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Resumé
Kommunalbestyrelsen tager hvert år i maj/august stilling til de kommende års 
prioriteringer i Masterplanen for dagtilbudsområdet. Heri indgår eventuelle behov for at 
revidere den eksisterende plan i forhold til økonomiske muligheder, bygningsstandard og 
kapacitetsbehov. Der har siden 2008 været et faldende behov for pladser på 0 til 5 års 
området. Dette behov er fra 2016 afløst af en stabil periode, hvorefter prognoserne har 
vist en mindre stigning i behovet for pladser fra 2018.
 
Den 11.05.2016 besluttede Børne- og Skoleudvalget en revision af Masterplanen for 
budget 2017, hvor der ikke blev lagt op til ændringer i kapaciteten. I sagen blev beskrevet, 
at befolkningsprognosen indeholdt en stigning på omkring 100 0-2 årige børn i 
pasningsområde 2 og 3 fra 2018. Det fremgik, at Børneområdet ville følge udviklingen i 
børnetallet meget tæt, idet der var to usikkerhedsfaktorer i forhold til prognosen. Antallet 
af kommende flygtningebørn og et eventuelt ændret indflytningsmønster af børnefamilier 
til kommunen.
 
Børneområdets har i august måned udarbejdet en opfølgende behovsprognose, som 
giver anledning til en revision af Masterplanen både på kort og på længere sigt. 
Prognosen viser, at behovet for ekstra 0 til 2 års pladser indtræder fra februar 2017. 
Behovet forventes at stige varigt med op til 100 0 til 2 års pladser med et aktuelt behov på 
50 pladser fra 2017. Dette medfører overvejelser til den kommende revision af 
Masterplanen. 
 
Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering således, at kapacitetsbehov og 
afledte konsekvenser for Masterplanen kan indgå i de kommende budgetforhandlinger for 
budget 2017 til 2020. 
 
Endvidere foreslås sagen genoptaget på Børne- og Skoleudvalgets møde i november.

 
Sagsfremstilling
Børneområdet har i august 2016 udarbejdet en ny kortsigtet prognose for udviklingen i 
pasningsbehovet frem til 2020. Prognosen bekræfter tendensen i de tidligere prognoser, 
hvor børnetallet i kommunen er svagt stigende. Stigningen ser dog ud til at indtræde lidt 
før forventet, idet behovet for 0 til 2 års pladser allerede stiger over den nuværende 
kapacitet i 2017, hvor det tidligere indtrådte i 2018.
 
Pasningsområde 1 (Birkerød, Bistrup m.m.)

 



For Pasningsområde 1 viser prognosen et stabilt børnetal for både 0-2 årige og de 3-5 
årige. I forhold til prognosegrundlaget ved Masterplansrevisionen i 2015 viser prognosen 
stadig en lille stigning i antal 0-2 årige i området. Stigningen forventes at kunne 
indeholdes indenfor den eksisterende kapacitet.
 
Pasningsområde 2 og 3 (Holte, Trørød, Nærum, Skodsborg, Vedbæk m.m.)
For Pasningsområde 2 og 3 viser prognosen et stabilt behov for 3-5 årspladser på kort 
sigt, med en stigning i 2019 og 2020, som overstiger den eksisterende kapacitet. 
 
For de 0-2 årige viser prognosen fortsat et stigende behov, som overstiger den 
eksisterende kapacitet allerede i foråret 2017, hvor det tidligere var forventet i 2018. 
Behovet for pladser til 0-2 årige kan stige op til i alt 100 børn i området. 
 
Usikkerhedsfaktorer
Det skal bemærkes, at Udlændingestyrelsen har halveret forventningerne til antallet af 
flygtninge i 2016. Konsekvenserne af dette er ikke medtaget i den aktuelle prognose. 
Som hovedregel kommer småbørn med behov for dagtilbudsplads først til kommunen i 
forbindelse med familiesammenføringer. Det skal derfor bemærkes, at der i prognoserne 
er indregnet et – formodentligt – for højt antal flygtningebørn. 
 
Børneområdet har iagttaget, at der i det seneste år er kommet flere 0 til 2 års børn til 
kommunen, hvilket indikerer, at tilflytningsmønsteret måske er ved at ændre sig til det 
tidligere kendte mønster. 
 
Børneområdet konkluderer på den baggrund, at selv en mindre nedjustering af antallet af 
0 til 5 årige flygtningebørn ikke vil ændre det samlede billede væsentligt. Behovet for 0 til 
2 års pladser vil stige på kort sigt; behovet for 3 til 5 års pladser vil stige om tre år.
 
Ændringer i kapacitet på kort sigt
For at imødekomme det stigende behov for 0-2 års pladser i Pasningsområde 2 og 3
vil Børneområdet gennemgå alle børnehuse med områdelederne og de selvejende ledere 
og se på muligheder for at udvide kapaciteten for de 0-2 årige i de eksisterende huse. 
Dette forventes at kunne give 10-20 pladser.
 
Derudover gennemgås følgende løsninger:
Etablering af en række nye, midlertidige 0-2 års pladser i tilknytning til et eksisterende 
børnehus i Holteområdet. Børneområdet undersøger muligheden for dette.
 
Kapacitetsændringer på længere sigt
På lidt længere sigt vil Børneområdets prioriteter i den kommende revision af 
Masterplanen være som beskrevet nedenunder.
 
Bygning af nyt børnehus på grund placeret i Holte
Der er behov for at etablere ekstra 0 til 2 års pladser i eller i nærheden af Holteområdet. 
Dette kan ske ved at bygge et nyt stort børnehus på en grund centralt placeret i Holte. 
En ny daginstitution i området vil samtidig løse udfordringerne med de eksisterende 
utidssvarende bygninger i området, som det vil være ønskeligt at afhænde til fordel for 
nyere og pædagogisk indrettede bygninger med produktionskøkken.
I en kommende sammenlægning til det nye børnehus vil de nye 0 til 2 års pladser i 



midlertidig placering i Holte, Vangebovej Børnehave samt børnehuset Søvej kunne indgå 
og dermed frigøre bygninger til salg eller anden kommunal anvendelse. Der kan også 
indtænkes andre børnehuse i løsningen.
 
Etablering af nyt børnehus på Vangeboled
Der eksisterer allerede planer om et nyt børnehus på Vangeboled til afløsning af de 
nuværende, utidssvarende bygninger, hvor Ravneholm Skovbørnehave og Sct. 
Georggårdens vuggestue er beliggende.
 
Behovet for nyt børnehus på grunden Vangeboled eller i frigjorte lokaler på 
Vangeboskolen er fortsat til stede indenfor kort tid, eventuelt inklusiv et 
produktionskøkken.
 
Udbygning af Bøgehøjen og sammenlægning af Gøngehuset og Bøgehøjen
Børneområdet foreslår, at man udbygger med 50 pladser på Bøgehøjen samt bygger det 
eksisterende produktionskøkken ud. Børnehuset Gøngehuset kan herefter flyttes til 
Bøgehøjen, og Gøngehusets bygning og grund kan evt. udmatrikuleres med henblik på 
salg til boligformål. 
 
Opdatering af eksisterende børnehuse
Udover ovenstående konkrete projekter er der fortsat et stort behov for at afsætte årlige 
anlægsmidler til at renovere og opdatere de børnehuse, som ikke bliver om- eller ny-
bygget. 
Dette skal medvirke til, at alle kommunens børnehuse kan leve op til Masterplanens vision 
om understøttelse af de pædagogiske læringsmiljøer m.m.
Som eksempel herpå kan nævnes Stenhøjgårdsvej, Smørhullet, Flintehøj, Troldehøj mfl.
 
Endelig er der behov for at afsætte midler til at forhindre tilbagevendende problemer med 
vand i kældre ved store regnmængder i Troldehøj, Bistrup Have, Nærum 
Menighedsbørnehave, Fredsholm, Pilegården, Abildgården og Mølleåen.
 
Økonomi
Børneområdet oplyser, at der i forslaget til budget 2017 og overslagsårene er afsat ca. 44 
mio. kr. i alt i 2018 og 2019 til et nyt børnehus (Renovering af børnehuse (Masterplan)).
 
Det foreslås, at sagen genoptages efter budgetvedtagelsen på udvalgets møde i 
november.
 
Børnechef Dorte Bloch Olsen vil gennemgå sagen på mødet.

 
Bilag 
1 Oplæg om Masterplan 2017 til Børne- og Skoleudvalget
 
Indstilling
Direktionen foreslår, 
 

1)  at sagen indgår i budgetforhandlingerne for 2017-2020, og 
 

2)  at sagen genoptages i Børne- og Skoleudvalget i november.



 
Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14.09.2016
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Forinden meddelte 
Henning Bach Christensen, at de to foreslåede midlertidige vuggestueløsninger er 
ufinansierede og kan udløse et anlægsbehov i størrelsesorden op til 3 mio. kr.

 


