
Synspunkter vedrørende Gørslev Børnehus – taget fra 
Facebook – opdateres løbende af webmaster 
(Efter en tid, har korrespondance på Facebook det med at forsvinde – det råder vi bod på her) 

Se skriverierne omkring evnt. lukning af Gørslev Børnehus herunder: 

 

Claus Rene Olsen – 5. feb 2018 kl. 06.39 

Godmorgen  
Der er møde i børneudvalget den 7. februar med følgende punkt: 

21. Gørslev Børnehus 

Indstilling 

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller overfor Børneudvalget, at det sendes i høring, at Gørslev 
Børnehus lukkes pr. 31. marts 2018 eller snarest derefter, børnene får tilbudt plads i andre dagtilbud, samt at 
personalet tilbydes andet arbejde i det omfang, børnenormeringen tilsiger det. Høringen vil blive sendt til de 
berørte forældre, personale, områdebestyrelsen, forældrekontaktudvalg, faglige organisationer og Gørslev 
Lokalråd. 

Baggrund og vurdering 

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har modtaget en henvendelse fra bestyrelsen i Område Vest, hvori der 
udtrykkes bekymring for den fremadrettede drift og pædagogik i Gørslev Børnehus (se bilag). 

Gørslev Børnehus er normeret til 5 vuggestue- og 25 børnehavebørn. Søgningen har i en årrække været 
lavere end normeringen og faldende år for år. Grundet den geografiske placering er der kun søgning til 
Gørslev Børnehus fra familier, som bor i og omkring Gørslev. Nogle forældre fra Gørslev vælger, i stedet for 
plads i Gørslev, plads til deres børn fx i Bjæverskov, hvor børnene senere skal gå i skole. Der har været en 
række initiativer, som har søgt at tiltrække børnene fra Gørslev og omegn, men som ikke har haft nogen 
effekt - grundet geografien.  

I hele 2017 har der i gennemsnit været indmeldt 17 børn, heraf 9 vuggestuebørn. Den 1. januar 2018 er der 
indmeldt 15 børn, heraf 8 vuggestuebørn. Konkret er der ét barn, som står til overflytning til Bjæverskov, og 
flere forældre har tilkendegivet, at de ønsker at flytte deres børn, når de fylder 3 år. To børn skal i SFO den 
1. april, og der er tre børn på venteliste, som skal have tilbudt plads i løbet af 2018. Der er således ikke 
udsigt til, at børnetallet vil stige, hverken på kort eller længere sigt. 

For at kunne tilbyde en forsvarlig personaledækning har Gørslev Børnehus i en årrække, udover det budget, 
som antallet af børn udløser, årligt fået tilført op til 0,845 mio. kr. ekstra (2018-priser). I den politiske 
vedtagelse fra 2013, hvor Gørslev Børnehus oprettes, fremgår det, at ekstratilførslen er til opstartstilskud, 
som løbende skal vurderes frem til og med 2017. I perioden har der ikke være grundlag for at nedsætte 
tilskuddet, og grundet det fortsat faldende børnetal er ekstrabevillingen fortsat en nødvendighed for at kunne 
opretholde driften. 

Børnehuset har en åbningstid på 53 timer om ugen. I forhold til børnetallet betyder det, at der er behov for 
3,5 medarbejdere, udregnet som et gennemsnit over den fulde åbningstid. Det giver en driftsudgift på 2,4 
mio. kr., hvoraf de 1,6 mio. kr. udløses af børnetallet - pengene følger barnet. Der skal herudover tilføres 
0,845 mio. kr., som er afsat på forvaltningens ramme. 



En børnegruppe med så få børn og så stort aldersspænd giver pædagogiske udfordringer med hensyn til at 
sikre, at alle børn får muligheder for at deltage i fællesskaber med andre, trives, lære, dannes og udvikle 
livsduelighed, som er tilpasset børnenes nærmest udviklingszone trods aldersforskellen. Dette samtidig med 
det praktiske med at få skiftet og puttet de mindste børn, få serveret mad og ryddet væk, få børn i og af 
overtøjet samt være på legepladsen, hvor børnene skal være under opsyn mm. 

Med det lave børnetal vil udfordringen ikke blive mindre de kommende år. Nogle forældre har udtrykt 
bekymring for deres børns udvikling i forhold til at kunne klare overgangen til SFO og skole, da der kun er få 
jævnaldrende at spejle sig i, blive udfordret og indgå i fælleskab med. Dette er søgt imødekommet ved et 
samarbejde med ugentlige besøg i Dueslaget, men kan ikke i tilstrækkelig grad kompensere for det lave 
børnetal. 

Alternativt til at fortsætte driften af Gørslev, med ekstrabevillingen på 0,845 mio. kr., er at lukke Gørslev 
Børnehus. Vælges denne mulighed vil alle forældre få mulighed for at ønske, hvor de fremadrettet vil have 
deres barn indmeldt, og ønskerne vil blive imødekommet i den udstrækning, der er kapacitet til det. Alle børn 
vil dog være sikret en plads. Det vil være muligt at tilbyde børnene plads i Bjæverskov, men da der også er 
børn fra Bjæverskov på venteliste til disse dagtilbud, vil det betyde, at alt kapacitet vil være i brug, og det vil 
blive nødvendigt med en merindskrivning - opgjort på baggrund af de aktuelle ventelister til området samt 
antallet af børn i Gørslev Børnehus. 

En lukning vil betyde, at dagtilbudskapaciteten i Køge Kommune bliver nedskrevet med 30 pladser, hvoraf 
kun et mindre antal har været i brug de senest år. På sigt - 1 til 2 år - vil der være behov for at genåbne 
Gartnervejen. Tidspunktet vil være påvirket af, om Gørslev Børnehus bevares, og hvordan søgningen hertil 
vil være. 

Størstedelen af personalet i Gørslev Børnehus vil kunne blive omplaceret i området til de dagtilbud, hvor 
børnene får plads, eller der kan findes andre løsninger, så de kan opretholde deres job. Der vil også blive 
tale om personaletilpasning i mindre grad, grundet det lave børnetal, uanset om børnene flyttes eller ej, hvis 
der ikke tilføres en ekstra bevilling. 

Efter eventuel høring vil sagen blive behandlet i Børneudvalget, hvorefter udvalget træffer beslutning om, 
hvorvidt det skal indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet at lukke institutionen. 

Økonomi 

Opstartsmidlerne er bevilget fra 2013 og frem og er derfor en del af Børneudvalgets budgetramme. Hvis 
Gørslev Børnehus lukkes, vil opstartsmidlerne på 0,845 mio. kr. blive frigivet, idet øvrige institutioner kan 
optage børnene inden for den normale tildelingsmodel. Midlerne kan disponeres inde for Børneudvalgets 
ramme, og midlerne kan derfor eksempelvis anvendes til opstart af andre institutioner. 

Bilag 

Henvendelse fra Områdebestyrelsen i Vest  

Har du kommentarer til ovenstående, så skriv på tråden. 
Mvh Claus 

Svar: Mette Brejner, 5. feb 2018 

Jeg har simpelthen slet ikke ord for det. Hele måden det er foregået på og de ting der ligger vil grund er på 
ingen måde i orden. Det kan godt være der i øjeblikket er få børn i børnehuset men måske burde man 
undersøge om børnehuset har den rigtige profil frem for at lukke det ned med lynets hast og sende børnene 
rundt på må og få. Men man sparer jo langt flere penge på at lukke med. Skolen får de lokaler den mangler 
ganske kvit og frit og områdelederen får flere penge i sit budget til brug i områdets andre institutioner. Det 
kan godt være der er ledige stillinger i området til børnehusets personale så de dygtige medarbejdere ikke 



skal afskediges men det er jo kun i kraft af at denne lukning må være planlagt i et eller andet omfang så man 
ikke har ansat i ledige stillinger i området. Ingen tvivl om det er økonomisk Win for både den ene og anden i 
forvaltningen men for Gørslev og omegn børnene og ja personalet i børnehuset er det en helt anden sag når 
de på mindre end en måned skal rives ud af deres rammer og fordeles i de øvrige overfyldte institutioner i 
området såfremt politikkerne vedtager forslaget. 
 
Svar: Annette Goldschmidt, 5. feb. 2018 
 
Tak Claus. Vil blot sikre mig, at du har set, hvad der ellers er skrevet her om problemet. Se evt. også 
goerslev-omegn.dk. Landsbyforeningen er på, men udvalget har desværre ikke haft mulighed for at mødes 
med os inden mødet. 
Dagsordenen med indstillinger stritter i hver sin retning!! Lige ovenover punktet om Gørslev børnehus 

redegøres for manglen på pasningspladser i Bjæverskov  
 
Svar: Mette Brejner 5. feb 2018 
 
Men skolen mangler lokaler og det er gratis at give dem børnehusets 
 
Svar: Rolf Brejner 6. feb 2018 
  
Det kunne være fint hvis henvendelsen fra område vest blev lagt op også 
 
Rolf Brejner 6. feb 2018 
 
Her om den manglende kapacitet, 
 
Hvad er bedst, for få legekammerater eller overfyldte pasningstilbud?  
 
20. Kapacitet på dagtilbudsområdet 
 
Indstilling 
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget at tage orienteringen til efterretning. 
Baggrund og vurdering 
 
Behovsprognosen for 2017 viste, at der de kommende år er et stigende børnetal på 0-6 årsområdet. Antallet 
af børn indskrevet i dagtilbuddene og i dagplejen i 2017 underbygger, at det allerede er nu, at al kapaciteten 
er i brug - bortset fra i Gørslev, Ejby og Borup. Dette understøttes af befolkningstallet for 2018. Behovet for 
pladser skal ses i sammenhæng med kommunes vækststrategi og udbygningsplaner på boligområdet. 
 
Spørgsmålet er derfor, hvordan antallet af pladser og antallet af børn, der har behov for pasning, stemmer 
overens i de enkelte områder i kommunen. 
 
Tendensen er, at i hele den østlige del af kommunen og i Bjæverskov, er der en efterspørgsel som udfordrer 
den eksisterende kapacitet. Særligt på 0-2 årsområdet. Det betyder, at flere dagtilbud har indskrevet langt 
flere vuggestuebørn end deres normering tilsiger. Til gengæld er der indmeldt færre børnehavebørn. Det vil 
give en udfordring, når vuggestuebørnene senere får behov for en børnehaveplads. Måske er der ikke plads 
til, at de rykker op i børnehave i det dagtilbud, de allerede er indmeldt i, og hvis de rykker op, frigiver det ikke 
ledige vuggestuepladser til andre børn. Dagtilbuddene "sander til". 
 
Børne- og Uddannelsesforvaltningen har i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen kortlagt den 
eksisterende kapacitet og set på, hvilke muligheder der er for at udvide de eksisterende dagtilbud og 
ombygge ejendomme, som Køge Kommune ejer, der i dag enten står tomme eller benyttes til andre formål. 
 
På Børneudvalgsmødet i marts 2017 planlægger forvaltningen at fremlægge en sag, der viser, hvor og 
hvornår behovet for pladser opstår, og hvilke løsningsmuligheder der kan være. Dette skal ses i 
sammenhæng med den kvalitet, der ønskes for det pædagogiske arbejde, herunder muligheden for at skabe 
det gode børneliv og gode arbejdsvilkår for de ansatte. Et arbejde Dagtilbudsstrategien er med til at sætte 
rammen for. 



Økonomi 
Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser. 
 
Svar: Mette Brejner, 6. feb 2018 
 
Jeg må indrømme jeg ikke forstår hvorfor det er et problem for et barn i Køge med få legekammerater i 
børnehaven/vuggestuen når det ikke er det for børn i feks øsamfund som ved Fyn. Der er også kun ganske 
få børn i institutionen som senere skal klare sig i en større sammenhæng i skolen på fastlandet. 
 
 
Svar: Mette Brejner, 8. feb 2018 
 
 Og så blev punktet godkendt. Hvor ærgerligt for alle. 
 
Claus René Olsen, 8. feb 2018 
 
  Lukningen er blevet sat i høring . 
 
Læs mere i referatet fra udvalgsmødet her: 
 
21. Gørslev Børnehus 
 
Indstilling 
 
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller overfor Børneudvalget, at det sendes i høring, at Gørslev 
Børnehus lukkes pr. 31. marts 2018 eller snarest derefter, børnene får tilbudt plads i andre dagtilbud, samt at 
personalet tilbydes andet arbejde i det omfang, børnenormeringen tilsiger det. Høringen vil blive sendt til de 
berørte forældre, personale, områdebestyrelsen, forældrekontaktudvalg, faglige organisationer og Gørslev 
Lokalråd. 
 
Baggrund og vurdering 
 
Børne- og Uddannelsesforvaltningen har modtaget en henvendelse fra bestyrelsen i Område Vest, hvori der 
udtrykkes bekymring for den fremadrettede drift og pædagogik i Gørslev Børnehus (se bilag). 
 
Gørslev Børnehus er normeret til 5 vuggestue- og 25 børnehavebørn. Søgningen har i en årrække været 
lavere end normeringen og faldende år for år. Grundet den geografiske placering er der kun søgning til 
Gørslev Børnehus fra familier, som bor i og omkring Gørslev. Nogle forældre fra Gørslev vælger, i stedet for 
plads i Gørslev, plads til deres børn fx i Bjæverskov, hvor børnene senere skal gå i skole. Der har været en 
række initiativer, som har søgt at tiltrække børnene fra Gørslev og omegn, men som ikke har haft nogen 
effekt - grundet geografien.  
 
I hele 2017 har der i gennemsnit været indmeldt 17 børn, heraf 9 vuggestuebørn. Den 1. januar 2018 er der 
indmeldt 15 børn, heraf 8 vuggestuebørn. Konkret er der ét barn, som står til overflytning til Bjæverskov, og 
flere forældre har tilkendegivet, at de ønsker at flytte deres børn, når de fylder 3 år. To børn skal i SFO den 
1. april, og der er tre børn på venteliste, som skal have tilbudt plads i løbet af 2018. Der er således ikke 
udsigt til, at børnetallet vil stige, hverken på kort eller længere sigt. 
 
For at kunne tilbyde en forsvarlig personaledækning har Gørslev Børnehus i en årrække, udover det budget, 
som antallet af børn udløser, årligt fået tilført op til 0,845 mio. kr. ekstra (2018-priser). I den politiske 
vedtagelse fra 2013, hvor Gørslev Børnehus oprettes, fremgår det, at ekstratilførslen er til opstartstilskud, 
som løbende skal vurderes frem til og med 2017. I perioden har der ikke være grundlag for at nedsætte 
tilskuddet, og grundet det fortsat faldende børnetal er ekstrabevillingen fortsat en nødvendighed for at kunne 
opretholde driften. 
 
Børnehuset har en åbningstid på 53 timer om ugen. I forhold til børnetallet betyder det, at der er behov for 
3,5 medarbejdere, udregnet som et gennemsnit over den fulde åbningstid. Det giver en driftsudgift på 2,4 
mio. kr., hvoraf de 1,6 mio. kr. udløses af børnetallet - pengene følger barnet. Der skal herudover tilføres 



0,845 mio. kr., som er afsat på forvaltningens ramme. 
 
En børnegruppe med så få børn og så stort aldersspænd giver pædagogiske udfordringer med hensyn til at 
sikre, at alle børn får muligheder for at deltage i fællesskaber med andre, trives, lære, dannes og udvikle 
livsduelighed, som er tilpasset børnenes nærmest udviklingszone trods aldersforskellen. Dette samtidig med 
det praktiske med at få skiftet og puttet de mindste børn, få serveret mad og ryddet væk, få børn i og af 
overtøjet samt være på legepladsen, hvor børnene skal være under opsyn mm. 
 
Med det lave børnetal vil udfordringen ikke blive mindre de kommende år. Nogle forældre har udtrykt 
bekymring for deres børns udvikling i forhold til at kunne klare overgangen til SFO og skole, da der kun er få 
jævnaldrende at spejle sig i, blive udfordret og indgå i fælleskab med. Dette er søgt imødekommet ved et 
samarbejde med ugentlige besøg i Dueslaget, men kan ikke i tilstrækkelig grad kompensere for det lave 
børnetal. 
 
Alternativt til at fortsætte driften af Gørslev, med ekstrabevillingen på 0,845 mio. kr., er at lukke Gørslev 
Børnehus. Vælges denne mulighed vil alle forældre få mulighed for at ønske, hvor de fremadrettet vil have 
deres barn indmeldt, og ønskerne vil blive imødekommet i den udstrækning, der er kapacitet til det. Alle børn 
vil dog være sikret en plads. Det vil være muligt at tilbyde børnene plads i Bjæverskov, men da der også er 
børn fra Bjæverskov på venteliste til disse dagtilbud, vil det betyde, at alt kapacitet vil være i brug, og det vil 
blive nødvendigt med en merindskrivning - opgjort på baggrund af de aktuelle ventelister til området samt 
antallet af børn i Gørslev Børnehus. 
 
En lukning vil betyde, at dagtilbudskapaciteten i Køge Kommune bliver nedskrevet med 30 pladser, hvoraf 
kun et mindre antal har været i brug de senest år. På sigt - 1 til 2 år - vil der være behov for at genåbne 
Gartnervejen. Tidspunktet vil være påvirket af, om Gørslev Børnehus bevares, og hvordan søgningen hertil 
vil være. 
 
Størstedelen af personalet i Gørslev Børnehus vil kunne blive omplaceret i området til de dagtilbud, hvor 
børnene får plads, eller der kan findes andre løsninger, så de kan opretholde deres job. Der vil også blive 
tale om personaletilpasning i mindre grad, grundet det lave børnetal, uanset om børnene flyttes eller ej, hvis 
der ikke tilføres en ekstra bevilling. 
 
Efter eventuel høring vil sagen blive behandlet i Børneudvalget, hvorefter udvalget træffer beslutning om, 
hvorvidt det skal indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet at lukke institutionen. 
 
Økonomi 
 
Opstartsmidlerne er bevilget fra 2013 og frem og er derfor en del af Børneudvalgets budgetramme. Hvis 
Gørslev Børnehus lukkes, vil opstartsmidlerne på 0,845 mio. kr. blive frigivet, idet øvrige institutioner kan 
optage børnene inden for den normale tildelingsmodel. Midlerne kan disponeres inde for Børneudvalgets 
ramme, og midlerne kan derfor eksempelvis anvendes til opstart af andre institutioner. 
 
Beslutning 
 
Godkendt. 
 
Bilag 
 
Henvendelse fra Områdebestyrelsen i Vest  
Baggrundsoplysninger om Gørslev Børnehus  
Børn i Gørslev børnehus februar 2018 
 
Svar: Annette Simoni, 8. feb 2018 
 
Det er ikke ok at lukke børnehuset i Gørslev, det vil være synd, så får vi ikke unge mennesker til at flytte i 
landlige omgivelser. 
Jeg er skuffet. 
Ja, skolen mangler plads men det er der andre muligheder for st de kunne få, de gamle huse. 



Der er mangel på pladser i Bjæverskov så henvis dem til Gørslev. 
Skuffende at udvalget og ikke mindst formanden taler med Gørslev landsbyforr. 
Pernille Sylvest !!!! 
 
Svar: Mette Brejner, 8. feb 2018 
 
 Der mangler da ikke pladser i bjæverskov. Områdelederen fortalte da hun var i børnehuset at vi havde fået 
den del helt galt i halsen for guldminen kunne have 110 og dueslaget 84 (er lidt i tvivl om dette tal måske 
sagde hun 85). Jeg spurgte hende til normeringer på hjemmesiden men fik besked at de ikke var retvisende 
for der var plads til det hun sagde 
 
 
Brian Johansen, 9 feb. 2018 
 
Der efterlystes kommentare. Jeg tager det bid for bid. 
under hvert afsnit er mine kommentare kan desværre ikke ændre i skrifter på facebook det ville have gjort 
det lettere. 
 
kommetare står for egen regning og er sikkert forurenet af en utrolig mængde frustration og vrede lige nu. 
 
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller overfor Børneudvalget, at det sendes i høring, at Gørslev 
Børnehus lukkes pr. 31. marts 2018 eller snarest derefter, børnene får tilbudt plads i andre dagtilbud, samt at 
personalet tilbydes andet arbejde i det omfang, børnenormeringen tilsiger det. Høringen vil blive sendt til de 
berørte forældre, personale, områdebestyrelsen, forældrekontaktudvalg, faglige organisationer og Gørslev 
Lokalråd. 
 
Det ser vi frem til at læse mere om. 
 
Baggrund og vurdering 
Børne- og Uddannelsesforvaltningen har modtaget en henvendelse fra bestyrelsen i Område Vest, hvori der 
udtrykkes bekymring for den fremadrettede drift og pædagogik i Gørslev Børnehus (se bilag). 
 
Det er meget let at skrive sådan ting, uden at fremvise henvendelsen. Bekymringen omkring pædagogik kan 
følges til dels. Bekymringen omkring økonomi er politisk, og til dels selvforskyldt da der er mange eksempler 
på at pladsanvisningen har undladt at fortælle nybagte forældre omkring børnehuset (Vi blev f.eks. ikke 
oplyst om tilbuddet da det startede op, vi flyttede 1. barn til Gørslev børnehus fra netop guldminen efter en 
række uheldige oplevelser (uddybes MEGET gerne hvis det ønskes) 
Dels har vi ved barn 2. været i mødregruppe hvor 0 af de andre kendte til Gørslev Børnehus. 
Køge Kommune har i udstrakt grad været medvirkende til at Børnehuset ikke har fået det nødvendige 
grundlag for at eksistere. 
Det pålægger den daglige leder, og dermed også områdelederen at være proaktiv ift. Egen eksistens. 
Dette fungerede indtil den tidligere leder måtte forlade arbejdspladsen, den nye ledelse har ikke i samme 
omfang (sagt pænt) magtet opgaven. 
Dette har været tydeligt for FKU, og afspejles også f.eks. på hjemmesiden som ikke er opdateret siden 
lederskift. 
 
Gørslev Børnehus er normeret til 5 vuggestue- og 25 børnehavebørn. Søgningen har i en årrække været 
lavere end normeringen og faldende år for år. Grundet den geografiske placering er der kun søgning til 
Gørslev Børnehus fra familier, som bor i og omkring Gørslev. Nogle forældre fra Gørslev vælger, i stedet for 
plads i Gørslev, plads til deres børn fx i Bjæverskov, hvor børnene senere skal gå i skole. Der har været en 
række initiativer, som har søgt at tiltrække børnene fra Gørslev og omegn, men som ikke har haft nogen 
effekt - grundet geografien. 
 
Søgningen har været lavere blandt de ældre børn, men under sidste leder mener jeg at kunne huske at 
nomeringen var opfyldt grundet større antal vuggestue børn. 
 
Måske lukningen af skole har en effekt? Argumentet for at vælge Gørslev for at komme sammen med børn 
man skal gå i skole med er i min optik ikke et validt grundlag eftersom børn fra Gørslev ikke har andre 



muligheder for skolevalg. 
 
Det Gørslev Børnehus har stået for har været tæt kontakt mellem barn og voksen, en række ansatte som er 
hjertevarme og glade for deres arbejde. 
Vi har trygt afleveret vores børn uden problemer, og hentet glade børn senere på dagen. 
Det vi som forældre efterlyser er tryghed, tillid til personalet og deres børnefaglige kompetencer (dette er 
IKKE nødvendigvis uddannelse) Nærvær, kærlighed og tætte relationer samt en rolig hverdag uden højt 
støvniveau med tid til den enkelte. 
Disse værdier er det fundament som er vigtige for at det enkelte barn kan trives senere. Og jeg nægter at tro 
at ingen af de forældre som har deres børn gående i Guldminen ikke også har det som en værdi – Hvis blot 
de kendte til Børnehuset? 
Og vi kører gerne lidt længere for at opnå glade børn, måske også andre er villige til det? 
 
Brian Johansen, 9. feb 2018 
 
hele 2017 har der i gennemsnit været indmeldt 17 børn, heraf 9 vuggestuebørn. Den 1. januar 2018 er der 
indmeldt 15 børn, heraf 8 vuggestuebørn. Konkret er der ét barn, som står til overflytning til Bjæverskov, og 
flere forældre har tilkendegivet, at de ønsker at flytte deres børn, når de fylder 3 år. To børn skal i SFO den 
1. april, og der er tre børn på venteliste, som skal have tilbudt plads i løbet af 2018. Der er således ikke 
udsigt til, at børnetallet vil stige, hverken på kort eller længere sigt. 
 
Der er pt en familie fra København som kigger på hus i området omkring Gørslev, de har 1 barn i vuggestue 
alder, og et mere på vej – gad vide om de vælger at bosætte sig i kommunen nu? 
 
Jeg har indhentet statistik fra Danmarks statistik og vender tilbage med mere demografi og befolkningstal fra 
vores del af landet. Jeg mener dog stadig ikke det er problematikken, det er synligheden og velviljen (evnen) 
på området. 
Hvis man mener det er OK at lukke institutioner, OK at flytte dele af skoler og fragte børn i massevis, så 
tænker jeg også at det er muligt (hvis man vil det, eller evner det) at få forældre til at vælge et pragtfuldt sted 
som Gørslev børnehus? 
 
Politisk røg – vage argumenter for at berettige en beslutning. 
 
For at kunne tilbyde en forsvarlig personaledækning har Gørslev Børnehus i en årrække, udover det budget, 
som antallet af børn udløser, årligt fået tilført op til 0,845 mio. kr. ekstra (2018-priser). I den politiske 
vedtagelse fra 2013, hvor Gørslev Børnehus oprettes, fremgår det, at ekstratilførslen er til opstartstilskud, 
som løbende skal vurderes frem til og med 2017. I perioden har der ikke være grundlag for at nedsætte 
tilskuddet, og grundet det fortsat faldende børnetal er ekstrabevillingen fortsat en nødvendighed for at kunne 
opretholde driften. 
 
Ja, det er jo ris til egen røv 
 
Børnehuset har en åbningstid på 53 timer om ugen. I forhold til børnetallet betyder det, at der er behov for 
3,5 medarbejdere, udregnet som et gennemsnit over den fulde åbningstid. Det giver en driftsudgift på 2,4 
mio. kr., hvoraf de 1,6 mio. kr. udløses af børnetallet - pengene følger barnet. Der skal herudover tilføres 
0,845 mio. kr., som er afsat på forvaltningens ramme. 
 
Det er svært at kommentere på tal uden større sammenhæng, Men logis set så koster et barn de ansattes 
løn og en procentvis del af driften af stedet, og eftersom driften er todelt (og må jeg i samme forbindelse sige 
at Gørslev Børnehus’ muligheder er STÆRKT skrumpet i forbindelse med tilflytningen af skolen) Og at 
skolen har fået adskellige ”facelifts” i perioden, samtidig med at man i Gørslev børnehus stort set ikke har 
haft midler til toiletpapir) 
Jeg ved godt at billedet måske ikke helt er så enkelt – men hvis Børnehuset har det børntal så udløser det 
alene i takster  
8 * 2.985kr + 7* 1.770kr (tænkt eksempel da jeg ikke har de nøjagtige tal ift alder på børn) 
= ca 36000kr/måned 
3.5ansatte (ikke alle er uddannede) ca 25.000 i løn + noget ferie penge så måske 30.000kr/måned så lad os 
være gavmilde og runde op til 150.000 i personale omkostninger pr måned = 1.8 million om året – de penge 



som børnene koster.. det giver en personale udgift på 1.5 million pr år så mangler vi 0.9 million som må 
være drift af huset + de 0.845 i tilskud… det giver en usynlig udgift på 1.7millioner om året som vi som 
forældrer ikke har grundlag for at vide noget om. 
Så det er ret svært at forestille sig andet end der må være noget galt? 
specielt fordi de fysiske rammer(samt materiale, ture osv) på ingen måde ligner noget der bør koste 1.7 
million? 
 
En børnegruppe med så få børn og så stort aldersspænd giver pædagogiske udfordringer med hensyn til at 
sikre, at alle børn får muligheder for at deltage i fællesskaber med andre, trives, lære, dannes og udvikle 
livsduelighed, som er tilpasset børnenes nærmest udviklingszone trods aldersforskellen. Dette samtidig med 
det praktiske med at få skiftet og puttet de mindste børn, få serveret mad og ryddet væk, få børn i og af 
overtøjet samt være på legepladsen, hvor børnene skal være under opsyn mm. 
 
Jeg er forstående for at enkelte forældre kan være bekymrede for deres større børn og deres udvikling. 
Jeg er med på at det kan give udfordringer i pædagogikken, men det er heldigvis hverdag at man støder på 
problemer som man løser – og det er et spørgsmål om ledelsesevne og pædagogiske kompetencer – IKKE 
om lokalitet. 
Et forslag kunne være at man opelskede det at hjælpes – så de større børn hjalp til med oprydningen, gav 
dem nogle små opgaver som var overkommelige – det giver nogle kompetencer og styrker selvværet. Og jeg 
er sikker på at mange forældre ville sætte pris på den slags i hjemmet. 
Det paradoksale er jo faktisk at man ser et lavt børnetal som en udfordring for personalet – al logik siger jo 
det modsatte. 
Og her er måske et godt tidspunkt at sige at den ene af de kedelig oplevelser i Guldmine netop havde grund 
i at vores ældste var sendt på legepladsen UDEN opsyn – så dette er altså ikke noget som enestående 
(desværre) men faktisk noget som må anses for at være mere sansynligt jo større børneflokken er. 
 
Det er et spørgsmål om velvilje og planlægning og igen påhviler det ledelsen at sørge for dette sker. 
 
Brian Johansen, 9. feb 2018 
 
Med det lave børnetal vil udfordringen ikke blive mindre de kommende år. Nogle forældre har udtrykt 
bekymring for deres børns udvikling i forhold til at kunne klare overgangen til SFO og skole, da der kun er få 
jævnaldrende at spejle sig i, blive udfordret og indgå i fælleskab med. Dette er søgt imødekommet ved et 
samarbejde med ugentlige besøg i Dueslaget, men kan ikke i tilstrækkelig grad kompensere for det lave 
børnetal. 
 
Hvis dette skulle vær et problem, hvorfor har man så dagpleje tilbud? Og som andre har påpeget, hvad så 
med de små ø samfund? 
I stedet burde man se på hvilke værdier man i stedet for kunne udvikle. 
forståelse, rummelighed, omsorg til kamp mod den stigende arrogance og egoism blandet landets unge.. 
måske den stammer fra overfyldte institutioner hvor man må slås for at få lidt opmærksomhed? 
 
Alternativt til at fortsætte driften af Gørslev, med ekstrabevillingen på 0,845 mio. kr., er at lukke Gørslev 
Børnehus. Vælges denne mulighed vil alle forældre få mulighed for at ønske, hvor de fremadrettet vil have 
deres barn indmeldt, og ønskerne vil blive imødekommet i den udstrækning, der er kapacitet til det. Alle børn 
vil dog være sikret en plads. Det vil være muligt at tilbyde børnene plads i Bjæverskov, men da der også er 
børn fra Bjæverskov på venteliste til disse dagtilbud, vil det betyde, at alt kapacitet vil være i brug, og det vil 
blive nødvendigt med en merindskrivning - opgjort på baggrund af de aktuelle ventelister til området samt 
antallet af børn i Gørslev Børnehus. 
 
Et fornuftigere alternativ er at man bibeholder Gørslev Børnehus som vuggestue, flytter de større børn som 
måtte være interesserede i dette. 
 
Tog sig sammen på Rådhuset og fik ansat/oplært nogle kompetente mennesker hele vejen rundt. Fra 
pladsanvisning til økonomistyring og/eller pædagogisk ledelse. 
Fik et tilfredsstillende og fornuftigt samarbejde med Ellebækskolen. 
 
En lukning vil betyde, at dagtilbudskapaciteten i Køge Kommune bliver nedskrevet med 30 pladser, hvoraf 



kun et mindre antal har været i brug de senest år. På sigt - 1 til 2 år - vil der være behov for at genåbne 
Gartnervejen. Tidspunktet vil være påvirket af, om Gørslev Børnehus bevares, og hvordan søgningen hertil 
vil være. 
 
Det fremgår jo tydeligt af andet indlæg at der er mangel på pladser, og disse hovsa læsninger koster langt 
mere på den lange bane. 
 
Størstedelen af personalet i Gørslev Børnehus vil kunne blive omplaceret i området til de dagtilbud, hvor 
børnene får plads, eller der kan findes andre løsninger, så de kan opretholde deres job. Der vil også blive 
tale om personaletilpasning i mindre grad, grundet det lave børnetal, uanset om børnene flyttes eller ej, hvis 
der ikke tilføres en ekstra bevilling. 
 
Man har da ellers lige ansat en, det var smart. 
 
Efter eventuel høring vil sagen blive behandlet i Børneudvalget, hvorefter udvalget træffer beslutning om, 
hvorvidt det skal indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet at lukke institutionen. 
 
JA, tak vi har set hvordan høringer foregår i Køge Kommune, det er ren proforma og de 
kommuneskatsbetalende borgere bliver trumlet for godtbefindende. 
 
Jeg er i den sammenhæng nysgerrig på følgende. 
 
Vi flyttede hertil fra København for 7 år siden, på det tidspunkt var der 2 skolen inden for 4km radius, vi 
flyttede hertil med planen om at stifte familie. Vi betaler med glæde vores kommuneskat, men det er faktisk 
ved at være lidt for meget nu. 
Her 7år efter er der 0 skoler, der er 11.5km til nærmeste skole nu, med lukningen af Gørslev Børnehus har vi 
omkring 15km til den institutionsplads vi sigter efter (skulle vi ikke formå at bevare Gørslev Børnehus)  
Før vi snart et nedslag i skatten? Får vi noget kørselsgodtgørelse? 
 
Der har været meget snak omkring at man er bekymrede for børns udvikling. Og det som potentielt kan være 
allermest skadeligt er skift – dette vil de pædagogiske folk kunne give mig ret i. 
Så hvor meget kan i potentielt ødelægger hos vores kære små ved dette tiltag blot for at spare nogle 
håndøre? 
 
Pernille Sylvest, 9. feb 2018: 
 
Jeg vil gerne understrege, at der IKKE er truffet en politisk afgørelse i sagen. 
 
Børneudvalget har udtrykt sin skuffelse over den måde sagen er håndteret af forvaltningen på.  
Det er ikke i orden! 
 
Årsagen til at et enigt Børneudvalg alligevel har valgt at bakke op om at følge indstillingen om en høring, er, 
at vi ønsker et mere nuanceret billede, end det forvaltningen har givet.  
 
Vi håber derfor på at modtage så mange nuancerede høringsvar som muligt, således at beslutningen om 
fremtidens Børnehus i Gørslev, kan ske på et oplyst grundlag.  
 
Ofte er det jo netop borgerne lokalt rundt omkring, der sidder med de gode ideer og måske nøglen til en god 
og holdbar løsning.  
 
Med venlige og nysgerrige hilsner  
 
Pernille Sylvest 
Formand for Børneudvalget, Køge kommune 
 
 
 
 



Brian Johansen, 9. feb 2018 
 
Det du mener er at der ikke er meldt nogen beslutning ud endnu, det er meget forskelligt fra at der ikke er 
truffet nogen beslutning. 
 
Pernile Sylvest, 9. feb 2018 
 
Jeg mener, at der IKKE er truffet en beslutning! 
 
Brian Johansen, 9. feb 2018 
 
Desværre har jeg set for mange af denne slags senarier, men lad os da blive i håbet. 
 
Jeg skal nok sørge for at der kommer høringssvar herfra i hvert. 
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