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Referat

27 Sammenlægning af Katholt oa Gerlev Børnehus
Lovgrundlag
Dagtilbudsloven.
Sagsfremstilling
Katholt Børnehus i Gerlev har igennem det sidste halve år oplevet et faldende
børnetal, der gør, at børnetallet nu er så lavt, at områdebestyrelsen for
Hornsherred Nord, som børnehuset Katholt er en del af, har valgt at rette
henvendelse til Uddannelsesudvalget med henblik på, at udvalget træffer
beslutning om at sammenlægge Børnehuset Katholt med Børnehuset Gerlev og
fremover lade aktiviteterne foregå fra Gerlev Børnehus. Områdebestyrelsen gør i
sin henvendelse til Uddannelsesudvalget opmærksom på, at man ønsker at
bibeholde Børnehuset Katholts bygninger til pædagogiske aktiviteter.
Udvalgsformanden har afholdt møde med områdebestyrelsen, hvor bestyrelsens
anmodning blev uddybet og motiveret. Endvidere har repræsentanter for udvalget
afholdt møde med forældrene i Børnehuset Katholt, hvor forældrene havde
lejlighed til at fortælle udvalget om deres oplevelse af sagen.
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Afdelingen for dagtilbud skal på baggrund af henvendelsen fra områdebestyrelsen
anbefale Uddannelsesudvalget:
• at udvalget træffer princip beslutning om at lukke Børnehuset Katholt pr. i. maj
2015.
• at udvalget tager stilling til, om Børnehuset Gerlev ved en sammenlægning med
Børnehuset Katholt fortsat vil kunne råde over Børnehuset Katholts
bygningerne.
• at udvalget før endelig afgørelse sender sagen i høring blandt de
høringsberettigede parter - områdebestyrelsen og personalets MED-udvalg i
Hornsherred Nord. Endvidere at forældrene i Børnehuset Katholt gives
mulighed for at afgive høringssvar.

Økonomi
Budgettet på dagtilbudsområdet er reduceret svarende til det faldende børnetal.
Ved eventuelt salg af bygningerne, som huser Børnehuset Katholt, vil der udover
en salgsindtægt være sparede udgifter til el, vand og varme svarende til 0,135 mio.
ler. årligt samt løbende vedligeholdelsesudgifter.
Indstilling
Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:
1. Udvalget træffer princip beslutning om at lukke Børnehuset Katholt pr. i.
maj 2015.
2. Udvalget tager stilling til, om Børnehuset Gerlev ved en sammenlægning
med Børnehuset Katholt fortsat vil kunne råde over Børnehuset Katholts
bygningerne.
3. Udvalget før endelig afgørelse sender sagen i høring blandt de
høringsberettigede parter - områdebestyrelsen og personalets MED-udvalg
Hornsherred Nord. Endvidere at forældrene i Børnehuset Katholt gives
mulighed for at afgive høringssvar. Høringsperioden fastsættes til 26. marts
2015 -10 . april 2015 kl. 12.00 med henblik på videre politisk behandling på
Uddannelsesudvalgets møde den 13. april 2015.
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Beslutning
Ad i) Godkendt idet det understreges, at der er tale om en fusion mellem
Børnehuset Katholt og Børnehuset Gerlev.
Ad 2) Udvalget anbefaler ikke, at de fusionerede børnehuse har råderet over
Katholts bygninger. Udvalget anbefaler, at bygningerne frigøres til andre formål.
Ad 3) Godkendt idet der i høringsmaterialet anføres, at børnene ved en fusion
mellem Katholt og Gerlev automatisk indskrives i det nye Gerlev børnehus. Hvis
forældrene ønsker at få børnene indskrevet i et andet børnehus eller i dagplejen,
opfordres de til at tage kontakt til Pladsanvisningen.
• forældreudtalelse - Katholt
• Supplerende oplysninger til udvalget fra områdelederen
• Indstilling til det politiske udvalg vedr, sammenlæonino fra områdebestvrelsen

