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1. Kort opsummering og proces 
Som den første kommune i landet introducerede Rudersdal tilbage i 
2008 konceptet for en masterplan for bygningerne i Børneområdet. 
Planen skulle bidrage til, at kommunen i en periode med faldende bør-
netal fik sikret arbejdspladser og sørget for gode fysiske rammer ved at 
træffe langsigtede beslutninger. 
  
Masterplanen bliver revideret hvert år, og både personale og forældre 
er inviteret til at deltage i processen gennem de lokale arbejdsgrupper. 
Arbejdsgrupperne, som består af forældre og personalerepræsentanter 
fra lokalområderne, skal drøfte de muligheder og dilemmaer, der er for 
deres lokale område og komme med forslag og input til den endelige 
revision af Masterplanen. Arbejdsgruppernes tilbagemeldinger vil indgå 
i udarbejdelsen af det endelige materiale til revision af Masterplanen 
2017-2018, som fremlægges for Børne- og Skoleudvalget, som sender 
den i høring i bestyrelserne inden beslutning. 
 
Årets masterplanproces sættes i gang nu, og for første gang i flere år 
er børnetallet stigende. Det giver nogle udfordringer med at skaffe 
pladser her og nu, men på den lange bane giver det os også mulighed 
for at tænke nyt og skabe gode rammer for børnene. 
 
I år har Børneområdet vurderet, at der er behov for en udvidet proces 
omkring arbejdet i arbejdsgrupperne. Det skyldes, at behovet for plad-
ser stiger samtidig med, at behovet for nybyggeri og renoveringer er 
presserende i nogle områder. Derudover er der mange nye forældrere-
præsentanter, der har behov for tid og mulighed for at kunne sætte sig 
ind i de politiske rammer for masterplansarbejdet for at kunne drøfte 
mulige løsninger for deres lokale område. 
 
Visionen er at sikre, at børn og ansatte opholder sig i fysisk sunde byg-
ninger, indrettet til dagtilbudslovens krav til pædagogske læringsmiljø-
er, med æstetisk god indretning og med flere m2 pr. barn end i de gam-
le bygninger. 
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2. Baggrunden for Visionen, Masterplanen og Master-
konceptet 

Dagtilbudsområdet har generelt siden 1960’erne været styret ved hjælp 
af meget kortsigtede løsninger til udvidelse og lukning af pladser ud fra 
det aktuelle, konkrete behov. Det har ofte medført uhensigtsmæssige 
løsninger, som eksempelvis opstilling af midlertidige barakker; leasing 
af daginstitutionsbygninger; placering af daginstitutioner, hvor der aktu-
elt var en ledig byggegrund osv. 
 
I forbindelse med etableringen af Rudersdal Kommune ønskede Kom-
munalbestyrelsen at sikre en langsigtet planlægning af daginstitutions-
området, som tog højde for udsving i behovet for pladser, behov for 
pædagogisk tidssvarende bygninger, der kunne drives effektivt og bæ-
redygtigt, og som understøttede den lovgivning, der kom i 2007 med 
krav om etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børnene. Det 
fødte ønsket om at få en fælles Vision for den fysiske ramme for dagin-
stitutionerne i kommunerne.  
 
I 2008 viste befolkningsprognoserne i Rudersdal et fald i antallet af 0-5 
årige på ca. 400 børn frem til 2017 (Børnetallet endte med at falde næ-
sten det dobbelte). Et så stort fald i efterspørgslen af dagtilbudspladser 
ville betyde mange børnehuse med ledige pladser, medmindre kom-
munen aktivt tilpassede udbuddet af pladser, så det passede til beho-
vet. 
 
Ønsket om bedre bygninger til børn og ansatte, befolkningsudviklingen 
og de økonomiske behov for effektiviseringer blev hjørnestenen i tilbli-
velsen af Visionen og Masterplanen. Der skulle sikres en kontrolleret 
udnyttelse af det faldende børnetal til at effektivisere driften, samtidig 
med at det blev skabt mulighed for at opdatere de fysiske rammer til 
børn og ansatte til nye pædagogiske behov. 
 
2.1 Visionen og Masterplanen 
Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. maj 2008 en ”Vision for plan-
lægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering”, kaldet 
Visionen. 
 
I Visionen blev det beskrevet: 
• At der blev lagt vægt på at tilbyde forskellige former for dagtilbud i 

kommunen. 
• At den bygningsmæssige ramme for dagtilbud for 0 - 5 årige skal 

understøtte Dagtilbudspolitikken således, at det pædagogiske arbej-
de med børnene kan foregå under sunde og pædagogisk udfordren-
de rammer. 
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• At det er hensigten at forbedre de fysiske rammer på institutionerne, 
når det faldende børnetal og de økonomiske forhold i kommunen mu-
liggør det. Herunder med større og bedre arealer når der er mulighed 
for det. 

• At alle daginstitutioner på sigt skal være indrettet med forskellige 
læringsmiljøer, der understøtter målene for de pædagogiske lære-
planer. Rummene skal være indrettet fleksibelt, så de kan anvendes 
til børn i alderen 0 – 5 år alt efter det konkrete behov for pladser. 

• At daginstitutionerne skal være bæredygtige både pædagogisk, le-
delsesmæssigt og økonomisk. Dette indebærer bl.a. en øget profes-
sionalisering af ledelsesopgaven (hvilket efterfølgende også er blevet 
underbygget med tillidsreformen, hvor flere pædagoger tager del i 
dele af ledelsesopgaven (team, faglig udvikling osv. )) 

• At der i forbindelse med tilpasning af pladser til det fremtidige behov, 
er der skabt mulighed for at ændre de fysiske rammer, så de under-
støtter Visionen. Det betyder, at huse kan sammenlægges, og byg-
ninger, der ikke lever op til Visionen, kan renoveres eller frigøres; le-
jemål kan opsiges, og bygninger kan sælges eller anvendes til andre 
formål. 

 
En stor inddragende proces blev iværksat, hvor forældre og medarbej-
dere og ledelse i arbejdsgrupper drøftede muligheder og kom med for-
slag. Mange bygningsmæssige muligheder blev undersøgt grundigt. 
Nogle forslag var mulige at realisere, andre kunne ikke lade sig gøre. 
Arbejdet i arbejdsgrupperne mundende ud i den første Masterplan, som 
blev besluttet i Kommunalbestyrelsen i juni 2011. 
 
I forbindelse med den første Masterplan blev det overordnede styrings-
princip også fastsat - jo større sikkerhed om børnetallet, desto tættere 
tilpasning, dvs. meget tæt tilpasning af kapacitet til børnetallet på kort 
sigt, og lidt mere luft i tilpasningerne på længere sigt. 
 
Det blev endvidere godkendt, at der hvert år skal være en justering af 
det årlige tilpasningsbehov på baggrund af de nyeste prognoser.  
 
Der var endvidere et ønske om, at mangfoldigheden i dagtilbuddene 
fortsat skulle være stor i kommunen. Fra politisk side ønskede man 
f.eks. et bredt udbud af dagtilbud. Eksempelvis børnehuse med fokus 
på kultur, natur eller idræt, store og små børnehuse, kommunale og 
selvejende børnehuse og dagpleje. 
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2.2 Masterkonceptet 
Samtidig med Masterplanen og beslutningen om at nybygge institutio-
nen Lyngborghave blev der besluttet et Masterkoncept for nybygning af 
daginstitutioner. 
 
Masterkonceptet er en konkretisering af, hvordan Visionen kan udmøn-
tes i fysiske bygninger, og indebærer bl.a., at der skal bygges integre-
rede institutioner med en fleksibel indretning. Konceptet er opbygget 
således, at husets centrum etableres med et hjerte. I hjertet lægges 
torvet, som har som funktion at rumme mange formål eks. aktiviteter/ 
mødested/ udstillingsrum/ spisested/ opførelse af teater, musikforestil-
linger mv. 
 
Et vigtigt princip for indretningen af nye børnehuse er at sikre ”det lille 
kendte sted i det store børnehus” – det små i det store. Det sker ved, at 
børn og forældre oplever at høre til i en bestemt afdeling i børnehuset.  
 
Masterplanen blev besluttet samtidig med, at Dagtilbudslovens be-
stemmelser om et sundt frokostmåltid blev gældende. Der har derfor 
også været fokus på at få etableret køkkenkapacitet i de nye store bør-
nehuse. 
 
2.3 Revisioner af Masterplan 
Siden den første Masterplan har virkeligheden flere gange forandret 
sig, og det har været nødvendigt at tilpasse Masterplanen til denne 
ændrede virkelighed. 
 
F.eks. har større fald i børnetallet end forudset betydet, at det har væ-
ret nødvendigt at lukke flere pladser end først forudset. En ændring i 
dagplejens overenskomst betød, at driftsomkostningerne for dagplejen 
steg og blev en del højere end en vuggestueplads. Sammen med den 
faldende efterspørgsel på dagplejepladser har det derfor været nød-
vendigt at tilpasse dagplejens størrelse. Derudover har frokostordnin-
ger, bygninger der var i dårligere stand end antaget, nyt pladsanvis-
ningssystem mv. alle været ændringer, der ikke kunnet forudses i den 
første Masterplan.  
 
Masterplanen er derfor blevet revideret årligt. Nogle år har revisionerne 
været store, andre år har der ikke været behov for tilpasninger i kapaci-
teten. 
 
Flere gange er arbejdsgrupperne blevet genetableret ved at inddrage 
forældre og medarbejdere i forarbejderne til revisionerne inden de en-
delige forslag blev sendt i høring i bestyrelserne. 
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2.4 Hvad har kommunen opnået indtil nu 
En af Masterplanens målsætninger var at skabe bedre læringsmiljøer 
for børnene ved at nybygge, renovere, sammenlægge eller lukke bør-
nehuse. Samlet har Rudersdal brugt ca. 150 mio. kr. siden 2008 og har 
gennemført følgende ændringer i institutionsstrukturen med afsæt i 
Masterplanens vision: 
 
• Tre nybyggede børnehuse (Trørød, Lyngborghave og Bakkevej) 
• Elleve  helt eller delvist renoverede børnehuse (Skovstjernen, Pile-

gården, Ellesletten, Tudsen, Birkemosen, Bistrup Have, Dronning-
gård, Karethen, Nærum Menighed, Fredsholm og Stenhøjgårdsvej) 

• 17 utidssvarende bygninger er blevet afviklet (enten revet ned, leje-
mål opsagt eller solgt) 

 
 
Dagplejens vikarfunktion er blevet omlagt fra gæstedagpleje til først 
vikarhuse og nu vikarfunktion i børnehuse. Der arbejdes fortsat med at 
udvikle legestue- og vikarfunktionen i daginstitutionerne. 
 
Samlet set er driften af daginstitutionerne blevet effektiviseret med 5,4 
mio. kr. i årlige omkostninger til ledelse og bygningsdrift 
(el/vand/varme/rengøring), som følge af færre og større børnehuse. 
Se skema med Lukkede børnehuse og bygninger 2008-2016 på næste 
side. 
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2.5 
Lukkede bø

rnehuse og bygninger 2008-2016 
 

 
  

 

Lukkede børnehuse og bygninger 2008-2016
Fordeling mellem kommunale og selvejende samt effektiviseringsbidrag

Drift

(inkl. 

husleje) Lederløn Bygningens status i dag
Lukning Børnehus 0-2 år 3-5 år 0-2 år 3-5 år

1.8.2008
Søllerød private børnehave
(sammenlagt med Ravneholm skovbørnhave)

31 30.000kr         130.000kr       
 Bygning overtaget,

 frigjorte lokaler til  SFO på Vangeboskolen 

1.5.2009
Pilehuset og Eventyrhuset sammenlægges
til Tryllehuset 64.000kr          

1.8.2009 Kajerød børnehave 34 30.000kr         130.000kr        Sælges (beliggende på Kajerød Skole) 

1.8.2009 Parcelvej 12 32 30.000kr         130.000kr        Solgt 

1.8.2009 Konkylien 12 27 30.000kr         130.000kr        Sælges (overdraget til  Økonomi mhp salg) 

1.8.2009
Æblehuset og Kernehuset sammenlægges
til Tusindbenshuset

0 0 64.000kr         

1.3.2011 Egevang Syd 40 422.000kr       165.000kr        Lejemål opsagt 

1.3.2011 Fredsholm (overgang fra kommunal til selveje) 60 -60 - -kr                 I brug 

1.8.2011 Høsterkøb Børnehave 26 108.000kr       130.000kr        Solgt 

1.8.2011
Lyngbakken og Spirehuset sammenlægges
til Pilegården

10 64.000kr          I brug 

1.8.2011 Solstrålen (sammenlagt med Fredsholm) 36 359.000kr       130.000kr        Lejemål opsagt 

1.5.2012 Eskemosepark 36 60 650.000kr       409.000kr        Lejemål opsagt pr. 1.3.2018 

1.5.2012
Kohavehuset og Grønærten sammenlægges
i Kohavehuset

-5 11 -kr                249.000kr       
 Byggegrund for Trørød Børnehus og

 Grønærten omdannet til  Kultur- og Naturhus (1.1.2017) 

1.8.2012
Tryllehuset og Baghuset sammenlægges
til Lyngborghave

10 -14 30.000kr          64.000kr          Byggegrund for Lyngborghave 

1.5.2013 Sneglehuset 12 56 200.000kr       266.000kr        Overdraget ti l  Social - Aktivitetscenter 

1.5.2013 Sommerfuglen 25 150.000kr       195.000kr        Overdraget ti l  Beskæftigelse - Flygtningebolig 

1.5.2014
Natur&Skov børnehaven og Kastaniebakken 
sammenlægges i Kastaniebakken

28 55.000kr          134.000kr        Overdraget ti l  Kultur - Kampsportscenter 

1.10.2015 Kongebroen flytter til Bakkevej 20.000kr          273.000kr       
 Overdraget ti l  Ældre - hjemmepleje (Kildedalsvej)

Overdraget til  Beskæftigelse - Flygtningebolig (Frejasvej) 

1.5.2016
Tusindbenshuset og Kohavehuset
sammenlægges i Trørød Børnehus

40 80 148.500kr       200.250kr       
 Tusindbenshuset er pt. udlejet og har køkken.

Huset skal  nedrives og sælges 
1.5.2016 Skovlytoften 22 88.500kr          136.500kr        Skal nedrives, og udlægges til  legeplads 

1.5.2016 Dagpleje omlægninger 32

1.10.2016 Tudsen flytter til lokaler på Nærum skole -12 -10  Overdraget ti l  Kultur - Lokalhistorisk arkiv 

2007-2012 Dagpleje (ca.) 50

2007-2009 Hjemmedagpleje (ca.) 50

Sum 247 415 0 69 2.351.000kr  3.063.750kr  

I alt effektivisering:
I alt i enheder 909 69 5.414.750kr    

Andel  af lukkede pladser (kommunale/selveje) 93% 7%

SelvejendeKommunale

Besparelse, effektivisering

SelvejendeKommunale
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3. Prognose for pladsbehov fra 2017 
 
3.1 Den nyeste befolkningsprognose fra marts 2017 
Økonomiudvalget besluttede i marts 2017 Rudersdal Kommunes be-
folkningsprognose frem til 2029. Ifølge denne befolkningsprognose sti-
ger kommunens indbyggertal fra 56.133 i 2017 til 58.462 indbyggere i 
2029 – en stigning på ca. 4,1%. For dagtilbudsområdet stiger antallet af 
0-5 årige fra i alt 3.392 til 3.879 i 2029 svarende til en stigning på 
14,4%. 
Stigningen for de 0-5 årige kommer efter en årrække med faldende 
børnetal. Siden 2007, hvor kommunen blev dannet, har antallet af 0-5 
årige været jævnt faldende fra 4.102 0-5 årige i 2007 til 3.392 i 2017. 
 
3.2 Udviklingen i børnetal siden 2007 
 

 
 
Siden 2007 er børnetallet faldet med ca. 400 0-2 årige og ca. 350 3-5 
årige – i alt ca. 750 børn. Der var et større fald end prognoserne fra 
2007 forudsagde. At faldet blev større skyldes formentlig finanskrisen 
2008-09 og den efterfølgende krise på boligmarkedet, samt en ændring 
i adfærd, så flere børnefamilier ønskede at blive boende i København. 
 
Af den seneste befolkningsprognose fra marts 2017 fremgår det, at 
kommunen fra 2017 frem mod 2027 forventer, at kommunen står over-
for en ny udvikling, nu med jævnt stigende børnetal.  
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Siden arbejdet med den første Masterplan begyndte i 2010 har progno-
serne vist, at børnetallet igen ville begynde at stige omkring 2018. Og 
selvom prognoserne hvert år varierer lidt i størrelsen og fordelingen af 
det stigende børnetal, så er den underliggende tendens til stigende 
børnetal rimeligt sikker. 
 
Prognoserne understøttes af den faktiske udvikling af børnetallet, hvor 
der er i øjeblikket er meget få ledige vuggestuepladser i børnehusene. 
Antallet af 0-2 årige er steget med ca. 40 børn i løbet af 2016, og ser 
ud til at stige med yderligere ca. 60 børn i løbet af 2017.  
 
3.3 Udviklingen i børnetal i områderne 
Af den seneste prognose fremgår det, at udviklingen i børnetallet vil 
udvikle sig lidt forskelligt i de forskellige institutionsområder. Dette skyl-
des hovedsageligt udbygning af boligområder i Vedbæk og Nærum. 
 
Børnetallet (både antallet af 0-2 årige og 3-5 årige) forventes at stige 
kraftigst i område Bøgebakken, lidt i område Holte og forventes nogen-
lunde stabilt i Hestkøb og Birkehavens områder. 
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3.4 Tekniske ændringer i prognosemateriale 
I forbindelse med omlægningen fra fem til fire områdeinstitutioner i 
Børneområdet er Pasningsområde 3 blevet nedlagt som prognoseom-
råde, så der nu kun er to pasningsområder. 
 
Samtidig er grænsen mellem prognoseområderne Holte og Bøgebak-
ken ændret, så den nu følger grænserne for bydelsområderne og ikke 
den organisatoriske inddeling i Børneområdet. 
D.v.s. at børnehusene Fr. Clausensvænge og Mælkebøtten hører til 
prognoseområde Holte, selvom de organisatorisk er i Områdeinstitutio-
nen Bøgebakken. 
 
Ændringen er sket for at skabe en bedre sammenhæng til befolknings-
prognosens øvrige områdeinddeling, herunder skoledistrikterne. 
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3.5 Forventet udvikling i pasningsbehov i Pasningso mrå-
de 1 - (Birkerød, Bistrup) 

Den forventede udvikling i pasningsbehovet i Pasningsområde 1 kan 
ses af nedenstående figur. Af figuren fremgår endvidere den aktuelle 
kapacitet i pasningsområdet. Det skal bemærkes, at der er sket en 
mindre korrektion i behovet til maj 2017, hvor der udnyttes flexibilitet i 
enkelte børnehuse, for at øge udbuddet af 0-2 års pladser. 
 

 
 
Behovet for 3-5 års pladser ligger ca. 30-50 pladser under den nuvæ-
rende kapacitet og er rimeligt stabilt de næste 10 år. 
 
Behovet for 0-2 års pladser matcher kapaciteten i 2017, men forventes 
at være svagt stigende med i alt ca. 50 børn fra 2019 og frem 2024. 
 
Der mangler fra 2018 og frem ca. 15 0-2 års-pladser, mens antallet af 
3-5 års pladser forventes 30-50 pladser for højt. 
 
Konklusion for Pasningsområde 1 
0-2 årige:  Der er behov for at udvide kapaciteten af 0-2 års pladser 
med ca. 15-20 på kort sigt, på længere sigt måske op til yderligere 30 
pladser. 
3-5 årige:  Der er fin sammenhæng mellem behov og kapacitet. 
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3.6 Forventet udvikling i pasningsbehov i Pasningso mrå-
de 2 - (Holte, Nærum, Vedbæk mf.) 

i Den forventede udvikling i pasningsbehovet i Pasningsområde 2 kan 
ses af nedenstående figur. Af figuren fremgår endvidere den aktuelle 
kapacitet i pasningsområdet. Det skal bemærkes, at der er sket en 
mindre korrektion i behovet til maj 2017, hvor flexibiliteten i enkelte 
børnehuse udnyttes, for at øge udbuddet af 0-2 års pladser. 
 

 
 
Behovet for 3-5 års pladser i 2017 og 2018 forventes at være 40-60 
pladser under kapaciteten. Behovet for 3-5 års pladser er herefter sti-
gende frem mod foråret 2021, hvor børnetallet forventes at toppe. Fra 
2020 er behovet for 3-5 års pladser ca. 50-100 pladser højere end den 
nuværende kapacitet. 
 
Behovet for 0-2 års pladser forventes at fortsætte med at stige i løbet af 
2017, og allerede i januar 2018 forventes der at være behov for ca. 50 
mere end den eksisterende kapacitet, hvorfor det er nødvendigt at øge 
udbuddet af 0-2 års pladser. På længere sigt (fra 2020 og frem) forven-
tes pasningsbehovet for 0-2 årige at stige yderligere. 
 
Konklusion for Pasningsområde 2 
0-2 årige:  Der er behov for at udvide kapaciteten af 0-2 års pladser 
med ca. 50 pladser på meget kort sigt, på længere sigt måske op til 
yderligere 50 pladser. 
3-5 årige:  Der er et lille overskud af kapacitet i 2018 og 2019, men 
herefter vil der være behov for at udvide kapaciteten med ca. 50 plad-
ser. 
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3.7 Udviklingen i pasningsbehov i Pasningsområde 2 
Udviklingen i børnetallet i et område beskriver alene antallet af børn 
bosiddende i området og inddrager ikke andre parametre, som f.eks. 
indskrivningsmønstre. 
 
I Børneområdets seneste pasningsprognose (marts 2017) undersøges 
også indskrivningsmønsteret 
• Af de ca. 830 børn, som har plads i Holte, bor ca. 10% af dem i Bø-

gebakkens område 
• Alle børnehuse i Holte har børn, der er bosiddende i Bøgebakken. 
• Af de ca. 900 børn, som har plads i Bøgebakken, bor ca. 5% af dem i 

Holtes område 
• For Bøgebakken gælder, at det kun er 4-5 børnehuse på grænsen 

mod Holte, der har børn, der er bosiddende i Holte, indskrevet. 
 
Ovenstående bekræfter en tendens, som har været gældende i flere år 
i Pasningsområde 2, nemlig at folk søger mod pladser i Holte. 
 
Hvis man ser på andelen af pladser i byområderne i forhold til antallet 
af 0-5 årige, skiller Holte sig ud ved faktisk at have en overkapacitet på 
næsten 30%. Alle øvrige områder har en pasningskapacitet svarende til 
børnetallet (hvis man lægger Trørød og Vedbæk sammen til eet områ-
de). På trods af denne overkapacitet i Holte, er der meget få ledige 
pladser i Holte-området, sammenlignet med andre områder. 
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4. Kort over børnehuse i Rudersdal Kommune 
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5. Muligheder og dilemmaer 
 
Børneområdet har i forbindelse med forarbejdet til Masterplansrevisio-
nen identificeret en række centrale muligheder og dilemmaer, som er 
aktuelle og skal behandles i årets Masterplan i arbejdsgruppernes drøf-
telser. 
 
Først i dette notat beskrives de generelle muligheder og dilemmaer og 
sidst er en række af de aktuelle muligheder og dilemmaer, som er spe-
cifikke for de enkelte områder beskrevet. 
 
  
5.1 Kapacitet og behov 
Som beskrevet i afsnit om kapacitet og behov er der akut brug for at 
udvide kapaciteten med ca. 50 0-2 års pladser i Pasningsområde 2 
(primært Holte) og behovet vil være stigende efterfølgende. 
På kort sigt (i 2018 og 2019) er der et overskud af 3-5 års pladser i 
Pasningsområde 2, på længere sigt er der behov for en udvidelse af 
kapaciteten med ca. 50 3-5 års pladser. 
 
I en række eksisterende børnehuse er der i maj 2017 allerede udnyttet 
muligheden for at flexe pladser fra 3-5 års pladser til 0-2 års pladser. 
Dette har skaffet ca. 40 ekstra 0-2 års pladser, til at imødekomme stig-
ningen på 40 0-2 årige i 2016. 
 
Det er målet, at der kan tilbydes plads til alle børn i deres lokalområde, 
hvis forældrene ønsker det, således at det er muligt at skabe den bedst 
mulige overgang fra et dagtilbud til et andet og fra børnehave til skole. 
 
Børneområdet vil undersøge, om der er varige søgemønstre, der tilsi-
ger, at nogle lokalområder har flere pladser end behovet. F.eks. stati-
onsnære områder eller områder tæt på indfaldsvejene til København. 
 
Børneområdet vil endvidere undersøge efterspørgslen og udbuddet af 
de forskellige typer af pladser i kommunen, herunder skovpladser, 
dagplejen m.m.  
 
Det er i Visionen formuleret, at kommunen ønsker en diversitet i tilbud, 
så der tilbydes en bred vifte af forskellige tilbud i kommunen, f.eks. bå-
de store og små børnehuse, idræts- og skovpladser, dagpleje m.m. 
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5.2 Flexible bygninger 
For bedst at kunne udnytte eksisterende bygninger og for at kunne 
ændre sammensætningen af pladser til midlertidige eller sæsonmæssi-
ge udsving i børnetallet er det ønskeligt, at bygningsmassen består af 
flexible bygninger, hvor der i et vist omfang kan indrettes 0-2 års eller 
3-5 års pladser efter behov. 
 
En sådan flexibilitet mellem 0-2 års og 3-5 års pladser er kun mulig i 
integrerede børnehuse. I ”rene” børnehaver og vuggestuer er dette ikke 
muligt. Endvidere har kommunen en række ældre, typisk mindre, bør-
nehuse, der ikke har mulighed for at være flexible pga bygningens 
stand og indretning. 
Det er ønskeligt at skabe mere flexible børnehuse for fremtiden, såle-
des at ændrede behov mellem 0 til 2 års og 3 til 5 års pladser kan imø-
dekommes uden større ombygningsomkostninger og således at kom-
munen til enhver tid kan imødekomme forældres behov for pladser. 
 
5.3 Omkostninger pr. barn 
Selvom omkostningerne pr. barn i børnehuse eksklusiv skovpladser 
som udgangspunkt er den samme i den ressource - tildelingsmodel, 
der gælder for dagtilbudsområdet, så ender den faktiske udgift pr. barn 
med at variere en del. 
 
Umiddelbart er der flere parametre, der påvirker omkostningen pr. barn 
i forhold til børnehusets størrelse. Små børnehuse kompenseres i dag 
på ledelsestid i forhold til større børnehuse, da der gives 5 timer i 
grundtid til ledelse til hvert børnehus (denne kompensation fjernes dog 
fra 2019 pga besparelse). Derudover kompenseres små børnehuse 
også ved, at der suppleres til en fuldtidslederløn, selvom det tildelte 
ledelsestimetal er lavere end 37 timer. Endeligt er driftsomkostningerne 
ved små børnehuse (f.eks. rengøring m.m.) større pr. enhed end i stør-
re børnehuse. 
 
Selvejende børnehuse overkompenseres i dag ved at administrations-
udgiften til de selvejendes administration er omtrent det dobbelte af, 
hvad kommunen kan løse opgaven for. De selvejende daginstitutioner 
har indtil videre tilkendegivet, at de fortsat ønsker at købe administrati-
onen udenfor kommunen, med den ekstra udgift det påfører det kom-
munale budget. Forholdet forhandles i øjeblikket mellem de selvejen-
des administrationsselskaber og Børneområdet, da Kommunalbestyrel-
sen i forbindelse med vedtagelse af budget 2017 besluttede en bespa-
relse på de selvejendes administration på 400.000 kr. fra 2019. 
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De selvejende børnehuse repræsenterer børnehuse fra 20 børn til 150 
børn. Ni af de tolv børnehuse er små børnehuse med 20-60 børn, heraf 
tre børnehaver med ca. 20 pladser. De selvejende børnehuse udgør i 
alt ca. 20% af pladserne i kommunen. 
 
I den første Masterplan var det en forudsætning, at flere af de små 
selvejende skulle søge sammen i Ruderlignende konstruktioner for at 
sikre, at de blev økonomisk, pædagogisk og ledelsesmæssigt bære-
dygtige. Dette er ikke sket. 
 
5.3.1 Analyse af omkostninger pr. plads 
Med udgangspunkt i budgettildelingen for 2017 har Børneområdet 
sammenlignet den budgetterede udgift pr. enhedsplads (børnehave = 1 
enhed og vuggestue = 2 enheder) i kommunens forskellige tilbud. 
 
Børneområdet har sammenlignet to beregningsmodeller for 2017. Den 
ene model indeholder kun lønomkostninger og normtal, den anden mo-
del indeholder også udgifter til bygninger, administration m.m. Generelt 
viser modellerne den samme tendens, men begge modeller er vist her 
for at gøre billedet komplet. 
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Som det ses af ovenstående grafer, er omkostningerne pr. enhed fal-
dende for større børnehuse, og omkostningerne er meget store ved de 
mindste børnehuse. 
 
Kommunen har altså en ekstra omkostning for at holde de små børne-
huse og de selvejende børnehuse kørende, ledelsesmæssigt og admi-
nistrativt. 
 
Derudover er dagplejens omkostninger pr. barn er højere end de øvrige 
0-2 års pladser. Forskellen på en vuggestueplads og en dagplejeplads 
er ifølge regnskabet for 2016 ca. 10.500 kroner årligt i kommunal net-
todriftsudgift.  
 
Endelig besluttede Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budget 
2017 at fastholde skovbørnehavernes ekstra normering på 1,1 perso-
naletime pr. barn, idet der dog blev fastlagt 2 ugers tvungen sommerfe-
rielukning. 
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Konklusionerne på ovenstående sammenligning af omkostninger pr. 
enhed er: 
• Skovpladser er dyrere end andre pladser 
• Dagplejen er dyrere end andre pladser 
• Mindre børnehuse er dyrere pr. enhed end større børnehuse 
• Meget små børnehuse med kun 1 gruppe (20-22 børn) er markant 

dyrere pr. enhed end øvrige børnehuse. 
• De selvejende børnehuses administrationsomkostninger betyder 

ekstraudgifter ved de selvejende. 
 
Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2017 besluttet, at 
der er i 2019 ændres i tildelingen, så de 5 timers grundtid til ledelse pr. 
hus bortfalder. Det ses at forskellen betyder en mindreudgift på ca. 500 
kr. pr. enhed i gennemsnit, men ellers er billedet uforandret. 
 

 
 
Bemærkninger til analyse 
Udgifterne til skovpladser sløres lidt af, at der kun er eet børnehus, 
hvor der er 100% skovpladser (med ca. 44 enheder, og en udgift på 
næsten 80.000 kr. pr enhed). I de øvrige børnehuse bliver udgiften (i 
denne beregningsmodel) til skovpladserne delt ud på alle børnene (i 
praksis tilfalder de ekstra ressourcer skovgrupperne). 
 
De varierende driftsudgifter for børnehuse af nogenlunde samme stør-
relse skyldes bl.a. deres sammensætning af 0-2 års og 3-5 års pladser, 
da tildelingen af personale ressourcer er bedre for 0-2 års, hvor pæda-
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gogandelen er 68% fremfor 60% for de 3-5 årige. Derudover kan udgif-
terne til ejendomme og rengøring også variere afhængigt af børnehus. 
 
5.3.2 Beregningsgrundlag for analyse 
Første beregningsmodel: Løn og direkte drift. 
I denne beregning indgår: 

Kommunale Selvejende 
• Udgift til personale + normtal • Udgift til personale + normtal 
• Forholdsmæssig andel af om-

rådeleder og administrativ 
medarbejder i områderne 

• Forholdsmæssig andel af om-
rådeleder og administrativ 
medarbejder i Ruderen eller de 
2,84 timers kompensation for 
områdeledelse  

 
Dagpleje 
• Udgift til personale + normtal 
• Udgift til leder og dagplejepæ-

dagoger 
• Andel af områdeleder indgår 

ikke i dagplejens budget 
 

Anden beregningsmodel: Udvidet model med administrations- og ejen-
domsudgifter 
I denne beregning indgår: 

Kommunale Selvejende 
• Udgift til personale + normtal • Udgift til personale + normtal 
• Forholdsmæssig andel af om-

rådeleder og administrativ 
medarbejder i områderne 

• Forholdsmæssig andel af om-
rådeleder og administrativ 
medarbejder i Ruderen eller de 
2,84 timers kompensation for 
områdeledelse  

• Den anslåede kommunale 
udgift til administration jf. be-
sparelsesforslag 2017 

• Udgifter til administrationssel-
skab 

• Udgifter til ejendomme og ren-
gøring 

• Udgifter til ejendomme og ren-
gøring 

• Udgifter til grøn og hvid vedli-
gehold er IKKE medregnet 

• Udgifter til grøn og hvid vedli-
gehold er IKKE medregnet 

• Udgifter til husleje/leasing er 
IKKE medregnet, da dette vil 
skævvride billedet for enkelte 
børnehuse 

• Udgifter til husleje/leasing er 
IKKE medregnet, da dette vil 
skævvride billedet for enkelte 
børnehuse 
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Dagpleje 
• Udgift til personale + normtal 
• Udgift til leder og dagplejepæ-

dagoger 
• Andel af områdeleder indgår 

ikke i dagplejens budget 
• Den anslåede kommunale ud-

gift til administration jf. bespa-
relsesforslag 2017 

 
Modellerne for 2017 og 2019 er i udgangspunktet ens (begge er 2017 
tal). Den eneste forskel er, at i 2019 er indregnet den besluttede bespa-
relse på de 5 timers grundtid til ledelse pr.børnehus. 
  
5.4 Ledig bygningskapacitet på skoler 
Børne- og Skoleudvalget godkendte d. 30.11.2016 et kommissorium 
som beskriver mulighederne for at udnytte bygningsmassen mere ef-
fektivt på kommunens skoler. Det er sandsynligt, at resultatet af arbej-
det med skolernes bygningsmasse betyder, at der kan frigøres ledig 
bygningsmæssig kapacitet i nogle skolers bygninger. 
 
Der har endvidere været et ønske om at afprøve etablering af tættere 
samarbejder mellem dagtilbuddene og skolernes indskoling. Dette kan 
for eksempel ske ved udnyttelse af kommende ledig skolekapacitet og 
permanent brug af nuværende skolebygninger til dagtilbud. 
 
Det er i løbet af kort tid muligt at flytte nogle af de eksisterende børne-
huse til skolerne eller alternativt at etablere nye børnehuse på skolerne. 
Det forudsætter dog, at skolerne kan afgive større arealer på mindst 
1000 m2, plus udeareal. Der skal påregnes en større udgift til omdan-
nelse af bygningerne til daginstitutionsbrug. 
 
Skole og familie og Børneområdet drøfter pt. anvendelse af  mulige 
ledige lokaler på Vangeboskolen, hvor det vil være muligt at etablere 
en daginstitution til ca. 90 0-5 årige. 
 
5.5 Nye børnehuse, hvem skal indgå? 
Det overvejes at etablere daginstitutioner på en del af Vangeboskolen 
og på den ledige grund på Skovgærdet. Sidstnævnte er foranlediget af 
Kommunalbestyrelsens aftale fra budgetforliget om etablering af et 
børnehus i Holteområdet. 
 
Der er flere muligheder for at etablere disse: 
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• Sammenlægning af flere børnehuse 
• Flytning af et børnehus 
• Oprettelse af nyt børnehus. 
 
Hidtil er etableringen af nye børnehuse sket ved at sammenlægge flere 
børnehuse i et nyt, større hus. Dette har bl.a. været begrundet i beho-
vet for at reducere pladser.  
Fremover skal kommunen udvide med flere pladser, så flytning af et 
enkelt hus til nye, større og bedre fysiske rammer eller oprettelse af et 
helt nyt børnehus bliver det aktuelle tema i de kommende år at forholde 
sig til. 
Med andre ord. Uanset løsning skal der etableres ekstra nye pladser, 
samtidig med at der på kort sigt er for mange børnehavepladser i om-
rådet. 
 
Hvis vi fortsat skal følge Visionen og Masterplanen, skal vi lukke ikke-
tidssvarende bygninger ved etablering af nye. I Holteområdet er der 
mange ældre, utidssvarende bygninger, som kan kandidere til at indgå i 
en flytning til nye, bedre bygninger, da der er forholdsvis mange små 
børnehuse og børnehaver. 
 
Erfaringerne fra den seneste debat om flytning af børnehaver til en ny 
bygning med samtidig oprettelse af en vuggestueafdeling er, at lysten 
til forandring ikke altid er stor blandt forældregruppen. Det er derfor ikke 
nødvendigvis nemt at flytte en børnehave fra utidssvarende rammer til 
nye lokaler. Heller ikke selvom de etableres og indrettes til daginstituti-
onsbrug. 
 
Såfremt en gammel børnehave skal indgå som basis for et nyt og stør-
re børnehus i bedre fysiske rammer, er det derfor vigtigt at have fokus 
på at bevare og flytte den gode pædagogiske kultur og standard med 
fra en gammel bygning til en ny bygning. 
 
Masterplanen skal ende med at indeholde beslutninger om, hvilke bør-
nehaver og børnehuse der fremover skal indgå ved etablering af de 
nye børnehuse. Arbejdsgrupperne for Holte og Bøgebakken får derfor 
til opgave at komme med løsningsforslag, der både løser behovet for 
flere pladser, sikrer fleksibilitet mellem 0 til 2 og 3 til 5 års pladser og 
etablerer bedre fysiske rammer til pædagogik. 
Der eksisterer i Holte og Bøgebakkens områder en særlig problemstil-
ling omkring de selvejende institutioner og deres deltagelse i at flytte 
ind i skolebygninger eller i nye børnehuse, som skal inddrages i denne 
debat.  
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5.6 Økonomi til nye huse 
Anlægsinvesteringer: 
Børneområdet har til brug for budget 2018 angivet en række forslag til 
anlægsinvesteringer. Dels så det øgede behov for flere fleksible plad-
ser kan imødekommes. Dels så Visionens mål om renovering af bli-
vende bygninger kan realiseres. I budgetoplægget for 2018 til 2021 er 
der pt. angivet forslag til anlægsudgifter for knap 70 millioner kroner. 
Der er ikke taget stilling til spørgsmålet om mulig brug af ledig skoleka-
pacitet. 
 
Afledte driftsudgifter: 
I forbindelse med etablering af ekstra pladser, vil der komme ekstraud-
gifter til el, vand og varme samt rengøring mv. Hvis udvidelsen sker i 
eksisterende bygninger (fx en skole), vil budgettet delvist kunne flyttes 
fra skolen til dagtilbuddet. Hvis der er tale om nybyggeri, vil der skulle 
afsættes budget hertil (eventuelt fratrukket budgettet fra et lille fraflyttet 
hus). 
 
Lederudgifter: 
Hvis det besluttes at flytte eksisterende små børnehaver ind som større 
integrerede børnehuse, vil der kun være få ekstraudgifter til ledelse. 
Hvis der skal etableres helt nye børnehuse, skal der afsættes ekstra 
budget til lederlønninger. 
 
Under alle omstændigheder skal der afsættes anlægs- og driftsudgifter 
til at etablere ekstra kapacitet. 
 
Hvis der etableres nye pladser med ekstra omkostninger (f.eks. skov-
pladser), skal der afsættes penge til disse. 
 
5.7 Konkrete dilemmaer i områderne 
Der er generelt et behov for fortsat at afsætte midler til større og mindre 
renoveringer af bygninger, der varigt skal anvendes til daginstitutions-
brug med de krav, der i dag stilles til pædagogiske læringsmiljøer.  
Samtidig indgår behovet for at sikre, at alle børnehuse kan anvendes 
fleksibelt til 0 til 5 års pladser, så bygningerne kan optage de svingnin-
ger, der altid vil være i behov mellem 0 til 2 års og 3 til 5 års pladser.  
Endvidere er der behov for at indtænke dagplejens legestuer og vikar-
ordninger i den samlede bygningskapacitet, således at legestuer og 
vikarordning får gode vilkår for at kunne indgå i børnehusets pædago-
giske hverdag. 
 
Under hvert af områdeafsnittene nævnes de udfordringer og mulighe-
der, Børneområdet kan se, der kan arbejdes med. 



 
 

 

1. maj 2017 
 
Sagsbehandler: 
Børneområdet 
 

24 

 
5.8 Pasningsområde 1 Hestkøb og Birkehaven 
Generelt er der behov for en mindre forøgelse i antallet af 0 til 2 års 
pladser. Derudover svarer kapacitet og behov til hinanden i de kom-
mende år. Ændringer skal derfor ske af følgende grunde: 
• Behov for renoveringer af et antal bygninger 
• Mulighed for etablering af bedre samarbejde mellem et børnehus 

og en indskoling på en skole 
• Bredere fordeling af dagplejens eksisterende legestue- og vikarord-

ninger i børnehusene for at sikre et bedre pædagogisk miljø for bå-
de vuggestue- og dagplejebørn 

• Evt. kommende behov for flere pladser ved byggeri på den tidligere 
Kajerødskolegrund. 

 
5.8.1 Hestkøb 
 
Bygning Kommentarer Mulige løsninger 
Ledig bygningskapa-
citet på Bistrupskolen 

Kan anvendes til dag-
institutionsbrug 

Flytte et eksisterende 
børnehus ind i de 
ledige fysiske rammer 
og samtidig etablere 
flere 0 til 2 års plad-
ser og bedre forhold 
til dagplejelegestue 
mv. 

Bistrup Have Mangler en grundige-
re renovering med 
indretning af pæda-
gogiske læringsmiljø-
er 

Kan indgå i en even-
tuel flytning til Bi-
strupskolen 

Abildgården Mangler en grundige-
re renovering med 
indretning af pæda-
gogiske læringsmiljø-
er 

Kan indgå i en even-
tuel flytning til Bi-
strupskolen 

Naturstedet Bi-
struphus 

Naturstyrelsen ønsker 
at sælge huset og vil 
ikke forlænge lejekon-
trakt, når den udløber 
i 2018 

Skal kommunen søge 
at købe huset? Skal 
der findes en anden 
bygning, der kan sikre 
fleksibilitetsbehovet i 
forårsperioden? 

Pilegården Leasingaftale udløber 
i 2027 

Børneområdet vil 
undersøge mulighe-
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den for at kommunen 
kan overtage bygnin-
gen ved leasingafta-
lens udløb.  

Fredsholm Mangler børnehave-
børn. Primo maj 13 
ledige pladser (21, 
hvis den ikke var 
nedskrevet i børnetal) 

Kan eventuelt om-
bygge den ene grup-
pe til en vuggestue-
gruppe til et samlet 
børnetal på f.eks. 15 
0-2 årige og 35 3-5 
årige 

Dagpleje legestue og 
vikarordning 

Hvor kan der etable-
res en lille legestue 
og vikarordning 

 

 
 
5.8.2 Birkebakken 
 
Bygning Kommentarer Mulige løsninger 
Smørhullet Behov for renovering Indstilling om an-

lægsbevilling i 2018 
Keilstruplund Mangler en grundige-

re renovering af byg-
ningen, hvis bygnin-
gen fortsat skal an-
vendes 

 

Eskemosepark Lejemål opsagt fra 
1.3.2018 

 

Dagpleje legestue og 
vikarordning 

Hvor kan der etable-
res en lille legestue 
og vikarordning 
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5.9 Pasningsområde 2 Holte og Bøgebakken 
Generelt er der akut behov for ekstra pladser til 0 til 2 års børn. Der er 
mange små børnehaver, som ikke kan ændres til også at tage imod 
vuggestuebørn. Der er mange selvejende institutioner i pasningsområ-
det. Ændringer skal ske af følgende grunde: 
• Behov for renoveringer af et større antal bygninger 
• Behov for ændring af børnehaver til integrerede, fleksible børnehu-

se 
• Mulighed for etablering af bedre samarbejde mellem et børnehus 

og en indskoling på en skole 
• Bredere fordeling af dagplejens eksisterende legestue- og vikarord-

ninger i børnehusene for at sikre et bedre pædagogisk miljø for bå-
de vuggestue- og dagplejebørn 

• Evt kommende behov for flere pladser ved byggeri på Skovgærdet i 
Holte, Vangeboled, ved Skovlyskolen og i mindre omfang i Ved-
bæk. 

 
Kommunen har allerede undersøgt alternative muligheder for placering 
af ekstra 0 til 2 års pladser på en række bygninger, men ingen af ne-
denstående muligheder kan anvendes til daginstitution: 
• Havarthigården 
• Villa ved Havarthigården 
• Pilehuset 
• Skættekæret 
• Skovlytoften 
• Ung i Rudersdal lokaler på Ernst Boysens vej 
 
 
5.9.1 Holte 
I dette afsnit beskrives børnehusene Frederik Clausens Vænge, Mæl-
kebøtten og Skovmærket, selvom de ledelsesmæssigt hører under Bø-
gebakken. Det skyldes, at prognoserne forudsætter, at de tre børnehu-
se hører til Holte området. De to områder må derfor samarbejde om at 
drøfte løsninger, der rækker over deres respektive områder. 
 
Bygning Kommentarer Mulige løsninger 
Ledig bygningskapa-
citet på Skovlyskolen  

Kan anvendes til dag-
institutionsbrug 

Flytte et eksisterende 
børnehus ind i de 
ledige fysiske rammer 
og samtidig etablere 
flere 0 til 2 års plad-
ser og bedre forhold 
til dagplejelegestue 
mv. Evt. mulighed for 
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nyt produktionskøk-
ken 

Sct. Georggårdens 
vuggestue 

Udtjent bygning – 
tidligere foreslået lagt 
ind i nyt Vangeboled 
børnehus 

Sammenlægning med 
Ravneholm i ny byg-
ning, indgå i kommu-
nal løsning på skolen 
eller anden sammen-
lægning på Vangebo-
led 

Ravneholm Skovbør-
nehave 

Udtjent bygning – 
tidligere foreslået lagt 
ind i nyt Vangeboled 
børnehus 

Sammenlægning med 
Sct. Georggådens 
vuggestue i ny byg-
ning eller i helt anden 
konstruktion f.eks. 
sammenlægning med 
Vangebovej som 
Skovbørnehave 

Etablering af kommu-
nalt børnehus på 
Vangeboskolen 

Med tæt samarbejde 
med indskolingen. 
Midlertidig løsning 
med etablering af 0 til 
2 års pladser  

Hvilken børnehave 
kan/skal flytte med 
ind og blive det sam-
lede nye børnehus  

Skovgærdet Ny bygning til ca. 100 
børn. Samarbejde 
med plejecenteret.  
Etablering af nye 0 til 
2 års pladser skal 
indgå. Ikke plads til 
større produktions-
køkken 

Hvilken børnehave 
kan/skal flytte med 
ind og blive det sam-
lede nye børnehus  

Køkkenkapacitet Produktionskøkkenet 
i Tusindbenshuset 
lukker, når bygningen 
skal sælges i de 
kommende år. Der 
skal etableres et an-
det og større køkken 

Hvor skal det place-
res? 
Skovlyskolen, Van-
geboled, Vangebo-
skolen eller andre 
forslag? 

Skovlyhuset 
 

Har tidligere været 
beskrevet til at indgå i 
et nyt børnehus. Der 
kan ikke bygges et 
nyt, større børnehus 
på Skovlytoftens 

Skovlyhuset kan flyt-
tes til større og bedre 
faciliteter. Den eksi-
sterende grund kan 
sammen med Skovly-
toftens grund sælges. 
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grund og Skovlyhu-
sets, da området er 
industriområde 
  

Mælkebøtten (Bøge-
bakken) 

Bør have en mindre 
renovering på et tids-
punkt. Kan eventuelt 
få bygget til 

Kan der findes en 
fælles løsning med 
Frederik Clausens 
Vænge? 

Frederik Clausens 
Vænge (Bøgebakken) 

Bør have en mindre 
renovering på et tids-
punkt. Kan eventuelt 
få bygget til 

Kan der findes en 
fælles løsning med 
Mælkebøtten 

Skovmærket En lille selvejende 
børnehave med be-
hov for bedre byg-
ning. Har ledige plad-
ser 1. maj 2017 

Kan den tænkes ind i 
anden konstruktion? 

Vængebo En lille selvejende 
børnehave. Ejer selv 
sin bygning. Har ledi-
ge pladser 1. maj 
2017 

Kan Vængebo tæn-
kes ind i en ”Ruder-
konstruktion” eller en 
anden fælles kon-
struktion? 

Myretuen En mindre selvejende 
institution beliggende 
i dyrt lejemål 

Kan den tænkes ind i 
anden konstruktion 
eller flytte til andre, 
bedre og billigere 
faciliteter? 

Vangebovej Gammel børnehave, 
som tidligere er be-
skrevet ind i en Van-
geboled løsning 
Har ledige pladser 1. 
maj 2017 

Kan den tænkes ind i 
en ny og større byg-
ning med 0 til 2 års 
pladser? Eller alterna-
tivt som fælles skov-
børnehave med Rav-
neholm? 

Søvej Gammel villa. Er tidli-
gere blevet beskrevet 
ind i anden større 
løsning som Ny Søvej 

Kan børnehuset tæn-
kes ind i en ny byg-
ning og udvides? 

Dagpleje legestue og 
vikarordning 

Hvor kan der etable-
res en lille legestue 
og vikarordning 

 

 
5.9.2 Bøgebakken 
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Frederik Clausens Vænge, Mælkebøtten og Skovmærket hører under 
Bøgebakken, men behandles prognosemæssigt under Holte. Det skyl-
des, at prognoserne forudsætter, at de tre børnehuse hører til Holte 
skoledistriktet. De to områder må derfor samarbejde om at drøfte løs-
ninger, der rækker over deres respektive områder. 
 
 
Bygning Kommentarer Mulige løsninger 
Gøngehuset Bygningen er i meget 

dårlig stand. Der skal 
tages stilling til enten 
at renovere den i be-
tydeligt omfang, eller 
lægge den et andet 
sted eller sammen 
med et andet børne-
hus 

Der er i budgetop-
lægget foreslået afsat 
4 millioner til renove-
ring i 2020 

Flintehøj Er lejet. I 2017 fore-
slår Børneområdet, at 
der afsættes et min-
dre beløb til ekstra 
bygningsvedligehold. 
Derudover har huset 
behov for en renove-
ring til pædagogiske 
læringsmiljøer  

Eventuel mulighed for 
køb 
Eventuel mulighed for 
sammenlægning med 
Bøgehøjen med fæl-
les grund og nye mu-
ligheder for pædago-
gisk samarbejde 

Bøgehøjen Der er behov for re-
novering til pædago-
giske læringsmiljøer, 
ændret placering af 
køkken og sammen-
bygning af huset 

Kan man bygge 1. sal 
på? 
Eventuel mulighed for 
sammenlægning med 
Flintehøj med fælles 
grund og nye mulig-
heder for pædagogisk 
samarbejde 

Mariehøj Der kan være flere 0 
til 2 års pladser, hvis 
man kan finde yderli-
gere areal til skov-
børnehave-børnene 

 

Tusindbenshuset Hus og grund skal 
sælges 
Køkken skal flyttes 

 

Troldehøj Har lånt Elmehusene Troldehytten (afde-
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i tre år, dvs. til forår 
2019. Kan lånet for-
længes? 

ling) er kommet til at 
fungere rigtig godt 
sammen det øvrige 
Troldehøj 

Skolefaciliteter Kan vi gøre brug af 
ledig kapacitet 

 

Nærum menigheds-
børnehave 

Kan ungdomsgården 
afgive flere m2, så 
børnehuset kan udvi-
des? 

 

Dagpleje legestue og 
vikarordning 

Hvor kan der etable-
res en lille legestue 
og vikarordning 
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6. Proces og Tidsplan 
Nedenstående proces- og tidsplan blev godkendt af Børne- og Skole-
udvalget d. 19. april 2017 
 

 
 
 

17/2011, 22. marts 2017

Proces Dato Handling

15. marts 2017
Ny befolkningsprognose foreligger, og Børneområdet udarbejder ny 

institutionsprognose

Primo marts Møder med områdelederne om Masterplansovervejelser

30. marts 2017 Frist for aflevering af sager til BSU april

Proces godkendes 19. april 2017

BSU APRIL:

Oplæg om historik, proces, prognoser og kapacitet samt udfordringer 

generelt

Det indstilles, at BSU godkender tids- og procesplan, samt 

arbejdsgruppernes sammensætning

april

Udarbejdelse af endelig sag og materiale til arbejdsgrupperne

Områdelederne planlægger møde i arbejdsgrupperne medio maj

25. april 2017 Orientering til MED-udvalg om proces

25. april 2017 Frist for aflevering af sager til BSU maj

Udsendelse til 

arbejdsgrupper
10. maj 2017

BSU MAJ:

Materiale til arbejdsgrupperne vedrørende Masterplansrevision.

Beskrivelse af de områdevise dilemmaer, udfordringer og mulige 

løsningsforslag, der er i årets masterplansrevision. Det indstilles at 

BSU beslutter at sende materialet ud til arbejdsgrupperne

11. maj 2017 Arbejdsgrupperne modtager materialet

Børneområdet deltager i det første arbejdsgruppemøder i hver 

arbejdsgruppe for at præsentere materialet og svare på spørgsmål.

Alle forældrerådsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer kan deltage 

i mødet som et åbent møde

12. juni 2017

INSTITUTIONS-RÅD

Åbent møde for alle interesserede forældrebestyrelsesmedlemmer. 

Børneområdet orienterer om masterplansprocessen

De lokale arbejdsgrupper drøfter dilemmaer, udfordringer og 

løsninger for deres område. Arbejdsgrupperne kan indtil 

sommerferien fremsende konkrete forslag og overvejelser til 

Børneområdet, som arbejdsgruppen vil have undersøgt (f.eks. 

lokalplansmuligheder, økonomi, kapacitet eller andet).

Børneområdet arbejder Juli og august
Børneområdet undersøger og bearbejder det indkomne materiale. 

Der sendes svar tilbage til hver arbejdsgruppe.

1. september 2017 Arbejdsgrupperne arbejder videre med materialet.

13. oktober 2017 Frist for tilbagemelding fra arbejdsgrupperne

medio oktober 2017 Børneområdet udarbejder endeligt forslag til revision af Masterplan

14. november 2017 Frist for aflevering af sager til BSU november

Forslag til Masterplan 

fremlægges
29. november 2017

BSU NOVEMBER:

Forslag til revision af Masterplan forelægges BSU. Det indstilles, at 

BSU sender forslaget i høring i områdernes bestyrelser og 

Børneområdets MED-udvalg

30. november 2017
INSTITUTIONS-RÅD

Børneområdet præsenterer høringsmateriale

medio januar 2018 Frist for høring

Intern forberedelse Udarbejdelse af endelig sag og materiale

Godkendelse af 

Masterplan i BSU
Medio februar 2018

BSU FEBRUAR:

Endelig behandling i BSU

Høring i bestyrelserne

Intern forberedelse

Proces- og tidsplan for Masterplan 2017-2018

Intern forberedelse

Intern forberedelse

1. runde i 

arbejdsgrupperne

2. runde i 

arbejdsgrupperne


