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Høringssvar fra Langenæs dagtilbud 
 
Bygningskapacitetstilpasninger 
Det er korrekt, at skovbørnehaverne i distrikt Langenæs for øjeblikket ikke fyldt op. Men hvis 
Giberhytten fusioneres med Mariendal mistes der en væsentlig fleksibilitet i forhold til pladsudnyttelsen 
i distriktet. 
Der sker for øjeblikket en boligfortætning i området Langenæs/Læssøesgade. Pladsanvisningens egne 
prognoser peger på, at behovet for vuggestuepladser vil være markant stigende for den kommende 
årrække. En måde at imødekomme dette øgede behov for vuggestuepladser på er, at konvertere ledig 
børnehavekapacitet til vuggestuekapacitet. Men for at dette kan kun lade sig gøre, skal der være ledig 
børnehavekapacitet. 
Ved at fusionere Giberhytten og Mariendal mistes denne fleksibilitet. 
 
Vi som bestyrelse vil derfor mane til besindighed, da det mindre beløb en fusion af Giberhytten og 
Mariendal frigiver på den korte bane, men kan vise sig, at blive en økonomisk dyr løsning på den lidt 
længere bane. 
 
Ydermere er bestyrelsen bekymret for den overbelægning der vil være i Børnehuset i ydertimerne, nu 
der ingen egenopsamling er. 
 

Garantidistrikter 
Bestyrelsen ser positivt på forslaget om at ændre på anvisningsdistrikterne 
 
Vi kender naturligvis ikke de bagvedliggende tanker for den meget korte beskrivelse som kommunen 
selv er kommet med. Dem bør vi nok have for at kunne forholde os rigtigt til det, men som 
udgangspunkt kunne man undersøge hvordan modellen med en radius fra bopælen, som bruges i bl.a.. 
Kbh funger. 
 

Specialdagtilbud – besparelse som følge af ny tildelingsmodel 
Vi er som bestyrelse bekymrede for, at en besparelse på tildelingsmodellen kan begrænse trivslen for de 
børn der i forvejen har det vanskeligst. 
I Langenæs dagtilbud er en gruppe på 10 børn indskrevet under servicelovens §32. Det er en væsentlig 
pædagogisk opgave, at sikre gode og trygge ramme for denne gruppe børn, men i lige så høj grader det 
en opgave, at understøtte børnenes udvikling gennem relation til børn i det almene tilbud. 
Vi som bestyrelse er bekymrede for, at en besparelse på tildelingsmodellen kan begrænse denne gruppe 
børns trivsel og udvikling. 
 
 
På vegne af bestyrelsen i Langenæs dagtilbud 
 
Med venlig hilsen 
Hanne Frisk – formand for bestyrelsen Langenæs dagtilbud 


