Den lokale huskeseddel
Udfyldes af lokalråd:

Navn på lokalråd og kontaktperson (e-mail og telefonnummer)
Funder-Lysbro Lokalråd: Niels Arent arent@mail.dk 86851180

Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske
En integreret institution ved Funder Skole

Max. 10 linjer

Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske (hvorfor er det væsentligt)?
Der sendes hver dag ca 70 børn til andre institutioner i Silkeborg. Det er meget svært at etablere
et samarbejde med op til 12 forskellige institutioner, når man skal starte en ny årgang i skolen.
Børn og forældre føler ikke den optimale tilknytning til lokalområdet og de fritidstilbud, der er, når
man ikke omgås med områdets børn/voksne i dagligdagen.

Max. 8 linjer

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske
Der må bygges en ny institution beliggende på området ved Funder Skole. Det er MEGET vigtigt, at
der bygges en institution så hurtigt som muligt, da kommende tilflyttere i de nye
udstykningsområder forventer, at deres børn kan blive passet i lokalområdet.

Max. 8 linjer

Udfyldes af Silkeborg Kommune:

Administrativ behandling og indstilling til udvalg
Funder lokalområde er det eneste landsbydistrikt i Silkeborg Kommune, hvor der et vedvarende og
betydeligt underskud af børnehavepladser nu og ifølge befolkningsprognosen også fremover. Den
lokale børnehave Klokkeblomst har - inklusiv pladserne i en midlertidig bygning - maksimalt plads
til 106 børnehavebørn. De øvrige børn bliver tilbudt pladser i tilstødende områder fortrinsvis
midtbyen og Hvinningdal.
Behov for bh. pladser ifølge prognose:

Jette Pedersen
Direkte tlf.: 24 96 24 34
jep@silkeborg.dk

Økonomi og IT-Staben
Søvej 1, 8600 Silkeborg
Sagsnr.:09/1313

Søvej 1 · 8600 Silkeborg
Tlf.: 8970 1000
www.silkeborgkommune.dk
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Det er et mål, at børnehavebørn kan passes i eget skoledistrikt. Der er i anlægsbudgettet
gældende for 2012 afsat 0,5 mio. kr. i 2013 til udarbejdelse af projektforslag for fase 1 af en
daginstitutionsbygning i Funder. Der er i 2014 afsat 12,2 mio. kr. og i 2015 afsat 8,3 mio. kr. Det
afsatte beløb svarer til en institution til omkring 100 børn. I Børne- og Ungeudvalgets oplæg til
Byrådet budgetbehandling for 2013 ønskes afsat yderligere 25 mio. kr. i 2016-17 til en fase 2. På
nuværende ridspunkt er der afsat 23,930 mio. kr. i senere til 2. etape.
Det er planen, at der i løbet af efteråret nedsættes et Idé og Programudvalg som skal udarbejde et
skitseprojekt. Et Idé og Programudvalg har et medlem af Børne- og Ungeudvalget som formand,
endvidere er der repræsentanter fra Ejendomsafdelingen, Børne- og Familieafdelingen, sikkerhedsog lederrepræsentant fra Daginstitutionen 3-høje og evt. lokale brugerrepræsentanter samt en
rådgiver. På baggrund af skitseprojektet – som også indeholder forslag til placering - udarbejdes et
lokalplanforslag, hvor placeringen vedtages.
I Kommuneplanen er der udlagt et større sammenhængende område nord for Funder Skole til
offentlige formål, og planerne om at opføre en daginstitution i tilknytning til skolen er skrevet ind.
Det afsatte areal er tilstrækkeligt til at rumme en institution til omkring 200 børn, hvilket også
omfatter en evt. fase 2. Der er ikke taget stilling til fordelingen af vuggestue og børnehavepladser,
hverken i fase 1 eller 2.
Ovenstående plan medfører, at en ny institution til 100 vil være klar i løbet af 2015.

Udvalgsbeslutning
Indstillingen godkendt.
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