Høring vedrørende dagtilbud og skole/SFO i Blåhøj
BAGGRUND
Kernehuset
Kernehuset er en USFO (landsbyordning) med både børnehave og SFO, som samarbejder på tværs. I
2019 er der indmeldt 18 børn i børnehaven og 35 børn i SFO. Lederen af Kernehuset er ansat med 1/2
stilling som leder af børnehaven og 1/2 stilling som SFO leder. Det pædagogiske personale i Kernehuset
varetager ligeledes funktioner i både børnehave- og skoledelen.
Det forventes, at antallet af børnehavebørn i Kernehuset falder fra 18 i 2019 til 16 i 2020. Fremtiden ser
således ud, at der blev født 2 børn i Blåhøj i 2018, som bliver børnehavebørn i 2021. I 2019 er der er
indtil nu født 2 børn i Blåhøj og endnu et barn er på vej. Fødselstallene i 2016 og 2017 var på
henholdsvis 4 og 8. Disse tal er konkrete fødselstal fra sundhedsplejen.
Blåhøj Skole
På Blåhøj Skole er der pt. 89 elever. Hver årgang har små klasser. Det kan have en social betydning for
elevernes trivsel, men også for skolens økonomiske fundament. Den økonomiske tildelingsmodel til
skolerne er baseret på skolernes elevtal. En evaluering af tildelingsmodellen i Børne- og
Undervisningsudvalget den 27. marts 2019 viste, at alle selvstændige skoler kan drive skole ud fra
folkeskolelovens minimumskrav. For de små skoler er det dog et vilkår, at der er samlæsning mellem
klasser, hvilket sker på Blåhøj Skole:
0.
2.
4.
4.

og 1.
og 3.
og 5.
5. og

klasse læses sammen 5 lektioner pr. uge – musik, idræt og billedkunst.
klasse samlæses i alle timer.
klasse samlæses i alle timer.
6. samlæses i håndværk og design, idræt og madkundskab med to lærer i de tre klasser.

Det faldende børnetal giver udfordringer i forhold til at få økonomien til at hænge sammen for både
Kernehuset og Blåhøj Skole, og det er ikke muligt at effektivisere yderligere.
I dagtilbuddet løses de pædagogiske opgaver med høj faglighed og stor kvalitet, men det lave børnetal
giver en stor udfordring i forhold til at ansætte nok personale til at dække hele åbningstiden.
I skolen er der kun få lærere, som skal dække alle skolefag. Det kan give udfordringer på
kompetencedækning og faglige sparring.
Begge enheder er desuden udfordret på bemanding ved fravær, ferieafvikling etc.

POLITISK BEHANDLING OG HØRING
Med baggrund i ovenstående har Byrådet ønsket en politisk drøftelse af bæredygtigheden og kvaliteten af
det samlede tilbud i Blåhøj set ud fra sociale, faglige og økonomiske parameter. Det er sket på følgende
møder:


27. marts 2019 drøftede Børne- og Undervisningsudvalget første gang bæredygtigheden i
Kernehuset og Blåhøj Skole på udvalgsmødet



7. maj 2019 fremlagde ledelsen fra Kernehuset og Blåhøj Skole for Byrådet, hvilke udfordringer
og muligheder det lave børnetal har, og hvad det fremtidigt vil betyde i forhold at skabe kvalitet i
det samlede tilbud i Blåhøj set ud fra økonomiske, organisatoriske og pædagogiske parametre
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12. juni 2019 drøftede Børne- og Undervisningsudvalget sagen igen, og sender nu tre scenarier
for fremtidens dagtilbud og skole/SFO i Blåhøj i høring:
1.
2.
3.

Lukning af Blåhøj skole og etablering af vuggestue i Kernehuset
Lukning af børnehavedelen i Kernehuset
Lukning af det samlede tilbud i Blåhøj

Børne- og Undervisningsudvalget anbefaler scenarium nr. 3 ’Lukning af det samlede tilbud i Blåhøj’, men
ønsker at sende alle tre scenarier i høring hos relevante parter, inden der træffes en endelig beslutning.
Høringen er målrettet:







Skolebestyrelsen på Dalgas og Blåhøj Skole
Lokal MED
MED Skole
MED Daginstitution og Dagpleje
Borgerforeningen i Blåhøj
Andre, der har interesse i afgive et høringssvar

De tre scenarier, der kan afgives høringssvar på, er uddybet nedenfor.
Høringssvar skal sendes til Mia Wæver, miwav@ikast-brande.dk, senest fredag den 23. august
2019 kl. 15.00.
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TRE SCENARIER FOR DAGTILBUD OG SKOLE/SFO I BLÅHØJ
Nedenfor beskrives følgende tre scenarier set ud fra økonomiske og pædagogiske parametre:
1. Lukning af Blåhøj skole og etablering af vuggestue i Kernehuset
2. Lukning af dagtilbuddet ”Kernehuset”
3. Lukning af det samlede tilbud i Blåhøj
SCENARIUM 1: Lukning af Blåhøj skole og etablering af vuggestue i Kernehuset
Lukning af Blåhøj Skole
Den estimerede driftsoptimering ved at lukke Blåhøj Skole er:
Driftsoptimering i
kr. pr. år
Grundbeløb på skoledelen

1.619.200 kr.

*Bygningsdrift inkl. SFO

1.000.000 kr.

Ledelse (en halv SFO-lederløn)
I alt

325.000 kr.
2.944.200 kr.

*Budgettet til bygningsdrift er på 1.000.000 kr. Hvis skolen lukkes vil Kernehuset stadig have behov for at anvende
lokaler i skolens bygninger, og der vil stadig være behov for vedligeholdelse og drift af bygningerne.

En lukning af Blåhøj Skole vil betyde, at eleverne skal flyttes til en anden skole i Brande. Tilskuddet pr.
elev overføres til den skole, der modtager børnene.
Skoledistrikterne skal revurderes for at sikre den optimale klassekvotient på Dalgasskolen og
Præstelundskolen.
Det vurderes, at der skal indsættes en til to ekstra busser mellem Blåhøj og Brande. En busrute med 3
daglige ture frem og tilbage koster ca. 500.000 kr. pr. år.
Hvis eleverne fra Blåhøj vælger at flytte til en anden kommunal skole i nabokommunen, vil det reducere
besparelsen med mellem 33.539 kr. - 37.120 kr. pr. år pr. elev.
Oprettes der en friskole i Blåhøj, vil den årlige udgift pr. elev være 36.738 kr. til undervisningsdelen og
7.380 kr. for en SFO plads. Udgifterne ved oprettelse af en friskole er udgiftsneutrale i forhold til
driftsoptimeringen.
Udgift i kr. pr. år
Elevtransport pris pr. bus med 3 daglige ture
Reduktion af besparelse ved valg af skole i nabokommune, pr. elev
Oprettelse af friskole - udgift pr. elev på undervisningsdelen
Oprettelse af friskole - udgift pr. elev for en SFO-plads

500.000
33.539 - 37.120
36.738
7.380

Etablering af vuggestue i Kernehuset
Der skal være minimum 30 børn indmeldt i dagtilbuddet, for at have nok pædagogisk personale ansat til
at dække åbningstiden på 51 timer om ugen. I 2020 er der 16 børnehavebørn i Kernehuset, og derfor er
det en løsning at udvide Kernehuset med vuggestuepladser.
Anlægsomkostningerne ved at etablere vuggestuepladser i Kernehuset vil ligge mellem 60.000 kr. og
100.000 kr.
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Institutionerne får dobbelt så mange lønkroner til et vuggestuebarn som til et børnehavebarn. Derfor vil
en udvidelse af Kernehuset med 7 vuggestuepladser være med til at understøtte en økonomisk og faglig
bæredygtig drift af dagtilbuddet, der dermed får en volumen svarende til 30 børnehavebørn. Udvidelsen
vil desuden være en god mulighed for at samle områdets 0-6 årige børn, og øge kvaliteten i den tidlige
og rettidige indsats.
Den ekstra driftsudgift ved vuggestue frem for dagpleje er ca. 10.000 kr. pr. år pr. barn. Det vil sige
70.000 kr. pr. år for 7 vuggestuebørn.

7 vuggestuepladser
1 teamleder
Bygningsdrift
I alt

Merudgift i kr. pr. år
70.000 kr.
70.000 kr.
750.000 kr.
890.000 kr.

Hvis ikke det lykkes at øge antallet af børn i enten børnehave eller vuggestue med eksempelvis 16
børnehavebørn og 7 vuggestuebørn, kræver det en ekstrabevilling fra Byrådet så Kernehuset har
lønkroner svarende til det niveau 30 børnehavebørn udløser.
Omkostninger ved manglende børn, der kræver en ekstrabevilling fra Byrådet:
Udgift i kr. pr. år
Ekstrabevilling pr. manglende vuggestuebarn

99.000

Ekstrabevilling pr. manglende børnehavebarn

51.000
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SCENARIUM 2: Lukning af børnehavedelen i Kernehuset
Den estimerede driftsoptimering ved at lukke børnehavedelen i Kernehuset er:
Driftsoptimering i
kr. pr. år
Grundbeløb til daginstitutionen

200.000 kr.

*Bygningsdrift

94.000 kr.

Ledelse (en halv lederløn)

325.000 kr.

I alt

619.000 kr.

* Budgettet til bygningsdrift er på 94.000 kr. Det kan ikke lade sig gøre at spare hele beløbet, da der vil skulle
afsættes midler til ”tomdrift”, hvor rengøring mv. drosles ned til et forsvarligt minimum.

En lukning af Kernehuset i Blåhøj vil betyde, at Puljeordningen Lystersminde er det eneste tilbud i
nærområdet for børn i alderen 2,9 år til skolestart.
Der er plads til børnene i de eksisterende dagtilbud i Brande, som ligger 11 km fra Blåhøj. Tilskuddet pr.
barn vil følge barnet over i det nye dagtilbud. Den estimerede besparelse ved at lukke dagtilbuddet vil
være 325.000 kr. til ledelse (en halv lederløn), 94.000 kr. til bygningsdrift og 200.000 kr. i grundtilskud.
I alt 619.000 kr.
Oprettes der et privat dagtilbud i Blåhøj, vil der ved 16 børnehavebørn være en besparelse på 367.000
kr. pr. år.
Konsekvenser for Blåhøj Skole
Hvis børnene i Blåhøj distrikt kommer til at gå i børnehave i Brande, er der en sandsynlighed for, at
skolen mister sin naturlige ”fødekæde”. Det vil have den konsekvens, at elevtallet på skolen kan falde
yderligere.
SFO-pædagogernes arbejdstid er baseret både på pædagogisk arbejde i Kernehuset og i skoleregi for at
sikre stillinger med et robust timetal, og for at kunne bemande åbningstiden i SFO inden skoledagen
begynder og efter skoletid. En lukning af børnehavedelen i Kernehuset betyder, at der kun vil være
pædagogtimer i SFO og skole. Derfor bliver det svært at tilbyde pædagogerne attraktive stillinger og
tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Hvis der skal være medarbejdere nok til at dække SFO’ens åbningstid,
og det ikke skal blive for skrøbeligt i forhold til ferie og andet fravær, vil det være nødvendigt at ansætte
yderligere to medarbejdere på halv tid.

2 halvtidsstillinger
Bygningsdrift
I alt

Merudgift i kr. pr. år
500.000 kr.
50.000 kr.
550.000 kr.
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SCENARIUM 3: Lukning af det samlede tilbud i Blåhøj
Se beskrivelsen af lukning af skole og dagtilbud under de to første scenarier.
Hvis det samlede tilbud i Blåhøj lukkes, vil det give en driftsoptimering på:
Driftsoptimering i
kr. pr. år
Dagtilbudsområdet i alt

619.000 kr.

Skoleafdelingen i alt

2.944.200 kr.

Ikast-Brande Kommune i alt

3.563.200 kr.

Driftsoptimeringen reduceres med elevomkostninger i nedenstående tabel, som beskrevet under
scenarium 1.
Udgift i kr. pr. år
Elevtransport pris pr. bus med 3 daglige ture
Reduktion af besparelse ved valg af skole i nabokommune , pr.
elev

500.000
33.539 - 37.120

Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole
§ 3. Offentliggørelse af forslag om en skolenedlæggelse skal som minimum ske på kommunens og den pågældende
skoles hjemmeside.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod
forslaget. Fristen regnes fra datoen for offentliggørelsen på kommunens og den pågældende skoles hjemmeside. Ved
offentliggørelsen skal der oplyses om fristen.
§ 4. Med henblik på indhentelse af udtalelse fra skolebestyrelsen ved de berørte skoler, jf. folkeskolelovens § 40,
stk. 2, nr. 2, 2. pkt., sendes forslaget senest samtidig med offentliggørelsen efter § 3 til udtalelse hos
skolebestyrelserne ved de berørte skoler. Fristen for skolebestyrelsens udtalelse følger af § 3, stk. 2.
§ 5. Efter udløbet af fristen efter § 3, stk. 2, og efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte
skoler, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2, 2. pkt., kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt. Hvis der
rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod forslaget, kan vedtagelsen dog tidligst ske 4 uger efter udløbet af fristen efter
§ 3, stk. 2.
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