Dialogmøde på dagtilbudsområdet
30. marts 2017
Stigende børnetal
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Forventet behov for dagtilbudspladser i
Svendborg Kommune
Prognoseværktøjer på dagtilbudsområdet
Kapaciteten på dagtilbudsområdet vurderes og justeres løbende ved hjælp af to
prognoseværktøjer:
•

Befolkningsprognose som udarbejdes for hele kommunen én gang om året – pr.
1. januar

•

Børnetalsprognose som udarbejdes for dagtilbudsområdet tre gange om året –
pr. 1. april, 1. august og 1. december. Børnetalsprognoserne følger op på
Befolkningsprognosens forventede antal børn og kobler denne med en
dækningsgrad

Befolkningsprognosens og Børnetalsprognosens ukendte faktor er de 0-årige, idet
antallet af 0-årige ikke kan vides på forhånd. Antallet af 0-årige beror på det bedst
mulige skøn på baggrund af antallet af kvinder i den fødedygtige alder og en forventet
fertilitet.

2

Forventet behov for 0-2 års pladser
Befolkningsprognose 2016 - 2029 for Svendborg Kommune
og Børnetalsprognose pr. 1. december 2016
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Iværksatte tiltag for at imødekomme det stigende
behov for 0-2 års pladser i Svendborg by
Stigende behov for 0-2 års pladser har i 2017 især været gældende i de fire
skoledistrikter i Svendborg by.
For at imødekomme det stigende behov for 0-2 års pladser i Svendborg by er
nedenstående tiltag iværksat:
•

Etableret 29 garantipladser fordelt på fire børnehuse

•

Dagplejen har omlagt dele af gæsteplejen i Svendborg by fra faste gæstepladser
hos dagplejere til gæstehus i Dagplejens Hus. Dette frigiver dagplejepladser til brug
for visiteringen

•

Dagplejen har af flere omgange forsøgt at rekruttere dagplejere i Svendborg by.
Det har ikke været muligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal dagplejere

•

Synliggøre Dagplejen ved hjælp af artikler/udtalelser i Fyns Amts Avis (januar og
februar 2017) og opslag på Svendborg Kommunes facebookside (marts 2017)

•

Øvrige kortsigtede handlemuligheder – visitationens afstandskriterier, reducering i
antal kvadratmeter pr. barn, etablering af pavilloner og tidlig overgang til børnehave
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Forventet behov for 0-2 års pladser
Forventninger til Befolkningsprognose 2017 – 2030 for
Svendborg Kommune og Børnetalsprognose pr. 1. april 2017

•

De høje fødselstal i sidste halvdel af 2016 fortsætter ind i 2017, idet der i januar og
februar 2017 er født flere børn end forventet af Befolkningsprognose 2016-2029

•

Forventningen er således, at der i den nye befolkningsprognose kan konstateres
stigende antal 0-2-årige fra 2017 og fremadrettet

Befolkningsprognose 2017 – 2013 for Svendborg Kommune forventes at blive forelagt
Økonomiudvalget den 18. april 2017 og Børnetalsprognose og kapacitet foreligges
Udvalget for Børn og Unge den 8. maj 2017.
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