Ændringsforslag
Generelle oplysninger:
Forslag nr./Tekst:
BUU-A-01 Opførelse af en ny daginstitution som erstatning for Skovbrynet – og med
ønske om en udvidelse af kapaciteten til at imødekomme kapacitetsudfordringer i
midtbyen
Politikområde:
Vedtaget:
Børnepasningspolitik
Børne- og Uddannelsesudvalget den
21. august 2019 sag nr. 10
Beløbs- og personalemæssige oplysninger:
2020
Beløb i hele 1.000 kr.
Nettorådighedsbeløb
17.616
- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt.

2021
17.616

2022

2023
0

0

Beskrivelse:
Forslaget har virkning fra 1. januar 2020.
Hotelkæden Comwell har købt den grund og bygning, som i dag huser Daginstitutionen
Skovbrynet (Skovbrynet 3). Pladserne i institutionen kan ikke undværes, tværtimod forventes
manglen på pladser at stige i midtbyen de kommende år, dels pga. befolkningstilvækst, del
pga. ghettopakken.
Skovbrynet 3 har hidtil været ejet af Region Syddanmark. Kolding Kommune (Daginstitutionen
Skovbrynet) har betalt en årlig leje på ca. 1,0 mio. kr.
Daginstitutionen Skovbrynet fraflyttes bygningen på Skovbrynet 3 i efteråret 2019. Der flyttes
til midlertidige daginstitutionslokaler indrettet ved Dyrehave bygningen.
Skovbrynet har i dag fysiske rammer til 24 vuggestuebørn og op til 60 børnehavebørn.
Udgiften til at drive Skovbrynet i dag (hvor der gennemsnitligt er normeret til 24
vuggestuepladser og 48 børnehavepladser) fordeler sig som følger:




Personale og ledelse: 5.674.000 kr.
Drift: 229.000 kr.
Leje: 1.165.000 kr.

Placering af den ønskede institution er ikke afdækket, da de midlertidige overvejelser omkring
placeringen af den nye institution på et areal ved Dyrehavevej er taget af tegnebrættet
grundet et eventuel salg af Dyrehavebygningen til Kolding Realskole (skoleflytningen skal
godkendes endeligt af Kolding Realskole bestyrelse og Kolding Byråd umiddelbart efter
sommerferien).
Den nuværende institution Skovbrynet har en fysisk kapacitet på 24 vuggestuepladser og 60
børnehavepladser.
Ved etablering af en ny institution forelægges et ønske om at udvide kapaciteten. Dette for at
imødekomme de kapacitetsudfordringer, der er og vil komme i midtbyen. På grund af en øget
børnetilvækst og ghettoplanen, vil presset i midtbyen være stigende.
Ønske til en ny institution kunne være:


Integreret institution med 8 grupperum og plads til f.eks. 40 vuggestuebørn og 80
børnehavebørn (årlig driftsudgift: personale og ledelse: 9.073.000 kr. + drift: 339.000
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kr.) eller 30 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn (årlig driftsudgift: personale og
ledelse: 9.076.000 kr. + drift: 356.000 kr.).
Ca. 1.600 m2 opvarmet areal og ca. 400 m2 skure, overdækninger m.v.
Etableres med produktionskøkken med kapacitet til 250 børn, så institutionen også kan
levere mad til andre institutioner, der tilvælger forældrebetalte frokostordninger og som
ikke selv har de fornødne køkkenfaciliteter.
Budget er inkl. etablering af udearealer, legeplads og P-plads
Anlægssum: 35.231.000 kr.

Institutionen vil kunne stå færdig i 2021.

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål kan ske til):
Rune Wentzel Helms
Navn:
Tlf.nr.:
79 79 22 00
E-mail: runhe@kolding.dk

