Strukturanalysen – Betydning for dagtilbudsområdet
Nedenstående tabel giver en vurdering af, hvilke konsekvenser der vil være af forslaget til
struktur på skole- og dagtilbudsområdet på dagtilbudsområdet.
Det skal bemærkes at nedenstående er en overordnet vurdering af konsekvenserne. Der kan
derfor ske ændringer som følge af de endelige vurderinger ifm. implementeringen af
forslagene.

Forslag

Konsekvenser for drift

Stjær:
Den ledige kapacitet på
Stjærskolen anvendes til
dagtilbud og der etableres
samtidig en landsbyordning i
Stjær der også organisatorisk
omfatter Storring

Ved en evt. etablering af
landsbyordning i Stjær, der
organisatorisk omfatter
Storring, reduceres det
nuværende dagtilbud i
Skovby i størrelse.
Kombineret med en evt.
fusion af det tilbageværende
dagtilbud med dagtilbuddet i
Galten-Låsby (jf.
nedenstående) vil antallet af
kontraktholdere på
dagtilbudsområdet reduceres
med 1.
Dette vil alt andet lige give
en reduktion i driftsbudget
på ca. 0,5 mio. kr.
Denne reduktion indgår i
BDO´s rapport.

Konsekvenser for anlæg
Belysningen af en evt.
indflytning af Stjær
Dagtilbud til Stjærskolen
viste, at det ud over en
ombygning af dele af skolen
sandsynligvis vil kræve en
mindre tilbygning.
Baseret på de
forudsætninger der er
anvendt i strukturanalysen
for tilbygninger og en
generel vurdering af
ombygningsomkostninger vil
et første overslag være, at en
indflytning af Stjær
Dagtilbud på Stjærskolen vil
medføre udgifter på 10-15
mio. kr.
Dette skal ses ift. at der er
afsat 18 mio. kr. til
indflytning på Stjærskolen.
Af investeringsoversigten
fremgår desuden at en evt.
fastholdelse af dagtilbud i de
eksisterende rammer vil
nødvendiggøre en
renovering, herunder et nyt
tag med en forventet udgift
på med 5 mio. kr.
Derudover vil der være et
salgspotentiale for de
nuværende bygninger for
Stjær Dagtilbud. Dette er der
for nuværende ikke lavet en
vurdering på.
Samlet set vurderes der dog,
at være et økonomisk
potentiale ved en indflytning
af Stjær Dagtilbud på
Stjærskolen.

Forslag

Konsekvenser for drift

Konsekvenser for anlæg

Skovby-Galten: Nyt
Dagtilbud Skovby,
Galten og Låsby:
Der etableres et nyt samlet
dagtilbud for Skovby, Galten
og Låsby

Jf. ovenstående vil en evt.
Der er ikke konsekvenser for
fusion af Dagtilbud
anlæg med dette forslag.
GaltenLåsby og Skovby alt
andet lige reducere antallet af
kontraktholdere på
dagtilbudsområdet med
1.

Hørning:
Hørningskolen flyttes til
Sølund og de frigivne lokaler
bruges til dagtilbud.

Ved en indretning af den
nuværende Hørning
Skole til dagtilbud vil der
være en driftsbesparelse på
ca. 0,7 mio. kr. årligt som
følge af sparede
leasingudgifter til modulerne
ved Elgårdsminde og
Toftelunden

Der er lavet en analyse som
viser, at en ombygning af
Hørningskolen til dagtilbud
vil koste ca. 6,5 mio. kr.
Dette skal ses i forhold til
etablering af nye lokaler i
Hørning. Der er ikke lavet en
endelig vurdering af udgiften
til etablering af et nyt
dagtilbud i Hørning.
Etableringen af et nyt
dagtilbud vil dog være
betydeligt højere end de 6,5
mio. kr. nævnt ovenfor.
En indflytning af
Hørningskolen på Sølund
vurderes at medføre et behov
for en betydelig ombygning
og tilpasning af lokalerne på
Sølund.
Samlet set er det vurderingen
at der vil være
tale om, at udgifterne til
ombygning af Sølund
modsvarer den opnående
besparelse i Hørning, således
at der er tale om et
nulsumsspil.

Veng:
Veng Børnehus flyttes ind på
ledig kapacitet på Veng Skole
og samarbejdet med
Jeksendalskolen styrkes.

Ingen effekt på driftsudgifter. Der vil være udgifter til
ombygning og tilpasning af
lokalerne på Veng Skole til
dagtilbud. Disse kendes
endnu ikke.
Der vil være en besparelse på
renovering af det
eksisterende dagtilbud.

Forslag
Låsby:
Det forhold, at Afdeling D
forbliver liggende på Låsby
Skole medføre et behov for
en alternativ placering af ny
daginstitution der ellers var
tiltænkt at kunne udnytte
lokalekapaciteten.

Konsekvenser for drift

Konsekvenser for anlæg

Der er ingen konsekvenser for Der vil være behov for at
drift.
afsætte et budget til
etablering af dagtilbud i
Låsby.
Den anslåede udgift til
etablering af et dagtilbud er
på ca. 25 mio. kr., og vurderes
at kunne finansieres delvist af
den opnåede besparelse ved
at den nye skole i Ry ikke får
behov for 4 spor. Samt at der
i den nuværende
investeringsoversigt er afsat 9
mio. til ombygning af
Afdeling D fra skole til
dagtilbud.
Der vil dog være behov for en
yderligere analyse af den
samlede investeringsoversigt
for en vurdering om det kan
afholdes indenfor den
samlede ramme.

