
Høringssvar: Tilpasning af dagtilbudskapaciteten, fra Bogø & Farø Lokalforum 

På baggrund af dokumenter fra sagsnr. 22-002426, dokumenter fra aktindsigt fra Center for Dagtilbud og 
Skoler samt materiale fra Vordingborg Kommunes hjemmeside, ønsker Bogø & Farø Lokalforum at bidrage 
med følgende kommentarer til "tilpasning af dagtilbudskapaciteten" scenarie 7, primært i forhold til lukning 
af Børnecenteret Lærkereden. Kommentarer til dette er inddelt i følgende punkter  

1: Belægningsgrad, 2: Befolkningsprognose, 3A-D: Matrikelgennemgang, 4 A-D: Drift  

Vi ønsker desuden at se ind i en fremtid, hvor Bogø fortsætter den positive udvikling, den allerede har. 
Dette gør vi i punkt 5: Bogø i Vordingborg Kommunes planer, 6: Natur-Børnecenter på Bogø - god ide!  
7: Hvad vil Vordingborg Kommune egentlig med Bogø - udvikling eller afvikling? 

1: Belægningsgrad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2: Befolkningsprognose 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Sagsnr. 22-002426 

Forslaget er baseret på, at 

Børnecenteret Lærkereden pr. 30. juni 

2022 har en lav belægningsgrad på 77 

%, hvilket ikke er bæredygtigt ift. 

personalemæssige ressourcer. 

Fra Vordingborg Kommune 

Belægningsprocenter:  

Lendemark Børnehus 46,95 % 
Æblehaven 63,33 % 
Børnehuset Kastanjen 65,63 % 
Stege Børnehus 72,62 % 
Dronning Fanes Børnehus 74,67 % 
Børnehuset Mælkevejen 80,71 % 

 Vi undrer os over: 

Hvis belægningsprocenten er den udslagsgivende faktor for en lukning af en velfungerende 

institution, vil vi gerne påpege, at både Børnehuset Kastanjen, Stege Børnehus & Dronning Fanes 

Børnehus ligger under Lærkereden ift. belægningsgrad. Desuden er der andre pasningsmuligheder 

både i Vordingborg og i Stege; det er der ikke på Bogø. Derfor vil lukningen af Lærkereden få direkte 

konsekvens for sammenhængskraften. Fra Sagsnr. 22-002426 

 

 
Fra Sagsnr. 22-002426 

Samtidig peger befolkningsprognosen på en 

negativ udvikling i børnetallet i Børnecenteret 

Lærkeredens område. 

Bogø 0-2 år 3-5 år I alt 

2023 24 26 50 

2024 22 30 52 

2025 24 28 52 

2026 26 27 53 

2027 27 27 54 

2028 28 28 56 

2029 28 29 57 

2030 29 30 59 

2031 29 31 60 

2032 29 31 60 

2033 29 32 61 

 

Vi undrer os over: 

Det er meget svært at se ud fra kommunens egen 

befolkningsprognose, at børnetallet på Bogø falder. 



 

 

 

 

 

 

 

 

3A: Matrikelgennemgang - Tag 

 

 

 

 

3B: Matrikelgennemgang - el   

 

 

 

 

 

Tværtimod er der en lille stigning. Bogø har samtidig kommunens højeste positive 
befolkningsudvikling på 6,3%. Bogø er eneste område i kommunen i balance og har altså stigende 
børnetal og stigende alder = tilflytning og varig bosætning. Hertil kommer kommunens 
bosætningsstrategi. 

Spørgsmålet er derfor, om udviklingen på Bogø ikke også denne gang er mere positiv end 

befolkningsprognosen forudser. 

 

Kilde: Vordingborg Kommune, Bosætningsanalyse, 2022 

Kilde: Vordingborg kommune: Strategiplan for prioritering af byvækst 2020-2023 ANALYSEGRUNDLAG 

Fra Cowi rapport - tag: 

• Skifertag er meget slidt og af 
ældre dato.  

• Problemer med, at vand trænger 
ind i bygningen gennem tag.  

• Det anbefaledes derfor at udskifte 
hele taget for at undgå yderlige 
vand i bygningen samt følge 
skader.  

• Anslået beløb for udskiftning af 
600 m2 inkl. undertag, lægter og 
stillads  
2.100.000 kr. + 315.000 rådgiver. 

 

Bygningsgennemgang og tilbud fra tømrermester, 

tagrensningsfirma og stilladsfirma. 

• Skifertag ikke slidt, bør rengøres & males.  
• Vand trænger ind i bygningen gennem 

inddækninger, enkelte mangler glas. Der 
ses ingen skader på undertag og lægter. 

• Det anbefaledes derfor at fjerne 
tagvinduer for at undgå yderlige vand i 
bygningen samt følgeskader.  

• Anslået udgift: rengøring af skifertag, 
blænde alle vinduer og renovering af tag 
(rensning og maling) 600 m2 inkl. Stillads 
580.000 kr. + moms 

 Vi undrer os over: 

At gennemgangen af ejendommen tilsyneladende er baseret på et udvendigt syn. Kommer man på 
loftet, vil man meget hurtigt konkludere, at der ikke er fugt, at undertaget ikke bør skiftes, men at 
vinduer er utætte og bør skiftes eller fjernes. Det giver derfor ikke mening at lægge et nyt tag, når 
renovering kan forlænge tagets levetid betragteligt.  

Desuden undrer det os, at der i sagsfremstilling påpeges, at taget bør skiftes i 2022, når Cowi-

rapporten siger i løbet af de kommende 10 år. 

Spørgsmålet er derfor, om udviklingen på Bogø ikke også denne gang er mere positiv end 

befolkningsprognosen forudser. 

 

Fra Cowi rapport - el: 

Udskiftning lysstofarmaturer 
til LED-belysningsarmaturer  
125.000 kr. + 19.000 rådgiver. 

 

Vi undrer os over: 
 
Udskiftningen er foretaget i Lærkereden, resten af udskiftningen 
vedrører lejemål, hvor forbrugsudgiften betales af lejer. Der er 
derfor ingen besparelse for kommunen ved udskiftning. Desuden 
undrer det os, at der i sagsfremstilling påpeges, at taget bør skiftes 
i 2022, når Cowi-rapporten siger i løbet af de kommende 10 år. 



3C: Matrikelgennemgang – udskiftning af oliefyr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D: Matrikelgennemgang – opsamling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Cowi rapport – udskiftning af oliefyr: 

Pedel oplyser, at bygningen opvarmes af 
oliefyr. 

For at opnå et energibesparende og 
bæredygtig varmeanlæg anbefaledes det at 
udskifte opvarmning af bygning til 
varmepumpe inden for de næste 10 år, da der 
ikke er udsigt til at der kommer fjernvarme i 
området lige p.t. 

Anslået beløb til udskiftning af oliefyr til 
varmepumper: 1.800.000 kr. + rådgiver 
250.000 kr.  

 

Fra energimærkerapport marts 2017: 

VARMEPUMPER 

Der er installeret 2 stk. varmepumper, som 
leverer varme til bygningen. 
Varmepumperne er placeret i varmecentral i 
kælderen midt i bygningen. Fabrikat 
Viessmann Vitocal 350, år 2014.  
Bygningens brugsvand opvarmes primært 
med varmepumpe med backup fra oliekedel. 
Kedel Backup til varmepumper. Der er 
monteret en kondenserende oliekedel 

 

Vi undrer os over: 
 
At det overhovedet er muligt at lave en matrikelgennemgang UDEN at gå ned i 
varmecentralen! Havde man gjort det, ville man være faldet over de to varmepumper. I 
øvrigt etableret i 2014.  

Det er oplyst, at pumperne kører optimalt, og at oliefyret slår til, når pumperne yder 
70%, hvilket er den mest rentable varmeforsyning. 

Anbefaling: at kommunen får opdateret BBR på egne bygninger. 

 

Fra Sagsnr. 22-002426 

Matrikelgennemgangen viser, at Børnecentret 

Lærkereden er den daginstitution med det 

største vedligeholdelsesefterslæb på 

4.264.000 kr., da der bl.a. bør udskiftes tag og 

oliefyr i 2022. 

Vi undrer os over: 
 
I sagsfremstillingen er det tydeligt, at vedligeholdsefterslæbet er afgørende for 
Lærkeredens fremtid. Det er klart, at 4.3 mio. er en betydelig post, men som 
det fremgår af punkt 3A-C, er virkeligheden måske en noget anden!  

Vi kunne ønske os, at kommunen foretog en noget mere tilbundsgående 
gennemgang af bygningen, så beslutningsgrundlaget havde hold i 
virkeligheden. At træffe beslutninger der har voldsomt store konsekvenser for 
et lokalsamfund som Bogø, skal tages på baggrund af gennemarbejdede fakta! 

 



4A: Drift Lærkereden 

 

4B: Drift Scenarier 

 

4C: Drift Skovvangen 6 

Fra kommunens Matrikelgennemgang samlede 
rapporter: 

Lærkereden samlede driftsudgifter 326.000 

(grøndrift 26.000, rengøring 180.000 og 
bygninger & forbrug 120.000) samt 90.000 i 
årligt løbende vedligeholdelsesbehov, i alt 
416.000  

De 120.000 på bygninger & forbrug er 33% af 
Skovvangen 6s samlede driftsomkostninger. 
Cowi: årligt løbende vedligeholdelsesbehov 
129.000 
Reduceret af kommunen til 90.000 da grøndrift 
er budgetteret.  

 

Rettelse på baggrund af modtaget materiale via 
aktindsigt: 
I resten af talmaterialet fra kommunen 
tilskrives Lærkereden 33% af de samlede 
udgifter på Skovvangen 6. 
Fx er de 120.000 på bygninger & drift 33% af 
Skovvangens 6s samlede regnskab.  

De 90.000 til årligt løbende 
vedligeholdelsesbehov skal derfor også 
reduceres til 33%, altså 29.700  
Lærkeredens samlede driftsudgifter bliver 
derfor 326.000 + 29.700 = 355.700 og altså ikke 
de 416.000, som fremgår af opstillingen af 
scenarier 

 

Fra kommunens Matrikelgennemgang 
samlede rapporter: 

Samlet drift: 
Kastanjen   469000  
Mælkevejen   445000 
Lærkereden   326000 
Æblehaven   333000 
Dronning Fane  341000 
Lendemarke   285000 

Årligt løbende vedligeholdelsesbehov 
Kastanjen   39000 
Mælkevejen   53000 
Lærkereden   90000 
Æblehaven   59000 
Dronning Fane  33500 
Lendemarke   39000 

 

Rettelse på baggrund af modtaget materiale 

via aktindsigt: 

Der er ikke indregnet Årligt løbende 

vedligeholdelsesbehov i den samlede drift på 

Kastanjen og Dronning Fane. 

Med korrigeret tal på Lærkereden fra 4A ser 

tallene således ud: 

Kastanjen  508000 korr. + 39.000 

Mælkevejen  498000  

Lærkereden  355700 korr. - 60.300 

Æblehaven  392000 

Dr. Fane  374500 Korr. + 33.500 

Lendemarke  324000 

 

Fra driftsregnskab og 

vedligeholdelsesregnskab modtaget via 

aktindsigt:  

Skovvangen 6 udgør en samlet bygningsmasse 

på 1409 m2, hvor af Lærkereden drifter de 

465m2 (33%), resten af bygningsmassen 

udlejes. 

 

Ved en lukning af Lærkereden bortfalder 

driftsudgifter og udgifter til bygningsvedligehold 

ikke 100%, da bygning fortsat udlejes. 

Størstedelen af akutopgaverne på Lærkereden 

hører til den samlede bygningsmasse og vil derfor 

fortsat skulle løftes. 

Lejer har INGEN planer om at opsige lejemålet! 

Men ønsker at bruge lokalerne til ny aktivitet. 



4D: Drift Opsamling 

 

 

 

 

 

 

 

5: Bogø i Vordingborg Kommunes planer 

 

 

 

Fra drift 4A-C 

A: Lærkeredens samlede driftsudgifter bliver derfor 326.000 + 29.700 = 355.700  

B:  Kastanjen  508000  

  Mælkevejen  498000  

  Lærkereden  355700  

  Æblehaven  392000  

   Dronning Fane 374500  

   Lendemarke  324000 

C: udgifter til bygningsvedligehold bortfalder ikke 100% 

Lejer har INGEN planer om at opsige lejemålet! 

 

Samlede kommentarer til drift: 

Ser vi ind i tallene fra de 3 punkter, er Lærkereden ikke dyr i drift både sammenlignet med 
den samlede institutionsmasse og i forhold til de øvrige institutioner i scenarierne.  
Det Årligt løbende vedligeholdelsesbehov er det laveste af institutionerne i scenarierne. 
Vedligeholdelsesefterslæbet på if. Cowi, 4.3 mio. (som gennemgået ovenfor) er desuden 
ikke retvisende. Derudover undrer vi os over at bygningsmassens samlede 
vedligeholdelsesbehov tilskrives Lærkereden 100%, når den kun burde tilskrives 33%, det 
gør jo unægteligt en forskel. 
Kommunen tager desuden ikke højde for at ejendommen udlejes, den har jo trods alt haft 
samme lejer, siden kommunen valgte at lukke kommuneskolen. Lejeren er tilmed en af 
kommunens store virksomheder, der ønsker at udvide med endnu en skole. 

 

Bogø By 

er et lokalcenter 

Kilde: Vordingborg Kommune, Kommuneplan 2018 https://www.vordingborg.dk/kommuneplan-2018/  

https://www.vordingborg.dk/kommuneplan-2018/


 Bosætningsstrategi i Vordingborg Kommune

 

 Muligheder for boligudbygning 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kilde: Vordingborg kommune: Strategiplan for prioritering af byvækst 2020-2023 ANALYSEGRUNDLAG 

Kilde: Vordingborg kommune: Strategiplan for prioritering af byvækst 2020-2023 ANALYSEGRUNDLAG 



Målgrupper tilflytning Vordingborg Kommune 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendlere ind i kommunen pga. arbejde 

Potentialet ved disse pendlere er, at de i en vis 

grad har kendskab til Vordingborg Kommune. 

Samtidig er de i arbejde og betaler skat.   

Er i høj grad familiesegmenter 

Pendlere arbejder udenfor kommunen 

Potentialet ved disse pendlere er at de flytter 

ud af byområder for at få natur, de i arbejde og 

betaler skat.   

Er i høj grad familiesegmenter 

Boomerang Børn 

Det er en langsigtet strategi at satse på disse unge. Den kommer retur som veluddannet med 

godt job og indtægtsmuligheder. Potentielt kommer de hjem med en livsledsager, og vil derfor 

kunne tælle dobbelt. 

Kommende familiesegmenter 

Kilde: Vordingborg Kommune, Bosætningsanalyse, 2022 

Kilde: Vordingborg Kommune, Strategiplan for Bosætning 

Velkommen til Bogø 

Bogø er et lokalcenter, hvor der kan ske egentlig byvækst (Kommuneplan 2018, fastholdes i ny 
kommuneplan 2022).  
Vordingborg satser primært på børnefamilier (strategiplan for Bosætning 2018-2022). 
Befolkningsudviklingen viser, at Bogø har den største positive udvikling i kommunen 
(Strategiplan for prioritering af byvækst 2020-2023 ANALYSEGRUNDLAG).  
Bogø fungerer som en ø, uddannelsesniveauet er over landsgennemsnittet, og 
husstandsindkomsten er i den gode ende (Strategiplan for prioritering af byvækst 2020-2023 
ANALYSEGRUNDLAG).  
Der er løbende tilflytning til øen og et stort potentiale i salg til A2 veluddannede og børnerige 
familier, C2 Børnefamilier i det åbne land (Strategiplan for prioritering af byvækst 2020-2023 
ANALYSEGRUNDLAG).  
96 % af borgerne på øen er tilfredse eller meget tilfredse med deres lokalområde 
(Bosætningsanalyse 2022).  
Bogø er eneste lokalområde i balance (Bosætningsanalyse 2022).  
Kommunen satser på pendlere ind i kommunen, pendlere ud af kommunen samt boomerang-
børn. Alle tre grupper, som passer til Bogøs infrastruktur, befolkningssammensætning og kultur 
(Bosætningsanalyse, 2022).  
 
Alle disse fakta, vel at mærke fra kommunen selv, gør det meget svært at forstå hvordan vi 
som ø kan fastholde den UDVIKLING, uden et pasningstilbud. Desuden undrer vi os over at 
udviklingen ikke understøttes til fordel for hele kommunen. Bogø skiller sig ud, både som 
landdistrikt, lokalcenter, ø og fællesskab, det er netop drivkraften for øens positive udvikling, 
den ønsker vi at fastholde. 

 



6: Natur-Børnecenter på Bogø – en god ide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7: Hvad vil Vordingborg Kommune egentlig med Bogø – udvikling eller afvikling? 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Børne- og Familieudvalget den 4. januar 
2023: 
Relancering af kommunens dagtilbud som 
skovbørnehaver eller som etablering af en 
naturgruppe.  

Model 1 - etablering af en naturgruppe som del 
af et eksisterende dagtilbud 
Model 2 – omlægning fra dagtilbud til 
skovbørnehave.  

Administrationen fremhæver desuden at det 
kan potentielt kan styrke rekruttering ved at 
appellere til medarbejdere, som gerne vil 
arbejde i naturen og med de pædagogiske 
muligheder et naturtilbud lægger op til. 

 

Bogø UNESCO Biosfæreområde:  

Biosfæreområder er modelområder for 
bæredygtig udvikling og for lokal 
implementering af FN’s Verdensmål.  

            

 

 

 

 
Bogø - en ø i Danmarks Vildeste kommune 

 

Selvfølgelig skal Danmarks Vildeste Kommune have et Natur-Børnecenter 
Endnu mere selvfølgeligt må det være, at det ligger i vores  

UNESCO Biosfæreområde 
Bogø 

Et decideret Natur-Børnecenter i et UNESCO biosfæreområde knyttet op på natur-pædagogik, 
bæredygtighed og FNs Verdensmål! 

Det vil vi gerne lægge landdistrikt, lokalcenter, ø og fællesskab til! 

Vi ønsker derfor, at kommunen arbejder videre med model 2 i Lærkereden. 

Her er alle de faciliteter, der kræves for at drive daginstitution og nem adgang til flere slags 
naturrige oplevelser.  

 

Fortid: 
Med ovenstående gennemgang af sagsnr. 22-002426 burde det stå soleklart, at argumentationen 
for at lukke Lærkereden ikke er til stede, hverken i forhold til befolkningsprognosen, 
matrikelgennemgang og deraf påståede vedligeholdelsesefterslæb, eller i forhold til driftsøkonomi. 
Så lad al den snak om lukning være fortid. 

Nutid: 
Tilbage er belægningsgraden og den nuværende belægningsprocent på 77,38 %. Vi kan forstå, at 
der i de sidste uger er indskrevet flere børn i Lærkereden til 2023 og 24. Desuden venter vi 
adskillige familieforøgelser på øen i foråret. Lejeren af Skovvangen udvider, hvilket giver mulighed 
tiltrækning af flere familier til området og dermed flere børn til Lærkereden. Det er Bogø nutid.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med håb om Udvikling fremfor Afvikling, og med ønske om dialog og samarbejde 

De bedste hilsner 

Bogø & Farø Lokalforum 

Fremtid: 
Kommunen ønsker at tiltrække flere børnefamilier. Som beskrevet under punkt 5 er Bogø oplagt i 
forhold til tilflytning af både pendlere in og ud af kommunen grundet sin enestående nærhed til 
motorvejen, og boomerang-børn, som vi allerede har en betragtelig del af på øen.  
Ser vi på øens nuværende og kommende pendlere, kører de nord og syd på. Hvilket gør Bogø 
optimal. Kommunen brander sig som grøn, er højdespringer i grøn udvikling, Danmarks Vildeste 
Kommune, Kyst til mere, UNESCO Biosfæreområde (Bogø og Møn), Født af havet under 
stjernerne. Vi mangler da i høj grad et grønt alternativ på daginstitutionsområdet! 

Det tænker vi, at Bogøs unikke profil passer perfekt til.  
Og ved I hvad?  

Vi har en daginstitution der ligger lige midt i naturen. 
Den er billig i drift, en velfungerende personalegruppe der gerne vil være med,  

et ø-fællesskab der bakker op  
og en helt masse skønne unger!  

Nogle gange er det svært at se skoven for bare træer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

Natur-børnecenter 
Skovvangen 6, Bogø 

- Det vildeste sted i Vordingborg 
Kommune 


