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Beslutning: Humlehavens kapacitet
Sagsnr. i ESDH:
22/7493
Beslutningskompetence: Børn og Skole
Beslutningstema
Udvalget bedes beslutte en udvidelse af Humlehavens kapacitet.
Sagsfremstilling
Humlehaven er Furesøs specialdagtilbud under dagtilbudsloven.
I budget 2021 blev det besluttet med budgetforslaget UDF 2 ”Bedre børneliv gennem styrkelse af
almenområdet”, at Humlehaven blev reduceret i budget med 300.000 kr. svarende til en reduktion
fra 14 til 15 pladser. Ambitionen var, at færre børn skulle have tilbud i Humlehaven og flere i
Furesøs almene dagtilbud.
Desværre oplever vi den modsatte udvikling, både i Furesø og i hele Danmark. Flere børn får behov
for særlige tilbud, også blandt de mindste børn i kommunerne.
I 2019 blev der gennemført en studierundtur til specialdagtilbud, der er sammenlignelige med
Humlehaven. Der blev lavet en analyse af økonomien i tilbuddene, som viste, at Humlehavens
budget i form af lønmidler pr. plads ligger godt i sammenligningen med tilsvarende tilbud.
I 2022 har vi set på fremmødet og kan se, at det er sjældent, at alle børn møder frem hver dag.
Samtidig hentes børnene langt de fleste dage inden kl 16. I de første fire måneder af 2022 er det kun
sket en enkelt gang, at et barn er blevet hentet efter kl 16. I de første tre uger af maj 2022 har der
været 4 dage, hvor et enkelt barn er hentet efter kl 16.
Her i 2022 kan vi se, at det af hensyn til børn med behov for en specialdagtilbud er nødvendigt at
fastholde 15 pladser i Humlehaven. Derfor indstiller vi, at åbningstiden reduceres, så den
fremadrettet er kl. 16 i stedet for kl. 16.30. Dette vil betyde at Humlehaven kan spare ca. 70.000 kr.
kr. Hvis de fastholdes i Humlehavens budget vil den oplevede reduktion i budgettet på 230.000 kr.,
svarende til 5 % af budgettet. I og med at vores analyse har vist, at Humlehavens budget er i den
høje ende sammenlignet med tilsvarende tilbud, er det forvaltningens vurdering, at det kan lade sig
gøre at fastholde 15 pladser i Humlehaven, med det reducerede budget.
Alternativet til en plads i Humlehaven er en mere indgribende foranstaltning længere væk fra
barnets hjem i form af en plads i eksternt paragraf 32 tilbud, som gennemsnitligt koster 690.000 kr.
årligt.
Derfor indstilles det, at Børn og Skole udvalget godkender, at antallet af pladser i Humlehaven
fastholdes på 15, samtidig med at åbningstiden reduceres, så den fremadrettet er kl. 16 i stedet for
kl. 16:30.
Det er forventningen, at det reducerede budget og dermed normering, ikke vil betyde, at børn og
forældre vil opleve en mærkbar reduktion i kvaliteten i Humlehaven.
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Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser, da der er tale om en udgiftsneutral omlægning af
åbningstid og antal indskrevne børn.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Forslaget indebærer, at et ekstra barn kan få det rette specialdagtilbud i Furesø. Dermed er forslaget
i tråd med Mål 3: ”I 2030 går Furesø foran for at sikre det gode børneliv og en tryg alderdom”, og
succeskriterierne 3.1. Furesømodellen for det gode børneliv, og 3.2. Trivsel og læring.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Dagtilbudsloven.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Børn og Skole:
- godkender, at Humlehaven fastholder sin kapacitet på 15 pladser
- godkender, at Humlehavende åbningstid fremadrettet er kl. 16 i stedet for kl. 16:30.
Beslutning i Børn og Skole den 14-06-2022
Godkendt.
Bilag:

