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Bilag 11 

 

Ændrede forudsætninger for international 

vuggestue 

I budgetforliget 2021 besluttede forligspartierne, at der 

skal oprettes en international vuggestue med engelsk som 

hovedsprog. Målet er at tiltrække og fastholde højtkvalifi-

ceret udenlandsk arbejdskraft. Det blev besluttet, at vug-

gestuen skulle etableres indenfor budgetmodellen, hvor-

ved den bliver en del af pasningsgarantien. For at undgå 

underskud i dagtilbuddet som helhed vil vuggestuens ka-

pacitet derfor skulle udnyttes. Dette betyder, at der ikke 

kan friholdes pladser til internationale familier, og at ho-

vedsproget ville skulle være dansk.  

Dermed indfries intentionen fra budgetforliget ikke.  

 

For at den oprindelige intention kan indfries, skal modellen 

for den internationale vuggestue tilpasses således, at den 

ikke er en del af pasningsgarantien. For at sikre økono-

misk balance, kræver det, at der stilles en underskudsga-

ranti på 2,9 mio. kr. i alt 2022 og 2023 til dækning af un-

derskud som følge af evt. ledig kapacitet. Næste år 

revurderes om en tilpasning er nødvendig. Underskudsga-

rantien afsættes på en reserve i Borgmesterens Afdeling 

og udmøntes i forbindelse med regnskabet.  

 

I den oprindelige tidsplan for projektet skulle vuggestuen 

åbne d. 1/1 2022, men indskrivningerne kan først påbe-

gyndes efter budgetforhandlingerne, hvorfor det først vur-

deres realistisk at åbne den 1/3 2022, såfremt man ikke 

ønsker at åbne uden nogen indskrevne børn.  

  

Det vurderes ud fra et pædagogisk hensyn vigtigt, at 

medarbejderne også i ydertimerne taler engelsk i den in-
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ternationale vuggestue blandt andet fordi børnene ikke 

formodes at forstå og tale dansk. Det er derfor nødven-

digt, at vuggestuen ressourcemæssigt er bemandet til at 

tage 24 børn ind, også selvom der ikke hele tiden er ind-

skrevet dette antal børn, så der med kort varsel kan opta-

ges ikke-dansksprogede børn i et trygt læringsmiljø med 

en fast personalegruppe. Underskudsgarantien skal dække 

underskuddet ved evt. ledig kapacitet.  Skulle intet af ka-

paciteten i den internationale vuggestue blive udnyttet i et 

helt år, vil underskuddet blive 3,5 mio. kr. Da vuggestuen 

realistisk først kan åbne 1/3 2022, vil underskuddet mak-

simalt blive 2,9 mio. kr. i 2022. Da det anses for usand-

synligt, at et evt. underskud ender i denne størrelsesor-

den, sættes der et samlet beløb på 2,9 mio. af i 2022 og 

2023 som underskudsgaranti. Der findes pt. ikke kvalifice-

rede bud på det nye tilbuds udnyttelsesgrad og dermed 

størrelsen af et evt. underskud, hvorfor beløbet revurderes 

næste år. 

 

Efter den toårige pilotperiode skal der tages stilling til, om 

tilbuddet skal gøres permanent. I en evt. permanent ver-

sion vil man kunne revurdere bemandingsbehovet på bag-

grund af erfaringerne med antallet af indskrevne børn. Det 

skal også vurderes, om det er muligt at øge fleksibiliteten 

ved organisering af medarbejdere på tværs af den interna-

tionale vuggestue og den almindelige vuggestue beliggen-

de på samme grund på Marselis Boulevard uden at gå på 

kompromis med en international/engelsksproget profil. 

 


