Notat

Budgetspørgsmål 16 til budget 2019 – Kommunens dagtilbud fysisk plads

Spørgsmål:
I Statens Byggeforskningsinstituts anvisning til bygningsreglementet opereres
der med kvalitetsniveau A, B og C for plads i daginstitutioner og en bestemt
model for opgørelse af ledigt gulvareal, hvor det kun er reelt gulvareal til brug
for ophold af børnene fraregnet nagelfast inventar, hvilelejer m.v.
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Kvalitetsniveau C: Et frit gulvareal på mindst 3 m2 pr. barn i vuggestuer og 2 m2
pr. barn i børnehaver.
Kvalitetsniveau B: Et frit gulvareal på mindst 4,5 m2 pr. barn i vuggestuer og 3,5
m2 pr. barn i børnehaver.
Kvalitetsniveau A: Som B suppleret med aktivitetsrum.
Med udgangspunkt i dette stilles følgende spørgsmål:
1. Det ønskes oplyst pr. institution, hvor meget gulvplads der er
henholdsvis pr. vuggestuebarn/børnehavebarn. Dette tal ønskes
opgivet på baggrund af det faktiske antal
børnehavebørn/vuggestuebørn indskrevet pr. institution – gerne i form
af et gennemsnit for en længere periode.
2. Det ønskes oplyst for hver institution, hvorvidt denne overholder
kvalitetsniveau A, B, C eller ingen af niveauerne.
3. For hver institution der ikke lever op til minimum niveau B ønskes det
oplyst, hvor mange pladser/enheder den pågældende institution skal
reduceres med, således man kan sikre kvalitetsniveau B som minimum
overholdes.
4. For hver institution der ikke lever op til niveau A ønskes det oplyst, hvor
mange pladser/enheder denne skal reduceres med, således at der kan
sikres aktivitetsrum der kan bringe institutionen op på niveau A.
5. Vil det samlede antal kvadratmeter i Albertslunds institutioner kunne
opfylde kravene til niveau A?

Svar:
Det vil kræve en større undersøgelse at svare på dette spørgsmål. Vores
vurdering er at der skal bruges 50-55 timer og det vil koste ca. 55.000 kr. med
ekstern konsulentbistand.
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