Kapacitetsprognose for skole- og dagtilbud i Vallensbæk
kommune
Det er vidst ikke nogen hemmelighed, at Vallensbæk er en populær
kommune at flytte til, og det gælder også for børnefamilier. Man
behøver bare at tage en tur ned at handle på Stationstorvet eller
benytte nogle af vores dejlige rekreative områder, så møder man
nye borgere i alle størrelser, der er flyttet til byen.
Ved sidste kommunalbestyrelsesmøde fik vi præsenteret
befolkningsprognosen for kommunen, og nu har vi så taget
spadestikket dybere og ser på hvad det betyder for skole- og
daginstitutionsområdet i Vallensbæk i de kommende år.
For skoleområdet gør det sig gældende, at det forventes at
elevtallet stiger på alle tre folkeskoler.
Vækstraten er lavest på Pilehaveskolen, og benyttes 28 elever pr.
klasse som en vejledende maksimalkapacitet, kan Pilehaveskolen
stort set opretholde det nuværende antal klassespor med tre
klasser på hvert klassetrin, undtagen 3. klasse, der aktuelt har fire
spor.
Vender vi derimod snuden sydpå og ser på Vallensbæk Skole og
Egholmskolen, så peger prognosen på at skolerne under ét ikke kan
rumme det forventede antal elever i de kommende år. Vi har
allerede i dag Vallensbæk Skole med 2 spor per klassetrin og
næsten maksimal klassekvotient, og Egholmskolen har godt og vel
allerede 4 spor på hver årgang og med næsten maksimal
klassekvotient, så det er klart at der skal gøres noget, når nu
prognosen fortæller at der kommer flere børn fremover i disse
distrikter.
For daginstitutionsområdet er det et andet billede der gør sig
gældende – for kommunen under ét kan behovet for pladser til 0-2
årige aktuelt imødekommes, mens kapaciteten bliver overskredet
fra 2020 og frem til 2028.

For 3-6 års området er kapaciteten allerede overskredet med knap
60 personer for kommunen under ét. Dette har dog allerede
normaliseret sig, da de 6-årige startede i SFO første maj. Ser vi lidt
længere ud i fremtiden er det hovedsageligt i den sydlige del af
kommunen der kommer til at mangle børnehavepladser – dette har
vi dog allerede gjort klar til ved at afsætte XX mio. kr. til en ny
institution ved budget 2016.
Samlet set er der ikke de store nyheder i denne prognose for os der
følger området tæt – bortset fra at udviklingen sker lidt hurtigere
end først antaget – og derfor er det helt fint at forvaltningen nu
bruger energi på at analyserer om behovene kan håndteres inden
for de eksisterende rammer og budgetlagte udvidelser. Hvis det
viser sig at det ikke kan lade sig gøre, så vil der komme en ny sag
på som vi så kan tage stilling til i udvalget.

