden Kernehuset).  
 
Svendborg by har en positiv krydsbelægning på ca. 25, det vil sige at ca. 
25 børn bosiddende udenfor Svendborg by ønsker plads i Svendborg by.  
Når krydsbelægning indregnes forventes der at mangle ca. 20 0-2 års 
pladser i Svendborg by i 2023 og 2024.  
 
Det forventes at Dagplejen ikke kan imødekomme det stigende børnetal i 
Svendborg by, men at Dagplejen kan opretholde den nuværende kapacitet 
i Svendborg by på ca. 150 dagplejepladser.  
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Da pavillonen ved Sundbyøster Poppellunden ikke kan gøres permanent, er 
der derfor brug for at etablere vuggestuepladser i et andet børnehus i 
Svendborg by, når pavillonen udløber.  
 
Sundbyøster Kobberbækken, som består af to bygninger, er ved at 
gennemgå en renovering som følge af vandskade i den ene bygning.  
 
Af pædagogiske og ressourcemæssige grunde ønsker børnehuset at samle 
vuggestuebørnene i den ene bygning og børnehavebørnene i den anden 
bygning. I forbindelse med renoveringen ændres ibrugtagningstilladelsen, 
så dette kan lade sig gøre. Det medfører at der kan etableres flere 
vuggestuepladser i Sundbyøster Kobberbækken som erstatning for pavillon 
ved Sundbyøster Poppellunden.  
 
At samle børnehavebørnene i den ene bygning kræver dog at bygningen 
forsynes med et nyt ventilationsanlæg og et automatisk 
brandalarmeringsanlæg. 
 
Østerdalen Thurø Børnehuse 
Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2020-2024 forventes der mangel på 
0-2 års pladser på Thurø i perioden 2021-2024. Pladsanvisningen har i hele 
2020 tilbudt nogle børn fra Thurø plads i Svendborg by, idet der også i 
2020 er mangel på 0-2 års pladser på Thurø.  
 
Manglen på 0-2 års pladser på Thurø skyldes, at det alene er Dagplejen, 
der skal imødekomme det stigende børnetal, og dette har ikke været 
muligt i 2020. Det forventes at det heller ikke er muligt fremadrettet.  
 
Der er derfor brug for vuggestuepladser på Thurø for at imødekomme det 
stigende børnetal. Der kan etableres vuggestuepladser på Thurø ved at 
flytte pavillonen ved Sundbyøster Poppellunden til Østerdalen Thurø 
Børnehuse. Det vurderes at pavillonens 14 vuggestuepladser kan 
imødekomme det stigende børnetal på Thurø. 
 

 
Økonomi 
 

 
For at kunne samle alle børnehavebørnene i en bygning i Sundbyøster 
Kobberbækken er det nødvendigt at lave en investering i bygningen. Dette 
inkludere at man forsyner bygningen med et nyt ventilationsanlæg, et 
automatisk brandalarmeringsanlæg mm. til en forventet udgift på 1,10 
mio. kr.  
 
Flytningen af pavillonen ved Sundbyøster Poppellunden til Østerdalen 
Thurø Børnehuse er beregnet til 0,70 mio. kr. og inkludere flytningen, 
reetablering af parkeringspladser samt etablering af legeplads. Udgiften 
udgør en permanent løsning, idet der i modsætning til pavillon ved 
Vesterlunden Kernehuset ikke skal etableres teglvægge og tegltag.  
 
Den samlende anlægsudgift udgør 1,80 mio. kr. 
 
I forbindelse med etablering af pavillonen blev der afsat midler til drift af 
denne i overslagsår. Det forventes derfor, at der ikke skal afsættes 
yderligere drift ved ovenstående forslag. 
 

 
Specifikke 
kvalitetskrav 
 

 

 
Øvrige bemærkninger  
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Bilagsmateriale, evt. 
link 
 

 

 
Projektets samlede 
udgift og periode 
 

 
1,80 mio. kr. 

 
2021 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o l i t is k  bes lut n ing –  
udf ø re ls e

Udførelse 0 1.800 0 0 0 1.800

Sam let  an lægs pro jek t 0 1.800 0 0 0 1.800

Samlede likviditet, netto 0 1.800 0 0 0 1.800

Økonomi
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