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Notat vedr. opførelse af ny børnehave i Sennels
Børne- og Familieforvaltningen modtog 12. april 2021 en opfølgende henvendelse fra Forældrerådet ved
Sennels Børnehave i forhold til behandlingen af en forestående opførelse af ny børnehave i Sennels.
Forældrerådet vurderer, at en integreret børnehave og vuggestue med plads til 50 børnehavebørn og 10
vuggestuebørn er for lille i forhold til det behov, som forældrerådet vurderer, der er i Sennels.
Forældrerådet nævner blandt andet, at der i de foregående befolkningsprognoser er en underestimering
på 10-48% i forhold til de faktiske tal. Det er særligt størrelsen på de seneste tre årgange i Sennels, som
Forældrerådet er opmærksomme på, som viser et større behov end det fra forvaltningen anslåede. Her
fremvises et fødselstal i Sennels på 26, 25 og 26 for årgangene 2018, 2019 og 2020 samt indtil videre 8 i
2021. Dette giver et formodet behovstal i 2024 på 85 børnehavebørn plus et ikke kendt tal for børn i
vuggestuen, hvilket argumenterer for en større integreret institution end den først fremlagte. Der
fremlægges desuden, at Sennels by er i fortsat udvikling med nye byggerier og tilflyttere, hvorfor dette har
en positiv virkning på antallet af vuggestue- og børnehavebørn. Dette bakkes op af de faktiske tal for
antallet af 0-2-årige og 3-5-årige pr. 1. januar 2021. De faktiske tal er henholdsvis 31 og 18 personer højere
end det fra prognosen forventede indbyggertal, hvilket ligeledes argumenterer for en større integreret
institution.
Forvaltningen har udarbejdet behovsanalysen, som er grundlaget for denne henvendelse, på baggrund af
befolkningsprognosen fra COWI. Denne viser et tydeligt fald i antallet af 0-2-årige og 3-5-årige i Sennels,
hvilket ikke stemmer overens med Forældrerådets vurdering og de faktiske tal for 2021.
Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i befolkningstallene fra årene 2004-2018. Den er ikke en
nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af befolkningstallet ud fra en forventning til, at
de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. De enkelte parametre for udregningen af
befolkningsprognosen er fødsler, dødsfald og flytninger, hvor fødselsraten i Thisted Kommune er højere
end gennemsnittet på landsplan. Ses der på tallene for aldersgruppen 25-39-årige, hvor der ifølge
prognosen er flest fødsler, er der uoverensstemmelser mellem prognosens tal og de faktiske tal pr. 1.
januar 2021. Det faktiske tal er 42 personer højere end det forventede indbyggertal. Sammenholdt med
tallene for de 0-2-årige og 3-5-årige kan det konkluderes, at der er anselige udsving i de faktiske tal og
prognosens forventede tal.
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Forvaltningen finder det interessant at nævne, at en nyopført moderne børnehave i Sennels givetvis vil
have en positiv indflydelse på tilflytningen til byen, hvilket givetvis vil have indflydelse på antallet af børn i
børnehaven og vuggestuen. Det er desuden forvaltningens vurdering, at det ikke kan forventes, at
samtlige børn i Sennels i fremtiden vil gå i institution i Sennels. Det må forventes, at et antal børn frivilligt
går i institution i nogle af de andre tilbud, som Thisted Kommune råder over.
Børnehaven forventer i 2021 et gennemsnit på 56 børn. Ses der på de seneste år, er det faktiske
gennemsnit steget. I 2018 var det faktiske gennemsnit 49, i 2019 var det 52 og i 2020 var det 55. Denne
betragtning skildrer ligeledes, at befolkningsprognosens tal er sat for lave i forhold til de faktiske tal. Det
skal understreges, at der ved samtlige forskelle på de faktiske tal og de fra prognosen forventede tal blot
kan være tale om enkelte udfald i årgangene, men det kan ligeledes være et tegn på, at udviklingen i
Sennels er anderledes positiv end det fra prognosen forventede.
Forvaltningen har taget udgangspunkt i befolkningsprognosen, som viser et faldende indbyggertal i
Sennels, men tages de faktiske tal fra 2018, 2019 og 2020 med i betragtningen, er behovet for en ny
integreret institution i Sennels ændret. Tager man dette med i betragtning er det ifølge forvaltningen
nødvendigt at opstille to muligheder for en ny integreret institution i Sennels. Den ene er blevet fremlagt
i behovsanalysen og omhandler en integreret institution på 700 m 2 til 15,9 mio. kr. med plads til 50
børnehavebørn og 10 vuggestuebørn. Det andet forslag omhandler en integreret institution på 825 m 2
med plads til 60 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn til 18,945 mio. kr. Prisen er eksklusiv legeplads og
med brug af eksisterende parkeringsarealer. Prisen er med forbehold for yderligere prisstigninger på
materialer og lønninger.
700 m2
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825 m

A-kvalitetsvurdering

50 børnehavebørn

10 vuggestuebørn

B-kvalitetsvurdering

58 børnehavebørn

17 vuggestuebørn

C-kvalitetsvurdering

100 børnehavebørn

28 vuggestuebørn

A-kvalitetsvurdering

60 børnehavebørn

15 vuggestuebørn

B-kvalitetsvurdering

77 børnehavebørn

22 vuggestuebørn

C-kvalitetsvurdering

135 børnehavebørn

33 vuggestuebørn

Tilbuddene beror på, at institutionen opnår et A i kvalitetsvurdering, hvilket forudsætter et aktivitetsrum
samt mindst 3,5 m2 pr. børnehavebarn og mindst 4,5 m2 pr. vuggestuebarn. For at opnå et B i
kvalitetsvurdering er det samme m2-krav som ved A, men uden et aktivitetsrum, mens et C forudsætter
mindst 2 m2 pr. børnehavebarn og mindst 3 m2 pr. vuggestuebarn. Forvaltningen vurderer, at det i en
begrænset periode godt kan anbefales at have en kvalitetsvurdering på B, mens forvaltningen ikke kan
anbefale en kvalitetsvurdering på C.
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