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Indledning  

I Albertslund skal børn vokse op i gode og trygge ramme. Børn og forældre skal møde stærke 

børnefællesskaber og opleve, at børnene har mulighed for at folde deres fulde potentiale ud i en by med 

trygge boligområder, grønne områder og tæt på Vestskoven.  

Partierne bag denne [aftale om principperne] for udviklingen af dagtilbudskapaciteten ønsker at arbejde for  

gode dagtilbud, hvor ambitionen er høj fysisk og pædagogisk kvalitet, men også i en klar erkendelse af, at 

kommunens økonomi er begrænset. Det kalder på nytænkning, kreativitet og nye veje, som også skal være 

med til at sikre forældrenes valgfrihed, når det gælder dagtilbud og mulighed for orlov.  

Partierne ønsker derfor med denne aftale at arbejde for en balanceret udvikling af den fysiske 

dagtilbudskapacitet de næste 10 år, hvor udbygningen af eksisterende institutioner kombineres med 

nybyggeri af kommunale institutioner. Der opføres tillige midlertidige bæredygtige institutioner/pavilloner, 

hvor der er fokus på, at materialer kan genbruges. Dagplejen udvides og øget mulighed for hjemmepasning 

af eget barn besluttes. 

På den baggrund er ACFBVO enige om følgende:  

A. Igangværende projekter  

• Brillesøen opføres i nye bygninger, idet det forudsættes at det igangværende udbud  

muliggør opførelsen af institutionen. 

• Udbygningen af Hyldespjældet, Lindegården og Kastanjen fortsættes med en forventet 

merkapacitet på 123 pladser – jf. mødesager. 

 

B. Fastholdelse af eksisterende kapacitet  

•  Naverland forudsættes i drift som dagtilbud i hele perioden med ca. 80-110 pladser. 

 

C. Udfasning af institutioner  

•     Bygningsmassen på institutionsområdet gennemgås med henblik på en vurdering af, hvilke 

institutioner der skal udfases. Der skal tages stilling til, om en institution skal genopføres. 

• Ved udløbet af perioden tages der stilling til, hvilke institutioner der udfases eller omdannes til 

andet formål.  

 

D. Genhusning  

• Eksisterende pavillonbygninger anvendes til genhusning af skiftende institutioner, der 

renoveres frem mod 2030. 

 

E. Anvendelse af plads i de nuværende institutioner  

• På baggrund af Mulighedsanalysen og dialog med de enkelte institutioner øges den samlede 

kapacitet med 400–500 pladser fordelt på en række institutioner, idet der tages udgangspunkt i 

niveau C, da enkelte bygninger vil ligge mellem niveau B og C.  For definition af niveauerne ABC 

se bilag B. 

• Udvidelsen af kapaciteten på den enkelte institution sker i tæt dialog med forældre, leder og 

medarbejdere.  

• Der skal være fokus på plads til kreative aktiviteter, herunder eventuelt samarbejde med 

kommunens kulturinstitutioner.  
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• I forbindelse med udvidelsen af kapaciteten besluttes en særlig profil for den enkelte 

institution, der omfattes af udvidelsen  – fx om den på daglig basis skal tilknyttes med en 

børnegruppe til Vikingelandsbyen, Toftegården, Musikskolen, idræt (Hyldagerhallen), i 

tilknytning til Vestskoven mv. Tilknytningen skal være styrende for en del af det pædagogiske 

indhold i institutionens hverdag. 

• Muligheden for at etablere en skovbørnehave undersøges. 

• I en begrænset årrække kan der blive tale om pavilloner som en midlertidig mulighed – jf. fald i 

børnetallet igen ved udgangen af perioden. Pavilloner opføres med fokus på bæredygtighed.  

  

F. Nye institutioner – principper om størrelse, ejerforhold og drift  

• Frem mod 2028 etableres kapacitet svarende til syv -otte institutioner dimensioneret til 110 

pladser eller 150 enheder i kvalitetsniveau C. Institutioner med flere enheder end 150 kan 

opføres i enkelte tilfælde, hvilket forudsætter en politisk behandling af det enkelte forslag. 

• Institutioner opføres bæredygtigt enten i egne bygninger eller i samdrift med andre 

kommunale institutioner.  

• Parterne er enige om, at kvalitetsniveau C ikke er et blivende niveau. Det er fastlagt af 

økonomiske hensyn og begrænsningerne i den statslige anlægsramme. Kvalitetsniveau B er den 

politiske ambition. 

• Antallet af specialpladser øges i takt med behovet.  

• Aftalepartierne er enige om, at muligheden for private daginstitutioner undersøges. 

• Forvaltningen udarbejder oplæg om placering af de seks institutioner til beslutning i KB i 

efteråret 2022/foråret 2023.  

• Der skal sikres tilstrækkelig med udearealer ifm. nybygning og renovering af institutioner.  

 

G. Dagpleje   

• Dagplejen indgår i kommunens dagtilbud til forældre og udbygges så vidt muligt efter samme 

forholdstal, som KB tidligere har truffet beslutning om. De grønne Spirer blandt dagplejerne 

søges udvidet. Gæsteplejen udbygges i takt med det stigende behov. 

  

H. Tilskud til pasning af eget barn  

• Forældre får mulighed for at søge tilskud til pasning af eget barn efter principperne i bilag A. 

 

I. Principper for finansiering  

• Mulighederne for finansiering af udbygningen af dagtilbudskapaciteten undersøges indenfor 

rammerne af følgende: Gennem anlægsramme, udbygning, leje, nybyg, OPP, bedre udnyttelse 

og nytænkning af eksisterende kvadratmeter. 

• Forvaltningen fremlægger snarest oversigt over mulige finansieringsmodeller.  

 

 

 

 

 



Albertslund Kommune     
Politisk aftale om principper for udviklingen af dagtilbudskapaciteten frem mod 2032.  
 

 

Albertslund d.21.6.2022  

Socialdemokratiet     Konservativ Folkeparti   Socialistisk Folkeparti  

 

 

De radikale                      Venstre                            Dansk Folkeparti  

 

 

_______ 

Bilag A 

Tilskud til pasning af eget barn  

Orlovsordningen besluttes i KB, idet der snarest forelægges mødesag efter følgende principper; 

at indføre mulighed for tilskud til pasning af eget barn i alderen 24 uger til 2 år og 9 måneder i en 

forsøgsperiode på to år, 

at Børne- og Skoleudvalget orienteres om udviklingen i antal forældre, der ønsker at benytte ordningen 

efter et år og 

at erfaringer og data med denne ordning fremlægges for Børne- og Skoleudvalget med henblik på en varig 

beslutning efter endt forsøgsperiode. 

Én af betingelserne for at få tilskud til pasning af egne børn er, at ansøgeren har tilstrækkelige 

danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. EU/EØS borgere er dog 

undtaget for kravet om danskkundskaber jf. Dagtilbudslovens §87. 

I forarbejdet til Lov om ændring af dagtilbudsloven af 15. dec. 2016 fremgår det, at kommunerne ved 

godkendelse af ansøgere til tilskud til pasning af eget barn kunne: 

Stille krav om, at den ansøgende forælder, udover de eksisterende betingelser, skal kunne dokumentere, at 

han/hun har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Det 

kan f.eks. være i form af dokumentation for, at han/hun har gennemført 9.-klasseprøven i dansk med 

mindst karakteren 2, bestået Prøve i Dansk 2 eller et tilsvarende niveau. 

Forvaltningen er bekendt med, at der i København, Svendborg og Odense kommuner skal fremvises 

dokumentation for, at forældre, der søger tilskud til pasning af eget barn, skal have bestået 9. klasses 

afgangsprøve eller bestået 

Prøve i dansk 2/3. Dokumentation på danskkundskaber skal vedhæftes, når ansøgningen fremsendes. 

Såfremt ordningen om tilskud til pasning af eget barn ønskes gennemført i Albertslund Kommune, vil 

forvaltningen på den baggrund præsentere Børne- og Skoleudvalget for en konkret model for godkendelsen 

af ansøgninger til tilskud til pasning af eget barn, herunder for vurdering af ansøgernes danskkundskaber. 

 



Albertslund Kommune     
Politisk aftale om principper for udviklingen af dagtilbudskapaciteten frem mod 2032.  
 

 

Bilag B  

I Statens Byggeforskningsinstituts anvisning til bygningsreglementet opereres der med kvalitetsniveau A, B 

og C for plads i daginstitutioner: 

Kvalitetsniveau C = Vuggestue: min. 3 m2 gulvareal i opholdsrum pr. barn / Børnehave: min. 2 m2 gulvareal 

i opholdsrum pr. barn. 

Kvalitetsniveau B = Vuggestue: min. 4,5 m2 gulvareal i opholdsrum pr. barn / Børnehave: min. 3,5 gulvareal 

i opholdsrum m2 pr. barn. 

Kvalitetsniveau A = Som B suppleret med aktivitetsrum. 

 

 

 

 

 


