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1. Resumé
1.1. Visionen
Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. maj
2008 en Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering, kaldet
Visionen. Heri beskrives, at den bygningsmæssige ramme for dagtilbud for 0 - 5 årige
skal understøtte Dagtilbudspolitikken således,
at det pædagogiske arbejde med børnene kan
foregå under sunde og pædagogisk udfordrende rammer.
Det er ifølge Visionen hensigten at forbedre
de fysiske rammer på institutionerne, når det
faldende børnetal og de økonomiske forhold i
kommunen muliggør det.
Det er formålet, at alle daginstitutioner på sigt
skal være indrettet med forskellige læringsmiljøer, der understøtter målene for de pædagogiske læreplaner. Rummene skal være indrettet fleksibelt, så de kan anvendes til børn i
alderen 0 – 5 år alt efter det konkrete behov
for pladser.
Det fremgår endvidere, at daginstitutionerne
skal være bæredygtige både pædagogisk, ledelsesmæssigt og økonomisk.
Det er intentionen i Visionen, at pasningsgarantien skal kunne opfyldes inden for de 3 pasningsområder, så forældrene er sikret plads til
deres barn i nærområdet.

1.2. Børnetallet falder de kommende år.
Antallet af 0 - 5 årige i Rudersdal Kommune
er i perioden 2006 - 2011 faldet med ca. 450
børn i alt.
Befolkningsprognosen for 2011-2023 viser, at
børnetallet fortsat forventes at falde i de kommende år, med i alt yderligere ca. 250 børn
frem 2014, hvorefter børnetallet forventes nogenlunde stabilt.
Udviklingen er ikke jævnt fordelt i kommunen.
I Pasningsområde 1 (Birkerød, Lyngborg og
Ravnsnæs) forventes et jævnt fald på ca. 200
børn frem mod 2017, hvorefter børnetallet
forventes at blive stabilt. I Pasningsområde 2
(Holte og Skovly) forventes et svagt, jævnt fald
på 100 børn frem mod 2017, hvorefter det ligeledes stabiliseres. I Pasningsområde 3 (Vedbæk og Kikhanen) er børnetallet nogenlunde
stabilt, dog forventes en mindre stigning på
ca. 75 børn ved udbygningen af boliger på Forsvarskommandoens tidligere grund.

ter Visionen. Det betyder, at huse kan sammenlægges, og bygninger, der ikke lever op til
Visionen, kan renoveres eller frigøres; lejemål
kan opsiges, og bygninger kan sælges eller
anvendes til andre formål.
1.4. Masterplan for udmøntning af visionen
Kommunalbestyrelsen godkendte d. 22. juni
2011 Styregruppens forslag til Masterplan for
udmøntning af Visionen. I planen indgår bidrag

Det beskrevne prognosegrundlag er det bedste planlægningsgrundlag for tilpasning af
daginstitutionspladser på nuværende tidspunkt, men den faktiske udvikling vil kunne
udvikle sig anderledes end forudsat.

1.3. Bygninger
I forbindelse med tilpasning af pladser til det
fremtidige behov, er der skabt mulighed for
at ændre de fysiske rammer, så de understøt-
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fra de to høringsrunder i de syv arbejdsgrupper og en høring i bestyrelserne. Sidstnævnte
medførte en række forslag til ændringer i den
endelige Masterplan.

bygninger og grunde. Der skal tages stilling til
fremtidig anvendelse af de frigivne bygninger,
herunder muligheden for salg til at medfinansiere nybyggeri og ombygning.

Masterplanen er herefter Styregruppens idealbillede på sammensætning af børnehuse og
pladser i år 2021 ud fra Visionens principper.
I Masterplanen foreslås tilpasning af pladser i
de tre pasningsområder på baggrund af princippet om, jo større sikkerhed om børnetallet,
desto tættere tilpasning. Det betyder, at den
årlige kapacitetstilpasning tilpasses meget
tæt til børnetallet; at kapacitetstilpasningerne
i forhold til den 4-årige budgetperiode planlægges med lidt mere luft, og at der i forhold
til den 10-årige befolkningsprognose på lang
sigt tilpasses til den generelle udvikling, men
med større margen for tilpasning af kapaciteten.
I de kommende år vil der indgå en justering
af det årlige tilpasningsbehov. Der er hermed
forsøgt at tage højde for den usikkerhed, der
vil være omkring forsyningssikkerheden i forhold til dagplejen, private og selvejende institutioner samt usikkerheden om, hvorvidt børnetallet udvikler sig som forudsat i prognosen.

Forslaget indebærer, at den samlede kapacitet
i perioden reduceres med syv 0-2 års pladser
og 72 3-5 års pladser. Som det fremgår af bilag 3, kan der tilpasses tættere. Når forslaget
ikke indeholder en tættere tilpasning, skyldes
det, at der sidst i perioden ikke er tilpasset så
tæt, som prognosen tilskriver. Dette vil ske, efterhånden som viden om befolkningsudvikling,
behovsændringer og byggeri på eksempelvis
Forsvarskommandoens grund kan indgå.

Det fremgår af bilag 2, at Styregruppen foreslår, at der kapacitetstilpasses svarende til
fem nye børnehuse, og at der til- og ombygges
i seks børnehuse. Forslaget bygger på de vedtagne mål i Visionen, og vil kunne opfyldes i løbet af den kommende 10 års periode, såfremt
der kan afsættes økonomi til det.
Hvis Masterplanen følges, kan der frigøres 11
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1.5. Prognoseforudsætninger
En prognose er altid udtryk for det forventede
behov forvaltningen kan forudse på baggrund
af kendte data. Ændringer i befolkningssammensætning, salg af huse, brug af dagtilbudspladser mv. kan medføre, at der bliver behov
for at bygge yderligere børnehuse eller for at
lukke yderligere huse eller børnegrupper.
Forudsætningerne for de tal, der er anvendt
ved udarbejdelsen af Masterplanen er befolkningsprognosen. Derudfra genereres institutionsprognosen ud fra eksisterende viden om
behov. Endelig tilpasses institutionsprognosen
fire gange årligt i forhold til den faktiske indskrivning og venteliste.

1.6. Økonomi
Styregruppen foreslår, at Masterplan med bilag anvendes som planlægningsgrundlag for
tilpasning af kommunens dagtilbudsstruktur
de kommende 10 år, ved at Masterplanens
forslag, herunder de driftsøkonomiske konsekvenser, hvert år indarbejdes i Rudersdal
Kommunes 4-årige anlægsbudget fra budget
2012 – 2015.
Det foreslås, at den nuværende pulje på 2 mio.
kr., som er afsat i 2011 og 2012 til ”Strukturændringer i daginstitutionerne - Understøttelse af bygningsmæssige ændringer”, fastholdes og udvides til 5 millioner kr. årligt indtil
2021 med henblik på at sikre fortsat renovering af de fastholdte bygninger, så de lever op
til Visionen.
Masterplanen udmøntes efterfølgende ved,
at der i budgetperioden fremlægges anlægs-,
renoverings-, ombygnings-, eller tilpasningssager til politisk behandling.
Det foreslås, at der i overensstemmelse med
Visionen, foretages en gennemgang af behovet
for indvendig vedligeholdelse i institutionerne.
På baggrund heraf fremlægges gennemgangen til politisk drøftelse, der foretages evt. en
omprioritering, og det vurderes, om der er behov for, at der afsættes en central pulje til indretning af pædagogiske læringsmiljøer.

1.7. De konkrete sager
Når Masterplanen for Visionen er vedtaget i
foråret 2011, skal Dagtilbud efterfølgende udarbejde årlige forslag til anlægsbevillinger;
tilpasninger og ombygninger. Masterplanen
vil derfor hvert år blive justeret og tilpasset til
de økonomiske muligheder og eventuelle ændringer i behov.

5

2. Styregruppens anbefalinger
Styregruppen anbefaler:
2.1. At Masterplanen med bilag anvendes som
planlægningsgrundlag for tilpasning af kommunens dagtilbudsstruktur de kommende 10
år, ved at Masterplanens forslag, herunder de
driftsøkonomiske konsekvenser, årligt indarbejdes i Rudersdal Kommunes fireårige anlægsbudget fra budget 2012 – 2015.
2.2. Masterplanen udmøntes ved, at der i budgetperioden fremlægges anlægs-, renoverings-, ombygnings-, eller tilpasningssager til
politisk behandling.
2.3. At der i forbindelse med kapacitetstilpasning etableres nye børnehuse, sammenlægges og ombygges huse i overensstemmelse
med behovet. Dette foregår ved en årlig revision af behovet og ved en årlig driftstilpasning
af budgettet.
2.4. Behovsopgørelsen - den fortsatte kapacitetstilpasning sker efter princippet om, at jo
større sikkerhed om børnetallet, desto tættere
tilpasning. Det betyder, at den årlige kapacitetstilpasning tilpasses meget tæt til børnetallet; at der på 3-4 års sigt planlægges kapacitetstilpasninger, men med lidt mere luft, og at
der på lang sigt tilpasses til den generelle udvikling, men med større margen for tilpasning
af kapaciteten.
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2.5. At lejemål opsiges, frigjorte bygninger
sælges og/eller anvendes til andre formål som
foreslået.
2.6. Indtægterne fra salg af de foreslåede frigjorte huse indgår som en del af finansieringen af nybyggeri eller ombygninger jf. bilag 4.
2.7. At det indtænkes, at der i alle områder
etableres særlige pædagogiske læringssteder
i form af naturcentre, musik- og kulturcentre
eller idrætsbørnehuse gerne med mulighed
for at afholde arrangementer, områdeaktiviteter og udstillinger.
Lokalerne skal medvirke til at dække Dagtilbuds behov for periodiske pladser i foråret.
Herudover vil lokalerne, når de ikke anvendes
af dagtilbuddene, kunne tilbydes andre kommunale foranstaltninger eksempelvis til skoler og foreningsliv.
2.8. At der for at understøtte Visionen i de kommende år træffes konkrete politiske beslutninger om at sikre pædagogisk og ledelsesmæssig bæredygtighed ved sammenlægning af
små huse til større børnehuse. Herunder at
det forventes, at de små selvejende institutioner går sammen i nye ”Ruderkonstruktioner”.
2.9. At der koordineres med skoleområdet i
forhold til den kommende skolestruktur, således at evt. ledige skolebygninger overvejes til
varige daginstitutionsformål, herunder med et

formål om at have et tættere samarbejde mellem skole og dagtilbud.
2.10. At børn, forældre og personale forberedes så godt som muligt ved, at der sikres involverende processer ved sammenlægninger,
flytninger mv.
2.11. At det kommunalt ansatte personale i
forhold til tilpasningen ved det faldende børnetal i videst muligt omfang tilbydes andre
stillinger i kommunen, fortrinsvis i egen områdeinstitution.
2.12. At den nuværende pulje på to mio. kr.,
som er afsat i 2011 og 2012 til ”Strukturændringer i daginstitutionerne - Understøttelse
af bygningsmæssige ændringer”, fastholdes
og udvides til fem mio. kr. indtil 2021 med henblik på at sikre fortsat renovering af de fastholdte bygninger, så de lever op til Visionen.

2.13. At der i overensstemmelse med Visionen foretages en gennemgang af behovet for
indvendig vedligeholdelse i institutionerne. På
baggrund heraf foretages evt. en omprioritering, og det vurderes, om der er behov for, at
der afsættes en central pulje til indretning af
pædagogiske læringsmiljøer.
2.14. At Områdeinstitutionerne Lyngborg, Birkerød og Ravnsnæs grundet det det store børnetalsfald sammenlægges til to institutioner i
2012.
2.15. Den frigjorte områdeleder i forbindelse
med sammenlægningen af institution Lyngborg, Birkerød og Ravnsnæs (jf. pkt. 14) ansættes i en treårig projektstilling, der skal
koordinere og understøtte udmøntningen af
Visionen. Stillingen finansieres af eksisterende områdeledelsestimer.
2.16. At dagplejens pladser gradvist tilpasses
ift. forældrenes efterspørgsel og det faldende
børnetal. Dagplejens pædagogiske tilbud skal
fremadrettet udvides til sårbare børn, eksempelvis for tidligt fødte børn.
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3. Baggrund for Masterplanen
Indtil slutningen af 1980’erne var daginstitutionsområdet kendetegnet ved at være et supplement til hjemmets opdragelse; at være en
social foranstaltning for børn med behov for
daginstitutionsplads og ved at fungere som en
tryg pasningsforanstaltning for forældre, når
de var på arbejde.
Daginstitutionerne blev som hovedregel indrettet i mindre bygninger opdelt med stuer for
at sikre målet om at fungere som supplement
til hjemmet. En del institutioner blev oprettet
af forældregrupper eller selvejende organisationer, og de bygninger, der blev etableret som
institutioner, var ofte enten mindre villaer eller midlertidige pavilloner. Også de kommunale institutioner blev ofte indrettet i bygninger,
der kunne skaffes billigt, eller som var bygget
til andre formål end daginstitutionsbrug.

Først i slutningen af 1990’erne blev der stillet
lovkrav om, at alle børn har ret til at blive optaget i sin bopælskommunes dagtilbud, samt
at forældre har et retskrav på en plads, når de
har været skrevet op i tre måneder.
Daginstitutioner har i dag et særskilt formål, som adskiller sig fra forældreopgaven. I
Dagtilbudsloven fra 2007 beskrives formålet
blandt andet som, at alle daginstitutioner for
børn indtil skolestart skal fremme børns trivsel, sundhed, udvikling og læring; at institutionerne skal understøtte barnets alsidige udvikling og selvværd; give børn medbestemmelse,
medansvar og forståelse for demokrati, udvikle børns selvstændighed og evner til at indgå i
forpligtende fællesskaber og sikre integration.
Alle daginstitutioner skal udarbejde en pædagogisk læreplan med mål for børnenes læring
indenfor 6 temaer.
For daginstitutionsområdet har de senere års
markant ændrede formål og krav til det pædagogiske arbejde medført et behov for at etablere daginstitutionsbygninger, der er indrettet
til opgaven, og som kan understøtte behovet
for pædagogisk, økonomisk og ledelsesmæssig bæredygtighed.
I Rudersdal vedtog Kommunalbestyrelsen
som første led i udviklingen af daginstitutionstilbuddet i marts 2008 en Dagtilbudspolitik.
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Politikken beskriver dagtilbuddenes fælles
værdier og målsætninger på en række områder. Som eksempel på en af værdierne kan
nævnes ”daginstitutioner har en selvstændig
værdi for småbørns udvikling, læring og dannelse” med tilhørende målsætninger.
Derudover har Børne- og Skoleudvalget truffet
en række beslutninger for om-, til- og nybyggeri og kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet. Beslutningerne indeholder dels en
vision for forbedring af bygningsmassen, så
den bedre kan understøtte lovens krav til det
pædagogiske arbejde; dels en række principper for tilpasning af kapaciteten. Endelig er
det besluttet, at behovet for storkøkkener til
frokostmåltiderne skal indtænkes.

Der er endvidere vedtaget en procesplan for
udarbejdelse af forslag til udmøntning af vision og tilpasning. Det fremgår af procesplanen, at der er nedsat en Styregruppe og syv
arbejdsgrupper med repræsentanter fra områdeinstitutionsledere, lokale MED (medarbejderindflydelsesudvalg), forældrebestyrelsesrepræsentanter og repræsentanter fra de
selvejende institutioner.
Resultatet af denne proces fremlægges hermed som en Masterplan.
Styregruppen og projektgruppen nedlægges
efter den politiske behandling af Masterplanen.
3.1. Grundlaget for Masterplanens indhold
Masterplanen er udarbejdet som et planlægningsgrundlag for kommunens dagtilbudsstruktur. Hensigten er at tilpasse og forbedre
de fysiske rammer i børnehusene, således at
de understøtter Dagtilbudspolitikken og sikrer, at det pædagogiske arbejde med børnene
kan foregå under sunde og pædagogisk udfordrende rammer
3.2. Opbygning af Masterplanen
Masterplanen er opbygget således, at det
politisk besluttede grundlag for arbejdet først
beskrives. Herefter beskrives procesplan, og
efterfølgende beskrives prognosegrundlaget,
det forventede pladsbehov og bygningsmassen.
Dernæst beskrives de fælles ønsker til
udmøntning af visionen fra arbejdsgrupperne, og endeligt er der udarbejdet forslag

til en helhedsplan for, hvordan kapaciteten
kan tilpasses, samtidig med at visionen for
planlægningen af daginstitutionernes fysiske
rammer og placering udmøntes indenfor de 3
pasningsområder. Heri indgår sammenlægninger, ny-, om- og tilbygninger samt renovering af øvrige bygninger, samt forslag til
prioriteringer heraf.
Følgende bilag indgår i Masterplanen:
¨¨ Bilag 1. Forventet behov for pasning år
2011 -2021
¨¨ Bilag 2. Oversigt over børnehuse, der
indgår i dagtilbudskapaciteten i år 2011
og 2021
¨¨ Bilag 3. Forslag til kapacitetsændringer
vedrørende udmøntning af Visionen
¨¨ Bilag 4. Anslåede anlægsudgifter vedrørende forslag til udmøntning af Visionen
¨¨ Bilag 5. Energiscreening af Tryllehuset og
Baghuset
¨¨ Bilag 6. Resultater vedrørende undersøgelser af plan- og bygningsmæssige
forhold
¨¨ Bilag 7. Oversigt over udgifter til renovering og etablering af læringsmiljøer i
eksisterende huse
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4. Vision for planlægning af dagsinstitutionernes fysiske rammer og placering
Kommunalbestyrelsen besluttede efter høring i institutionsbestyrelserne den 28.5.2008
”Vision for planlægning af daginstitutionernes
fysiske rammer og placering”, efterfølgende
kaldet Visionen.
I Visionen beskrives en række målsætninger
for, hvordan Kommunalbestyrelsen ønsker, at
dagtilbudsområdet skal udvikle sig i de kommende år, hvor prognoserne viser, at behovet
for pladser er faldende, og gamle institutionsbygninger skal udskiftes med nye eller bygges
til og om. Hensigten med Visionen er at forbedre de fysiske rammer på institutionerne,
når de økonomiske forhold muliggør det.
Det er formålet, at alle daginstitutioner på
sigt er indrettet, så de understøtter målene i

de pædagogiske læreplaner, samt sikrer alle
børn og ansatte et sundt, sikkert og inspirerende miljø at opholde sig i. Visionen skal
understøtte dagtilbudspolitikken, den sammenhængende børne- og ungepolitik, legepladspolitikken og mad- og måltidspolitikken.
I Visionen er der er opstillet målsætninger for
den fysiske indretning; for hvordan institutionerne skal være pædagogisk, ledelsesmæssigt
og økonomisk bæredygtige; for at pasningsgarantien skal kunne opfyldes indenfor de tre
pasningsområder; for hvordan institutionerne
ved ombygning, nybygning og renovering skal
kunne imødekomme behovet for fleksibilitet i
børnesammensætningen; for at der skal være
forskellige former for pædagogiske dagtilbud;
for at bygningerne skal være fleksibelt indrettede, samt at udearealer og omgivelser skal
indtænkes som læringsrum.
4.1. Temabørnehaver med natur- og skovbørnehavepladser, idrætsbørnehavepladser
m.v.
I kommuneplanen fra 2009 er det beskrevet, at
en af de centrale værdier i Rudersdal kommune er den smukke natur og de grønne områder. Dette skal afspejles ved, at naturen og de
grønne områder indgår som en væsentlig ressource i dagtilbuddenes pædagogiske arbejde.
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Naturskolen i Rudersdal, naturhusene Bistruphus, Høsterkøbhus og Dronninggård børnehus (villaen) danner gode rammer for børn
og personale hertil.
For at styrke mangfoldigheden i de pædagogiske tilbud, skal der etableres flere temabørnehuse, forstået som børnehuse der har en
specifik profil eks. natur og skovbørnehave,
idrætsbørnehave, kulturbørnehuse mv.
4.2. Principbeslutninger om fremtidig kapacitetstilpasning
Med det formål at understøtte arbejdet med
Visionen og tilpasse kapaciteten til behovet for
pladser, vedtog Børne- og Skoleudvalget den

13.5.2008 en række principbeslutninger, som
følger:
1.Igangsættelse af proces
¨¨ Sætte proces i gang for tilpasning
¨¨ Analyse af behov og muligheder
¨¨ Inddragelse af ledelse og MED
¨¨ Bestyrelser inddrages undervejs
2. Rekruttering og fastholdelse af pædagoger
¨¨ Attraktive arbejdspladser
¨¨ Fastholdelse af uddannede pædagoger
¨¨ Øge andelen af uddannede pædagoger
3. Ændre småbørnspladser til vuggestuepladser
¨¨ Afvikle småbørnspladserne til vuggestueeller børnehavepladser
4. Selvejende institutioners bygninger og
grunde
¨¨ Kommunal overtagelse af bygninger og
grunde, hvis der kan indgås aftale
5. Etablering af naturcentre for områdets institutioner
¨¨ Høsterkøbhus og Bistruphus
¨¨ Øvrige muligheder skov/natur/udelivssteder fremlægges undervejs.
4.3. Procesplan for udmøntning af Visionen
4.3.1 PROJEKTORGANISERING

Børne- og Skoleudvalget besluttede den
8.10.2008 at etablere en projektorganisation,

under ledelse af en styregruppe bestående
af direktøren, områdechefen og de syv kommunale institutionsledere. Institutionslederne
fungerer samtidig som formænd for syv lokale
arbejdsgrupper.
4.3.2. FØRSTE RUNDE I ARBEJDSGRUPPERNE

Styregruppen for Visionen bad i januar 2009 de
syv nedsatte arbejdsgrupper om at udarbejde
forslag og input til udmøntning af Visionen.
Dels i forhold til fremtidig placering af pladser,
dels i forhold til ønsker for de eksisterende
bygninger.
Arbejdsgrupperne afleverede ved udgangen af
maj måned 2009 syv rapporter, der beskriver
en række visionære og spændende forslag,
som grupperne har drøftet lokalt for det fremtidige institutionsområde inklusiv de selvejende institutioner, som ligger i deres geografiske institutionsområde. Der er generelt lagt
særlig vægt på beskrivelser, der omhandler,
hvordan man fremadrettet kan indrette de enkelte huse, således at deres fysiske rammer
kan understøtte og optimere det daglige pædagogiske arbejde. Der er taget udgangspunkt
i den Dagtilbudspolitik, der er politisk vedtaget
samt i Visionen og de vedtagne principper for
tilpasning af institutionsområdet.
Grundet prioritering af nye store opgaver i forvaltningen bl.a. madordningen, måtte forvaltningen udskyde arbejdet med Visionen i efteråret. I november 2009 var der kommunalvalg.
Her blev valgt mange nye kommunalbestyrelsesmedlemmer, og det nye Børne- og Skoleudvalg bestod af næsten nye medlemmer.

4.3.3. TEMADRØFTELSE I BØRNE- OG
SKOLEUDVALG (10.3.2010)

På Kommunalbestyrelsens seminar den 29. og
30. januar 2010 blev den demografiske udfordring gennemgået af forvaltningen. Det fremgik her, at der er behov for en tilpasning af kapaciteten til et faldende behov i de kommende
første år. På baggrund af seminaret, og for at
klæde de mange nye medlemmer i Børne- og
Skoleudvalget på til det kommende arbejde,
fik de 10.3.2010 forelagt en status for det samlede arbejde med projektet.
4.3.4. ANDEN RUNDE I ARBEJDSGRUPPERNE

Styregruppen behandlede de mange forslag,
som arbejdsgrupperne indsendte i maj 2009,
og valgte for at kvalificere det endelige beslutningsgrundlag til Børne- og Skoleudvalget, at
der skulle gennemføres en ekstra runde, hvor
arbejdsgrupperne fik mulighed for at fokusere
skarpere på kapacitetsbehovet fremover.
Arbejdsgrupperne fik udsendt materiale til behandling i marts 2010.
Materialerne byggede på arbejdsgruppernes
og Styregruppens forslag vedrørende daginstitutionernes fysiske rammer og placering samt
på det forventede kapacitetsbehov. Forslagene
var sat i forhold til institutionsprognosens forventede udvikling i behovet for pladser frem til
2021, med fokus på det forventede pladsbehov
i årene fremover i hvert af de 3 pasningsområder i Rudersdal Kommune.
Arbejdsgrupperne afleverede i juni 2010 deres
tilbagemelding på Styregruppens forslag samt
egne bidrag. Deres bidrag er indgået i udarbejdelsen af Styregruppens forslag til Master-
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plan, som Børne- og Skoleudvalget sendte i
høring den 8. 12. 2010 i alle bestyrelser.
Styregruppen har efter høringen revideret forslaget til Masterplan, som forelægges til beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 8. 06.
2011, og i Kommunalbestyrelsen den 22.06.
2011. Styregruppen har i Masterplanen taget
højde for den seneste befolkningsprognose,
udarbejdet i marts 2011.
4.3.5 POLITISKE BESLUTNINGER VEDRØRENDE ÆNDRINGER I KAPACITETEN 2011
Der er i 2010 og 2011 afsat anlægsmidler til
at sammenbygge og renovere dele af Tusindbenshuset, til at ombygge Ellesletten, så den
kan modtage vuggestuebørn, og til at ombygge
Børnehuset Kareten, der herefter udvides med
16 børnehavepladser. Der er afsat anlægsmidler til at udarbejde skitse og forprojekter for
ombygning af Spirehuset, og for den nye institution Lyngborg. Skitse- og forprojekterne er
besluttet i Børne- og Skoleudvalget i november 2010.
Det er i januar 2011 besluttet at Hovedprojektet for Bregnerødvej skal sendes i udbud.
Resultatet heraf forelægges Børne- og Skoleudvalget i juni 2011. Hovedprojekterne for institution Lyngborg forventes forelagt i Børneog Skoleudvalget i juni 2011.
Børne- og Skoleudvalget besluttede den 16.03.
2011 at sammenlægge Spirehuset og Lyngbakken fra august 2011. De flytter efter færdiggørelse af ombygning til Bregnerødvej 122.
For at indfri en del af den besparelse, som
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Dagtilbud skal udmønte i budget 2011, har
Kommunalbestyrelsen besluttet, at Børnehuset Solstrålen og Høsterkøb børnehave grundet faldende børnetal lukkes den 1. august
2011.
Lukningen af Høsterkøb børnehave kan udsættes til 1.11. 2011, hvis forældrene inden
1.6. 2011 søger om etablering af en privatinstitution.
Børnehuset Solstrålen sammenlægges i 2011
med Fredsholm i Fredsholms bygning, som det
er besluttet at renovere for 1,2 mio. kr. Børnehuset forbliver selvejende under områdeinstitutionen Ruderen.
4.3.6 UDMØNTNING AF MASTERPLANEN
Når Masterplanen er politisk besluttet, foreslås det, at den årligt indarbejdes i det fireårige budget, første gang for Budgetperioden
2012 – 2015, og at den danner grundlag for udarbejdelse af sager til politisk beslutning af de
enkelte projekter.

5. Masterkoncept og vejledninger for fremtidigt
institutionsbyggeri og renoveringer
Styregruppen har som støtte til implementering af Visionen besluttet at udarbejde et vejledningsmateriale, som beskriver, hvordan
man kan indrette både eksisterende bygninger,
nye lokaler samt udearealer. Arbejdsgruppernes forslag til lokaleindretninger er beskrevet
i de rapporter, der blev afleveret i maj 2009, og
som indgår som inspirationsmateriale i dette
arbejde.
5.1. Masterkoncept for fremtidige ombygninger og nybyggeri på daginstitutionsområdet
Børne- og Skoleudvalget har i foråret 2010
besluttet et masterkoncept som grundlag for
fremtidigt om- og nybyggeri på daginstitutionsområdet. Masterkonceptet er udviklet, så
det kan anvendes på forskellige typer og størrelser af grunde, og således at det kan fungere
fleksibelt.

sker ved, at børn og forældre oplever at høre
til i en bestemt afdeling af det store børnehus.
Børnehuset er en samlet enhed med fælles
daglig ledelse og vil indgå som et børnehus i
en områdeinstitution.
Et eksempel på antal børn i en gruppe
Et børnehus, der modtager ca. 150 børn, vil
være opdelt i to børnehaveafdelinger og en
vuggestueafdeling. Indenfor denne ramme
kan ledere og personale danne hensigtsmæssige fleksible børnegrupper, eksempelvis en
2-4-årsgruppe, en skolestartgruppe eller en
0-1-årsgruppe.

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, musikforestillinger mv.
Et vigtigt princip for indretningen er at sikre
”det lille kendte sted i det store børnehus”. Det

Indenfor afdelingen opdeles børnene i grupper
med fast voksentilknytning. Eksemplel på en
opdeling:

I hver afdeling etableres eks. to voksenteams,
og hvert team opdeles, så de har to primære
børnegrupper.
Børnehaveteamene vil bestå af ca. 40- 50 børn
og 6- 7 pædagogiske medarbejdere, og vil blive
inddelt i to primærgrupper. Primærgruppen er
børnenes faste gruppe. Forældre og børn har
kontakt til en voksen i primærgruppen. Herudover vil børn og medarbejdere på tværs af
primærgrupperne indgå i projektgrupper omkring pædagogiske forløb.
Der indgår en særlig afdeling til de mindste
(0 til 2 årige), hvor børnene afgrænses fysisk
i eget område, hvor der er adgang til barnevognsrum og krybberum.
Vuggestueafdelingen opdeles i to grupper,
som hver deles op i yderligere to grupper der
hver har fast tilknyttet personale. De to grupper udgør et team, der samarbejder og planlægger i fællesskab.
Grupperummene skal kunne anvendes fleksibelt som aktivitets- og projektrum, og pædagogisk fleksibelt i forhold til børnesammensætningen. Rummene indrettes som grupperum/
aktivitetsrum/ baser, der giver rige muligheder for forskellige pædagogiske aktiviteter.
Der skal etableres samproduktionskøkken,
og børnene skal så vidt muligt kunne deltage
i en del af madlavningen. Køkkenet indrettes
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derfor, så børnene kan deltage aktivt på et afgrænset område. Der skal etableres tørrerum,
så det våde tøj mv. ikke bringes ind i børneopholdsrummene, ligesom der skal være indgang til toilet fra legepladsen og overdækkede
udendørs arealer. Endelig er der i konceptet
lagt vægt på, at der skal være gode personaleog pædagogiske planlægningsfaciliteter med
pc-arbejdspladser.
I forbindelse med udarbejdelse af masterkonceptet har der bl.a. været hentet inspiration
ved besøg i nybyggede institutioner i Københavnsområdet.
5.1.2. Energi/Miljø
I henhold til kommunens energipolitik optimeres klimaskærm og forsyningskilder til et
minimalt energiforbrug. Dette sikrer samtidig
meget lave driftsomkostninger for byggeriet i
fremtiden. (se bilag 5. vedr. energiberegning)
I det nye masterkoncept for fremtidigt institutionsbyggeri arbejdes der desuden med,
at nogle miljøtiltag er synlige i bygningen, og
dermed vil ligge op til at integrere miljøhensyn
i børnenes hverdag. Fremtidigt institutionsbyggeri skal være med til at præge fremtidens
børn i kommunen til en miljøbevidst adfærd.
Bygningskroppen vil som minimum blive optimeret til Energiklasse 1. Der arbejdes desuden frem mod Passivhus-standard. At bygningen fungerer optimalt som fysisk ramme
for børnenes hverdag vil dog altid have 1.
prioritet i udvikling af byggeriet. Synlige tiltag
integreres i byggeriet for anvendelse som pædagogisk redskab, som f.eks. vandopsamling,
kompost/affaldshåndtering mv.
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5.2. Vejledning om indretning af udeområde
og legeplads
I tilknytning til Masterkonceptet er det
besluttet, at der udarbejdes der en overordnet vejledning for, hvordan udeområder og
legepladser skal indrettes, så de lever op til
legepladspolitikken og kan opfylde lovgivningens krav til de seks temaer i den pædagogiske læreplan.
Vejledningen er tænkt som inspirations- og
understøttelsesværktøj til dagtilbuddene til
indretning af udeområder og legepladser.
Dette kan være i forbindelse med nyetableringer eller ændringer og forbedringer af
eksisterende udeområder og legepladser.
5.3. Vejledning om indretning af børnehuse
Som supplement til Masterkonceptet har styregruppen ligeledes besluttet at udarbejde en
vejledning om indretning af børnehuse.
Vejledningen skal give inspiration til, hvordan
dagtilbuddene kan indrettes, så de tilgodeser
lovgivningen og Visionens rammer. Vejledningen er tænkt som inspirations- og understøttelsesværktøj for de kommende års nybyggeri, ombygninger og ændringer i eksisterende
bygninger, og skal sikre gode læringsmiljøer
for børnene.

6. Det forventede pladsbehov
6.1. Befolknings- og Institutionsprognose
Rudersdal Kommune udarbejder/reviderer hvert år en befolkningsprognose for alle
befolkningsgrupper i hele kommunen. Prognosen rækker 12 år frem. Økonomiudvalget
behandlede d. 22. marts 2011 en ny befolkningsprognose for årene 2011-2023.
Planlægningsgrundlaget i denne Masterplan
består af en kombination af: Dagtilbuds 4-års
prognose, baseret på befolkningsprognosen,
men opdateret med de faktiske befolkningstal
1. marts 2011, og Dagtilbuds 10 års institutionsprognose baseret på befolkningsprognosen.
Således skiftes mellem de to prognoser i juni
2015. Dette skift i prognoserne giver et udsving
lige omkring skiftet, da de prognosticerede tal
ikke vil være identiske i overgangsmåneden
mellem de to prognoser.
I Masterplanen foreslås tilpasning af pladser i
de tre pasningsområder på baggrund af princippet om, at jo større sikkerhed om børnetallet, desto tættere tilpasning. Det betyder, at
den årlige kapacitetstilpasning tilpasses meget tæt til børnetallet; at kapacitetstilpasningerne i forhold til den 4-årige budgetperiode
planlægges med lidt mere luft, og at der i forhold til den 10-årige befolkningsprognose på
lang sigt tilpasses til den generelle udvikling,

men med større margen for tilpasning af kapaciteten.
Derved er der forsøgt at tage højde for den
usikkerhed, der vil være om forsyningssikkerheden i forhold til dagplejen, private og selvejende institutioner samt usikkerheden om,
hvorvidt børnetallet udvikler sig som forudsat
i prognosen.
Det beskrevne prognosegrundlag er det bedste planlægningsgrundlag for tilpasningen på
nuværende tidspunkt.
6.2. Befolkningsprognose
I henhold til befolkningsprognosen 2011-2023
er der for hele kommunen et faldende børnetal for aldersgruppen 0-5 år de næste fem år,
hvorefter børnetallet forventes blive nogenlunde stabilt. Den samlede kommunale udvikling dækker dog over en meget forskellig
udvikling i de 3 pasningsområder på dagtilbudsområdet.
Befolkningsprognosen for 2011-2023 viser, at
børnetallet fortsat forventes at falde i de kommende år, i alt med yderligere ca. 250 børn
frem mod 2014, hvorefter børnetallet forventes nogenlunde stabilt.
Udviklingen er ikke jævnt fordelt i kommunen.
I Pasningsområde 1 (Birkerød, Lyngborg og

Ravnsnæs) forventes et jævnt fald på ca. 200
børn frem mod 2017, hvorefter børnetallet
forventes at blive stabilt. I Pasningsområde 2
(Holte og Skovly) forventes et svagt, jævnt fald
på 100 børn frem mod 2017, hvorefter det ligeledes stabiliseres. I Pasningsområde 3 (Vedbæk og Kikhanen) er børnetallet nogenlunde
stabilt, dog forventes en mindre stigning på
ca. 75 børn ved udbygningen af boliger på Forsvarskommandoens tidligere grund.
Det fremgår af notatet ”Prognoser og usikkerhed”, af 10. marts 2011, som blev behandlet af
Økonomiudvalget ved beslutning om befolkningsprognosen 2011-2023 at:
I de senere år har der været store ændringer i
fødselstallet og nettotilflytningen til Rudersdal
Kommune. Disse ændringer, som formentlig
har sammenhæng med den økonomiske krise,
har øget usikkerheden for befolkningsprognosen. Det svarer til den usikkerhed, man f.eks.
kender fra samfundsøkonomiske modeller, jf.
følgende citat fra Nationalbankens kvartalsoversigt, 2. kvartal 2010:
”Prognoser for den økonomiske udvikling vil
altid være behæftede med betydelig usikkerhed, ikke mindst i tider med voldsomme udsving. De modeller, som typisk anvendes, når
prognoserne udarbejdes, er baserede på en
række økonomiske sammenhænge, som historisk har vist sig at holde nogenlunde. Imidlertid bliver økonomien til tider ramt af pludselige vendinger, der ofte hænger sammen med
begivenheder på de finansielle markeder, som
det var tilfældet med finanskrisen. Sådanne
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vendinger kan ikke forudsiges ved hjælp af de
makroøkonomiske modeller, der anvendes i
forbindelse med prognoser.”
6.3. Institutionsprognoser
På baggrund af befolkningsprognosen udarbejder Område Dagtilbud en langsigtet Institutionsprognose for perioden op til 2022.
Institutionsprognosen anslår det forventede
pladsbehov for henholdsvis 0-2 års børnene
(vuggestue og dagplejepladser) og 3-5 års børnene (børnehavepladser).
Institutionsprognosen tager udgangspunkt i
befolkningsprognosen og medregner en række faktorer, der har betydning for dækningsgraden, og som ligger til grund for det forventede pladsbehov i de to aldersgrupper.
Disse faktorer er børns gennemsnitlige alder
ved optagelse i dagtilbud, antal børn med udsat skolestart, antal børn passet i andre kommuner, børn fra andre kommuner passet i
Rudersdal, og antal børn, som ikke benytter
dagtilbud.
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ger udgangspunkt i den foreliggende befolkningsprognose og institutionsprognose, men
korrigerer for det faktiske antal børn bosat i
kommunen på det tidspunkt, hvor prognosen
udarbejdes. Den seneste fireårs prognose er
udarbejdet i marts 2011.
I det foreliggende materiale er det denne opdaterede fireårsprognose, der benyttes som
grundlag for beregningerne de første fire år,
og derefter bruges den langsigtede institutionsprognose.
6.5. Kapaciteten
Kapacitetstallene er opgjort pr. 1. april 2011.
De allerede besluttede ændringer af kapaciteten i løbet af 2011, som beskrevet i afsnit 4.3.5.
indgår i disse tal.
Den angivne kapacitet i bilagene er det maksimale børnetal (antal pladser hvert hus normalt kan have indskrevet børn op til). Herudover planlægges årligt 75 - 245 forårspladser
i perioden 2012 - 2021. De 245 forårspladser
svarer til ca. en halv årgang. I de første år er

indlagt ca. 75 pladser. Efterhånden som de nye
børnehuse etableres, indlægges yderligere
pladser op til de 245. Det fremgår af bilag 3;
oversigt over kapacitet og behov for hele kommunen, hvordan de op til 245 forårspladser er
tænkt ind i kapacitetsplanen for de kommende
10 år.
Der skelnes mellem to typer pladser, der etableres i forårsmånederne typisk fra april til juli.
1. forårsskovbørnehavepladser, der etableres i Naturhusene Bistruphus og Høsterkøbhus eller en bygning, der er beliggende
så langt væk fra institutionen, at børn og
personale skal transporteres dertil og fra.
2. forårspladser, der etableres i eget børnehus, da børnehuset er bygget med 10
bruttom2 pr. barn. Det betyder, at der den
øvrige del af året er god plads til det pædagogiske arbejde.

Institutionsprognosetallene er opgjort som det
forventede behov hvert år i juni måned, dvs.
når behovet for dagtilbudspladser er størst.
Behovet er sat i forhold til den maksimale kapacitet, der er i børnehusene i bilag 2.

Dagplejepladserne indgår i opgørelsen, hvor
de i dag fysisk er beliggende. Kapacitetstallene er opgjort pr. 1. april 2011. Dagplejen skal
i de kommende år tilpasses, så efterspørgslen
er i overensstemmelse med antallet af pladser. Dermed sikres at dagplejens pladser er
fyldt op, så dagplejen driftsmæssigt hænger
sammen. Dagplejen skal fremadrettet tilpasses, så den i højere grad kan varetage tilbud til
sårbare og for tidligt fødte børn.

6.4. 4-års prognosen

6.6. Nybyggeri

Fire gange årligt får Dagtilbud udarbejdet
en fireårs prognose, der viser den aktuelle
udvikling i børnetallet. fireårsprognosen ta-

Der tages udgangspunkt, i at nye børnehuse
etableres med 10 brutto m2 pr. barn. Dette udgangspunkt svarer til de nye institutioner, der

bygges i andre kommuner i disse år. Der er
tidligere regnet med to og tre netto m2 i grupperum pr. barn, og ca. syv brutto m2.
Ved at opskrive brutto m2, kan der etableres
store samproduktionskøkkener; der kan etableres pædagogiske baser/værksteder i stedet
for de tidligere kendte 40 m2 stuer til 20 børn,
der kan etableres arbejdsfaciliteter til de ansatte, når de skal forberede det pædagogiske
arbejde, og der kan etableres ekstra forårspladser indenfor rammerne – eksempelvis ved
at indrette et værkstedsrum som skolestartgruppe.

¨¨ At det over en periode på 30 år vil være
billigst at renovere til passivhus standard
og
¨¨ At hvis et nybyggeri til passivhus standard
koster under kr. 20.000 / m2 inkl. moms vil
det i længden være den billigste løsning
for institutionerne Tryllehuset I&II og
Baghuset.

I forbindelse med om-, ny- og tilbygninger skal
der sikres hensigtsmæssige løsninger for børn
med funktionsnedsættelser jf. gældende krav
og retningslinjer i forhold til indretning, adgangsforhold mv. De bygningsmæssige rammer skal understøtte inklusion og børn med
fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.
For at undersøge rentabiliteten af henholdsvis
renovering og nybyggeri har Rudersdal Ejendomme fået udarbejdet en energiscreening af
bygningerne Tryllehuset og Baghuset. Energiscreeningen sammenligner de samlede driftsog anlægsudgifter over 30 år af fire forskellige
scenarier:
¨¨ Udskiftning af vinduer
¨¨ Energirenovering til Lavenergi kl. 1
¨¨ Energirenovering til Passivhus-niveau
¨¨ Nybygning af Passivhus

I de forelagte scenarier regner Rudersdal
Ejendomme med en pris på kr. 17.500 / m2
(2010 niveau) for nybyggeri i passivhus standard, hvilket er under den grænse, hvor det
konkluderes at være rentabelt ud fra en totaløkonomisk betragtning. Endvidere vil de pædagogiske fordele ved et nybyggeri være indlysende, idet det vil være muligt at nyindrette
institutionerne med læringsmiljøer fuldstændigt i henhold til de pædagogiske behov.

Som det fremgår af Bilag 5, konkluderes det:
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7. Den eksisterende
bygningsmasse
Som tidligere beskrevet lever mange af de
bygninger, som daginstitutionerne er beliggende i, ikke op til de nuværende krav i Dagtilbudsloven og til Visionens grundlag.
En del børnehuse er indrettet i villaer med
små rum og i flere etager. Indretningen medfører, at der ikke kan skabes fleksibilitet mellem
eks. vuggestue og børnehavepladser, eksempelvis på grund af toiletfaciliteter. Ligeledes
er der mange steder ikke plads til at etablere
arbejdsrum til personalet samt til at indrette
rummene til pædagogiske læringsmiljøer.
En del af kommunens daginstitutioner er beliggende i pavillonbygninger, der fra starten
har været tænkt som midlertidigt byggeri, og
hvor Rudersdal Ejendomme oplyser, at det
ikke er rentabelt at renovere på disse pavilloner. Dette forhold indgår i Styregruppens forslag til, hvor der nedlægges børnehuse, bygges om eller sælges.
7.1. Behov for renoveringer af de øvrige huse/
institutioner
Det skal sikres, at alle børnehuse kan leve op
til Visionen og dens krav til læringsmiljøer.
Der vil være et stort behov for at renovere de
ældre bygninger, der fastholdes til daginstitutionsformål, så de kan tilgodese behovet for
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læringsmiljøer for både børn og voksne. Der
vil skulle etableres pædagogiske læringsrum,
værkstedsfaciliteter,
toilet/puslefaciliteter
herunder adgang til toilet fra legepladsen, liggehaller, tørrerum, så det våde tøj mv. ikke
bringes ind i børnerummene, personalefaciliteter mv. se bilag 1.

Der er udarbejdet en oversigt, der angiver et
foreløbigt skøn på den forventede udgift til renovering af de eksisterende børnehuse, så der
kan tilstræbes en ensartethed i kvaliteten af
de fysiske læringsmiljøer. Se bilag 7.
7.2. Skolestrukturtilpasninger
På skoleområdet er der også faldende bør-

netal. På baggrund deraf er der igangsat en
proces med henblik på at udarbejde en skolestrukturplan for den fremtidige tilpasning af
kapaciteten.
Som en konsekvens af denne proces forventes
der frigjort lokaler, som evt. ville kunne anvendes til daginstitutionsformål, og som derfor vil
kunne have konsekvens for den fremlagte Masterplan.
Dagtilbuds- og Skoleområdet koordinerer arbejdet med Masterplanen og skolestrukturplanen i de kommende måneder. Hvis der på
baggrund af skolestrukturplanen bliver frigjort lokaler, der kan anvendes til daginstitutionsformål som alternativ til at bygge nyt, vil
Masterplanen blive justeret i forhold til disse
muligheder. Det er en forudsætning, at lokalerne frigøres varigt, således at børnehusene
ikke kommer til at virke som buffere for skolestrukturen.

8. Opsamling på tilkendegivelser fra arbejdsgrupperne
Arbejdsgrupperne tilkendegiver generelt, at
de er enige i Visionen. Efterfølgende opsamles
de fælles tilkendegivelser om, hvad der skal til
for at udmønte Visionen.
8.1. Generelt er der enighed om nye, større
børnehuse
Arbejdsgrupperne tilkendegiver, at de generelt er enige i, at når der skal bygges nye
børnehuse, skal de bygges større, så de kan
imødekomme de nuværende behov for mange
forskellige pædagogiske aktiviteter, sikre sunde byggematerialer og gode arbejdsvilkår for
personalet.
Det præciseres af arbejdsgrupperne, at det
skal prioriteres at renovere de huse/institutioner, der fastholdes, så de også fremover kan
leve op til kravene i Visionen. Der lægges meget vægt på, at de skal være lige så attraktive
som nye børnehuse, og have lige så høj kvalitet. Der gøres ligeledes opmærksom på, at det
afhængigt af tidsplanen for nybygninger, vil
være nødvendigt at afsætte midler til midlertidig renovering af nogle af de bygninger, der er
i meget dårlig stand.

og afholde forældrearrangementer og udstillinger.

8.2. Dilemmaet – de små selvejende institutioner
De mindre selvejende institutioner tilkendegiver, at de ikke er enige i Visionen, men at deres opfattelse er, at de små institutioner bedre
kan give tryghed, nærhed og overskuelighed
for børn og forældre.
8.3. Huse til fælles aktiviteter og fleksibel
indskrivning af børn
Det er ligeledes et generelt ønske fra arbejdsgrupperne, at områdeinstitutionerne/pasningsområderne får fælles lokaler, hvor der
kan iværksættes aktiviteter og forløb på tværs
af områdernes huse.
Der tilkendegives også ønsker om at have lokaler, hvor man kan samle alle medarbejdere

Lokalerne skal dække Dagtilbuds behov for
periodiske pladser i foråret samt områdets
egne aktiviteter. Herudover vil lokalerne kunne
tilbydes andre eks. kultur, skoler mv..
Et eksempel herpå er et hus, hvor der arbejdes med kreative aktiviteter om formiddagen
med børnehavebørnene, og hvor der kan være
en forening, der benytter lokalerne om eftermiddagen og personale/forældre eller borgergrupper anvender dem til undervisning om
aftenen.
8.4. Mangfoldighed
I forbindelse med indførelse af områdeledelse
blev der fra flere sider tilkendegivet en frygt
for, at huse og institutioner skulle ensliggøres.
Erfaringerne viser, at der er stor pædagogisk
mangfoldighed i husene. Pædagogerne har
forskelligt pædagogisk fokus, og tilrettelægger deres pædagogiske arbejde ud fra behov
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i børnegruppen. Der er fra nogle arbejdsgrupper ønsker om, at husene skal arbejde med
særlige fokusområder/temaer med afsæt i de
pædagogiske læreplaner ex. bevægelse, natur, musik- og kulturprojekter, eksempelvis
drama og maleri. Som eksempel kan nævnes
at seks børnehuse indgår i et flerårigt forløb
om certificering til idrætsbørnehaver.
8.5. Understøttelse af sammenlægningsprocesser
Flere arbejdsgrupper gør opmærksom på vigtigheden af at skabe gode processer omkring
sammenlægninger af huse og institutioner.
Der opleves bekymring fra medarbejdere og
forældre i forbindelse med Visionsarbejdet,
herunder konsekvensen for dem selv og deres
hus/institution. Der opleves behov for afklaring og støtte, så usikkerheden kan minimeres
mest muligt.
Det anbefales, at personalet i forbindelse med
sammenlægningsprocesser tilbydes støtte og
inspiration ex. omkring indretning, gode læringsmiljøer mv. Inspirationen kan foregå som
studieture, seminarer eller anden kompetenceudvikling. Støtten kan etableres ved, at der
tilknyttes konsulentbistand efter behov bl.a. til
etablering af en ny fælles kultur i personale og
forældregruppen. Sammenlægningsprocessen skal ske i tæt dialog med ledelse, personale og bestyrelser.
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9.Kommunikation
For at minimere usikkerheden hos personale
og forældre mest muligt har Styregruppen
besluttet, at der skal tilstræbes en høj grad af
åbenhed og dialog om processen. Dette skal
sikres ved, at der ligger opdaterede beskrivelse af processen, beslutninger, referater og
materialer tilgængeligt på kommunens og institutionens hjemmeside.
Lokalt skal der udsendes nyhedsbreve og afholdes målrettede møder for personale og forældre efter behov. Børne- og Skoleudvalget vil
kunne sikre dialogen med bestyrelserne gennem dialog i Institutionsrådet og gennem høring i bestyrelserne.
På et tidligt tidspunkt i planlægningsfasen når
et børnehus skal ny- eller ombygges, inddrages ledelse og medarbejdere sammen med
forvaltningen i en projektgruppe, hvor de bidrager med deres forslag og ideer til indretning, materialer og prioriteringer i projektet.
Bestyrelsen høres, og forældrene i de konkret
berørte børnehuse orienteres løbende via institutionens projektgruppe.
Når Masterplanen er besluttet, tilrettelægges temamøder for Institutionsråd, ledelser
og personale, hvor indholdet af Masterplanen
formidles.
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Bilag 1:
Forventet behov for pasning år
2011-2021
I de efterfølgende oversigter vises, hvordan pasningsbehovet forventes
at udvikle sig i forhold til den nuværende kapacitet for hvert distrikt,
som defineres af de kommunale områdeinstitutioner – og samlet for
hvert af de tre pasningsområder.
Om behov
Behovet er opgjort på baggrund af Dagtilbuds 4-års-prognose opdateret 1. marts 2011 og den langsigtede institutionsprognose, baseret
på kommunens befolkningsprognose pr. 1. januar 2011. Der er ikke
ændret i prognosens parametre i prognoseperioden, så udviklingen i
behovstallet er en direkte konsekvens af en ændring i det forventede
børnetal.
Behovstallet, som fremgår af følgende tabeller, er det forventede
behov i juni måned – hvor behovet for børnehavepladser er størst. To
måneder efter det opgjorte tal vil behovet være faldet betragteligt,
da en hel årgang har forladt daginstitutionerne og er begyndt i skole.
Behovet for 0-2 års pladser er mere jævnt fordelt over året.
I den grafiske fremstilling er vist det forventede børnetal måned for
måned frem til 2021. Af denne fremgår det årligt varierende behov for
børnehavepladser.
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Pasningsområde 1
Pasningsområde 1 består af
områderne, der dækkes af
institutionerne Ravnsnæs,
Birkerød samt Lyngborg
samt de selvejende institutioner og dagplejere, der er
fysisk beliggende i området.

Som det fremgår af diagrammet, viser prognoserne et
fald i behovet for børnehavepladser i den viste periode.
Antallet af børn med behov for en plads i børnehave falder fra 1003 i juni 2012 til 887 i 2021, og faldet forventes i
de første år af perioden. Der er fald i behovet for 3-5 års
pladser i alle tre delområder.

Pasningsområde 1

Kapacitet 2012 og Forventet behov 2012-2021
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Pasningsområde 2
Pasningsområde 2 består af institutionerne Skovly, Holte samt
de selvejende institutioner og
dagplejere, der er fysisk beliggende i området.

I pasningsområde 2 forventes behovet for
vuggestuepladser at være meget stabilt i
perioden.
Behovet for børnehavepladser vil de første
4 år være faldende fra 656 til 566, hvorefter
behovet forventes at stabiliseres på dette
niveau.

Pasningsområde 2
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558

281

Pasningsområde 3
Pasningsområde 3 består af institutionerne Kikhanen, Vedbæk,
samt de selvejende institutioner
og dagplejere, der er fysisk beliggende i området.

I pasningsområde 3 er der ikke nogen væsentlig
ændring af behovet for hverken vuggestue- eller
børnehavepladser i prognoseperioden

Pasningsområde 3

Kapacitet 2012 og Forventet behov 2012-2021
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Bilag 2. Oversigt over Børnehuse
/bygninger, der indgår i dagtilbudskapaciteten i januar 2012 og
2021
Om oversigten
Oversigten på de følgende sider viser en status over antallet af pladser samt bygningsforhold for samtlige børnehuse fra januar 2012.
Oversigten viser endvidere, hvordan fordelingen af pladser og bygninger kunne se ud i 2021, såfremt idealbilledet blev fuldt implementeret. Endvidere er hver ændring kort beskrevet efter skemaerne for
hvert pasningsområde.
Idealbilledet i 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i visionens kriterier:
¨¨ Bygningernes alder og stand
¨¨ Børnehusenes størrelse og indretningsmuligheder
¨¨ Geografisk placering i forhold til forventet behov.
I skemaerne er angivet børnehusenes type ((K)ommunal, (S)elvejende, (P)rivat og (D)agpleje) samt kapaciteten i det enkelte børnehus for
henholdsvis 0-2 års og 3-5 års pladser, som den forventes i januar
2012, som beskrevet i afsnit 6.5. Det maksimale børnetal er i de fleste
tilfælde større end det budgettekniske gennemsnit, som institutionernes budget tildeles efter. Dagplejens pladser er fordelt efter hver
enkelt dagplejers bopæl.
I kapaciteten er ikke medregnet kapaciteten i forårsgrupperne, da
denne gradvist udbygges over de kommende år, fra de nuværende
75 pladser til 245 pladser, afhængigt af den endelige beslutning om
nybyggerier. En forøgelse af kapaciteten af forårsgrupper vil reducere
behovet for øvrig fast kapacitet udover det her viste.
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Medregnet i kapaciteten er de, som modtager tilskud til privat pasning, pasning af egne børn, privat dagpleje, samt de private institutioner. Disse indgår dog ikke på lige fod med den øvrige kapacitet i
planlægningen, da kommunen ikke kan styre denne kapacitet. Det er
dog valgt at medregne den i kapaciteten, da de indgår i behovsopgørelserne, samt for at anskueliggøre omfanget af de private tilbud.
Ændringer fra Status i januar 2012 til Idealbilledet år 2021 er angivet
med grå i skemaet.

* n.a betyder ”ikke tilgængeligt”.
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Ændringer i pasningsområde 1
2012

niebakken. Pladserne fastholdes som skovbørnehavepladser, og de
øvrige børnehavepladser i Kastaniebakken omlægges til skovbørnehavepladser i forbindelse hermed. Lokalerne i Sjælsøhallen frigøres
til andet formål.

1. Dagplejen tilpasses.
Der reduceres gradvis med i alt 48 pl. i 2012, 2013 og 2014. I de
tilbageblevne pladser indgår pladser til børn med særlige behov.
Tilpasningen foreslås primært gennemført i takt med, at dagplejerne fratræder på efterløn, pension eller anden årsag.

6. Gerners Børnehus - sammenbygning.
Institutionen består af to adskilte bygninger. Bestyrelsen har tilkendegivet et stort ønske om at få sammenbygget institutionen, så der
kan skabes et mere sammenhængende pædagogisk miljø, der kan
leve op til Visionen. Det foreslås, at den sammenbygges i 2013.

2. Skovstjernen udbygges.
Det foreslås, at Skovstjernen udbygges med en gruppe, et værksted
og udvidelse af personalefaciliteterne.

7. Abildgården
Lukning af børnehavegruppe fra augst 2013 med det formål at etablere mere hensigtmæssige læringsmiljøer i børnehuset.

3. Tryllehuset
Vuggestuegruppe lukkes august 2012. Dette er en begyndende tilpasning af pladser til den kommende Lyngborghave.

2014

2012 og 2013
4. Ny Lyngborghave
Det foreslås, at der bygges et nyt samlet børnehus beliggende, hvor
Tryllehuset og Baghuset i dag ligger. Tryllehuset består af to bygninger, der er fysisk adskilte, og som begge er i meget dårlig stand.
Salen er ligeledes i dårlig stand, mens Baghuset er i bedre vedligeholdelsesmæssigt stand indvendigt. Husene har tidligere været selvejende og er overgået til kommunen i 2008. Hvis byggeriet opdeles,
anbefales det, at Tryllehusets laves først, da den er i dårligst stand. I
byggeperioden etableres midlertidige lokaler til børn og personale.
2013
5. Natur og Skovbørnehaven flyttes til Kastaniebakken
Grundet faldende børnetal i området flyttes børnehaven til Kasta-
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8. Nyt børnehus i Birkerød
Der foreslås erhvervet en grund i nærområdet til Frejasvej, hvor der
bygges et nyt børnehus.
Kongebroens nuværende bygning på Frejasvej er letbyggeri, der er
bygget i 1967 og tilbygget i 1987. Den anden bygning på Kildedalsvej
er bygget i 1885 og ombygget i 1966. Bygningen er meget nedslidt,
og beliggende lige ud til Kongevejen. Det vurderes, at det ikke er
rentabelt at renovere bygningerne.
Smørhullet, som er det tredje børnehus, der tænkes sammenlagt i
den nye institution, er ligeså beliggende lige ud til Kongevejen. Den
er ikke hensigtsmæssig indrettet, og vil have svært ved at leve op til
kravene i Visionen om gode rammer for læringsmiljøer.
I byggeperioden flyttes børn og personale fra Frejasvej til Kildedalsvej og Smørhullet samt suppleres med udstationering i Naturhuse,
andre ledige lokaler eller i opsat pavillon.
Når det nye børnehus er færdigt, flytter børn og personale dertil.
Kildedalsvej og Smørhullet kan efterfølgende sælges.
9. Sommerfuglen flyttes til Ny Ruder i Holte

Sommerfuglen er beliggende i et ældre parcelhus, og grundet
faldende børnetal i området, foreslås de flyttet til Holte i Ny Ruder.
Bygningen kan efterfølgende sælges.
2015
10. Børnehaven Keilstruplund sammenlægges med Fredsholm.
Grundet faldende børntal sammenlægges Keilstruplund med Fredsholm. Keilstruplund er beliggende i let byggeri.
Bygningen kan efterfølgende sælges.
2016-2017
11. Eskemosepark
Der er behov for en gennemgribende renovering af Eskemosepark.
Da lejeaftalen på bygningen kan opsiges fra 2018, må det vurderes,
om der fortsat vil være behov for kapaciteten i institutionen på dette
tidspunkt.
Hvis det viser sig, at der er behov for yderligere tilpasning af vuggestuepladser, foreslås der undervejs lukket en eller flere grupper i
børnehuset.
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Ændringer i pasningsområde 2
2012
2. Udvidelse med pladser i Konkylien, der er beliggende i område 3
i forårsmånederne.
For at kunne dække kapaciteten har området i 2012 behov for, at
kunne anvende Konkylien til børnehavebørn i spidsbelastningen i forårsmånederne. Alternativt skal der findes anden kapacitet til forårsgrupperne. Konkylien anvendes til udstationering ved udvidelsen af
Søvej, hvorefter den kan sælges i 2014.
2013
3. Udvidelse af Søvej
Børnehuset er centralt beliggende i en smuk villa. Det foreslås, at
børnehuset udvides med 900m2 på nabogrunden, som er ejet af kommunen. Der udvides efterfølgende med 51 børn.
2014
4. Sammenlægning med Skovlyhuset og Søvej i Ny Søvej.
Skovlyhuset er beliggende i let byggeri, der ikke vil kunne leve op til
kravene om udfordrende læringsmiljøer, som beskrevet i Visionen.
Skovlyhuset kan efterfølgende sælges.
Alternativt vil Sneglehuset kunne sammenlægges med Søvej i 2014,
og Skovlyhuset vil kunne indgå i Vangeboled i 2016 i stedet. Dette vi
frigøre Sneglehuset tidligere og udskyde sammenlægningen af Skovlyhuset.

2015
5. Ny Ruder (selvejende) – hjørnet af Borgmester Schneidersvej og
Skovmarken.
Skovmærket, Skovlytoften og Sommerfuglen er små huse, der er sårbare i forhold til både pædagogiske læringsmiljøer og drift. Sct. Georgsgårdens vuggestue er beliggende i letbyggeri. Det foreslås, at der
bygges et nyt større børnehus på den kommunalt ejede grund. For at
tilgodese Sct. Georgsgårdens vuggestues ønske om at forblive selvejende foreslås det, at den indgår som en del af Ny Ruder.
Når børnehuset er færdigt, sammenlægges de fire børnehuse heri, og
børnetallet tilpasses hertil.
Bygningerne vil efterfølgende kunne sælges. Sct. Georgsgårdens
bygning nedrives efterfølgende, og grunden indgår som en del af Ny
Vangeboled.
Dagplejen reduceres med 16 pl. i 2015 og 2016
2016
6. Ny Vangeboled
Sneglehuset er beliggende i bygning fra starten af 1900-tallet. Ravneholm børnehave og børnehaven på Vangebovej er ligeså beliggende i
ældre bygninger. Det er alle bygninger, der ikke vil kunne leve op til
Visionen grundet indretning og materialer. Det foreslås, at der bygges
et nyt børnehus, der inkluderer Sct. Georgs Gårdens grund og Ravneholm børnehaves grund, samt et område ved siden af, der forventes
at blive ledigt, hvis ældreområdets aktivitetscenter flyttes. I byggeperioden udstationeres børn og personale fra Ravneholm i en pavillon.
Når børnehuset er færdigt, flyttes børn og personale fra Vangebovej,
Sneglehuset, og Ravneholm børnehave dertil, og børnetallet tilpasses. Der skal indgå en skovbørnehaveafdeling i børnehuset.
Sneglehuset og Vangebovej kan efterfølgende sælges.
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Ændringer i pasningsområde 3
2012.
1. Nærum Menighedsbørnehave.
Det foreslås, at huset opnormeres med 12 vuggestuepladser. Før der
kan etableres vuggestuepladser, skal der forhandles om udvidelse af
institutionens område med en del af Nærum Ungdomsgård.

2016
5. Ny Troldehøj
Det foreslås at udbygge og modernisere Troldehøj. Byplan har oplyst,
at kommunen i tilknytning til Troldehøj ejer to grunde. Den ene er
ubebygget, og den anden er bebygget med værestedet Elmehuset,
som planlægges erstattet af et nyt værested andet sted i kommunen
om ca. 3 år. Det anbefales, at der bygges et nyt større børnehus på det
samlede område evt. ved en sammenbygning med den eksisterende
bygning.

2. Grønærten opnormeres.
Det foreslås at opnormere Grønærten til fuld belægning.
2013
3. Ny Kohavehus
Det foreslås, at der bygges en ny tilbygning til Kohavehuset i stedet
for pavillonen.
Pavillonen er bygget som midlertidig pavillon i 1974. Den er i meget
dårlig stand, og det vurderes ikke økonomisk ansvarligt at renovere
den. Det skal vurderes, om den skal nedrives, og om der skal findes
en midlertidig placering af børnene frem til den nye tilbygning er færdig i starten af 2014.
2013 - 2014
4. Ny Vedbæk - forsvarskommandoens grund.
Hvis der bebygges på forsvarskommandoens område, anbefales det
at bygge et nyt børnehus. I den forbindelse vurderes muligheden for,
at sammenlægge Flintehøj og evt. Grønærten og Gøngehuset i det
nye børnehus.
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Bilag 3: Forslag til kapacitetsændringer vedrørende udmøntning af visionen
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Kapacitet og behov for Dagtilbud, år 2012 - 2021
- indregnet foreslåede kapacitetsændringer
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Ovenstående diagram viser det forventede behov for pladser, som Dagtilbuds kort og
langsigtede prognoser fremskriver det for hver måned indtil år 2021.
Derudover er vist kapaciteten, hvor de foreslåede ændringer fra notatet er indregnet.
Udover den ordinære kapacitet er vist den mulige kapacitetsudvidelse i foråret (forårsgrupper).
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Bilag 4: Anslåede anlægsudgifter vedrørende forslag til udmøntning
af visionen for kapacitet og fysiske rammer

52

53

54

Bilag 5: Konklusion fra bjerg arkitektur

Bilag. 6. Resultater af undersøgelser vedrørende plan og bygningsmæssige forhold.
Styregruppen har undersøgt forskellige ønsker fra arbejdsgrupperne.
En del ønsker må Styregruppen afvise at tage med i løsningsmodellerne, da de ikke kan opfylde målsætningerne i Visionen, herunder
etablering af nye større børnehuse med mulighed for samproduktionskøkkener. Derudover må en del forslag afvises grundet byplansbestemmelser, manglende behov eller høje grundpriser.
Styregruppen har i nedenstående valgt kort at opsummere de undersøgelser, der har været i forvaltningsregi.
Lyngbakken (102 pl. )/Spirehuset. (68 pl.)
Parkvejskolens indskoling overtager Lyngbakkens lokaler formentlig i
2011. Dermed skal Lyngbakken flytte til andre lokaler.
Det er undersøgt, om der kan bygges en ny institution ved Parkvejsskolens nordende.
¨¨ Arealet nord for skolen er fredskov, hvor der ikke kan placeres
byggeri.
¨¨ Der vil alternativt være mulighed for at bygge på et langstrakt
areal, der delvist er udlagt til vej. Arealet har en skønnet bredde
på ca. 12 m og er derfor svært at anvende direkte. Hvis man inddrager en del af parkeringsarealet foran skolen sammen med
det udlagte vejareal, kan der skabes et grundareal på måske 3
- 5000m2. Dette forudsætter en politisk beslutning om at opgive
Parkvejens underførelse under banen. Grunden er ikke optimal at
etablere daginstitution på.
¨¨ Spirehuset er beliggende i en leaset ejendom. Leasingaftalen er
dyr og løber frem til 2027.
Bygningen kan jf. aftalen ikke anvendes til andre formål end dagtil-

bud og skole. Parkvejskolens indskoling har til huse på førstesalen,
der bliver ledig, når indskolingen flyttes tilbage til Parkvejskolen. Det
er undersøgt, om huset kan købes eller udlejes til anden kommune. De
kommuner, der har beset ejendommen, har ikke ønsket at overtage
den eller indgå lejeaftale på bygningen.
Keilstruplund børnehave (60 pl.)
Børnehaven Keilstruplunds bygning er i en pavillon. Det er tidligere
besluttet, at den skal renoveres. Det er undersøgt, om der ved en sammenlægning med nabogrunden vil kunne bygges en ny, større institution. Det er oplyst, at der kan bebygges med 564 etagem2, hvilket ikke
vil give mulighed for bygningsmæssig udvidelse til tilstrækkelig kapacitet til at leve op til Visionen. Der vil ligeledes være problemer i forhold
til parkeringsforhold, hvilket pt. er problematisk omkring institutionen.
Hvis nabogrunden erhverves, vil der kunne bygges en p-plads og en ny
institution til 60 børn.
Kongebroen (107 pl.)
Bygningerne på Frejasvej og Kildedalsvej er dels letbyggeri og en gammel villa. Bygningerne er i en meget nedslidt forfatning. Det er vurderet, at de ikke er rentable at renovere. Nabogrundene på Frejasvej 8 og
10 vil kunne erhverves, så der kan etableres en større institution.
Fredsholm (60 pl.)
Jf. lejeaftalen for Fredsholm kan bygningen ikke anvendes til andet end
vuggestue og børnehave.
Der er rettet henvendelse til udlejer, om bygningen eventuelt kan anvendes til institutions-lederkontor, legestue for dagplejen eller lignende. Udlejeren tilkendegiver, at de vil være positive overfor den ændrede
anvendelse af bygningen.
Det er efterfølgende besluttet at sammenlægge Solstrålen og Fredsholm under Ruderen i Fredsholms bygning fra august 2011.
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Skovstjernen (84 pl.)

Skovmærket (22 pl.)

Det vurderes, at det er muligt at udbygge med en gruppe inden for
eksisterende grundareal. Scion DTU er positive for udvidelse af institutionen, såfremt det sker inden for det eksisterende grundareal.

Det er undersøgt, om der er mulighed for udvidelse af bebyggelsen på
Skovmærkets nuværende grund, og anvendelse af nabogrunden, der
er beliggende i landzone, til legeplads. Byplan oplyser, at det ikke er
realistisk, idet grunden både ligger i landzone, indenfor skovbyggelinjen og i de indre grønne kiler. Erfaring fra Ebberød viser, at det ikke er
muligt at få tilladelse til at bygge nyt indenfor de indre grønne kiler,
hvor By- og Landskabsstyrelsen ved Miljøcenter Roskilde er myndighed.

Skodborgvej/Vangeboled .
Ældreområdets aktivitetscenter forventes at skulle flyttes til Holte.
Byplan oplyser, at det giver mulighed for, sammen med eksisterende
daginstitutioner på Vangeboled 1 og 3, at etablere et større samlet areal med en ny institution.

Troldehøj/Brillerne. ( pt. 54 pl.)
Byplan har oplyst, at kommunen i tilknytning til Troldehøj ejer kommunen to grunde. Den ene er ubebygget, og den anden er bebygget med
værestedet Elmehuset, som planlægges erstattet af et nyt værested
andet sted i kommunen om ca. 3 år. Der vil kunne bygges et nyt større
børnehus på det samlede område evt. ved en sammenbygning med den
eksisterende bygning.
Konkylien- særlig anvendelsesklausul.
Byplan og Rudersdal Ejendomme har oplyst, at der er en særlig klausul på ejendommen. Den er overdraget til kommunen, og skal anvendes til offentlige formål. De har oplyst, at klausulen ikke binder kommunen, så den ikke kan sælges til andet formål. De oplyser, at den
ville kunne sælges til privat beboelse. Byplan oplyser yderligere, at
Skodsborgparken 8 er omfattet af Byplanvedtægt nr. 12 for Skodsborg,
hvori ejendommen er udlagt til etageboligbebyggelse. Ejendommen
kan ikke udbygges, da der findes en 100 m beskyttelseszone omkring
et fortidsminde, (gravhøj), som forhindrer yderligere bebyggelse, med
mindre der meddeles særskilt dispensation.
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Grund på Bistrupvej 61 – 63 i Birkerød.- grænser op til skoven.
Det er oplyst, at grunden er på 4000 m2, og der er pt. givet byggetilladelse til at opføre 1400 m2 bolig. Der har tidligere været kontakt til
ejeren, der oplyser, at grunden kunne erhverves, men det blev vurderet, at der var fastsat en urealistisk høj pris. Det blev vurderet ikke at
være en reel mulighed at arbejde videre med. Der bygges pt. boliger
på grunden.
Nabogrund Søvej. (Søvej pt. 34 pl.)
Kommunen ejer nabogrunden Søengen 19. En del af grunden indgår i
parken overfor genoptræningscentret. Byplan oplyser, at der vil kunne
anvendes 900 m2, så det samlede areal inklusiv Søvej vil være på 2.800
m2, hvilket vil kunne give plads til ca. 85 børn. Søvej vurderes samtidig som attraktiv i forbindelse med overvejelser for salg af nuværende
daginstitutioner.
Grund på hjørnet af Borgmester Schneidersvej og Skovly Mark.
Byplan oplyser, at kommunen ejer en grund på ca. 2300m2. For ca.
10 år siden blev grunden kommuneplanmæssigt udlagt til offentligt
formål, medens den lokalplanmæssigt (Byplan 6) var udlagt til villaformål. Med henblik på at kunne sælge arealet til 2 villagrunde samt
en sti fra skolens område til Skovly Mark, blev der lavet et tillæg til
kommuneplanen, således at området kommuneplanmæssigt overgik

til villaformål. Grundene blev imidlertid aldrig solgt.
Byplan oplyser, at det vil være muligt, at bebygge grunden med et børnehus. Dette forudsætter, at Kommunalbestyrelsen godkender et nyt
kommuneplantillæg og lokalplan.
Lejeaftale Eskemosepark. (90 pl.)
Der er indgået en lejeaftale med KAB, der er uopsigelig frem til 2018.
Kommunen har forespurgt KAB om muligheden for at udtræde af lejeaftalen tidligere og alternativt mulighed om at videreudleje til anden
kommune. KAB har svaret, at de ønsker at fastholde opsigelsesperioden. De oplyser, at kommunen godt vil kunne lade lejeaftalen overgå til
en anden kommune, men at de forudsætter, at en ny lejekontrakt er på
samme vilkår som den nuværende kontrakt.
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Bilag 7.Renovering af eksisterende børnehuse, så de
kan leve op til Visionens krav om læringsmiljøer.
I denne oversigt har områdelederne udarbejdet et foreløbigt skøn på udgifter til forbedringer i de eksisterende huse, der ikke om-, tilbygges eller lukkes.

Områdeinstitution

Forbedringer af læringsmiljøer

Skovly
Frederik Clausens
Vænge

De nuværende rammers opdeling i mange små lokaler er en begrænsende faktor. Det ønskes at få skabt en
rumlig dynamik i den eksisterende bygning, så der opnås både små og store lokaler. I de mindre rum vil børnene
fordybe sig. I et stort rum skal alle have mulighed for at mødes både til bevægelse, til morgensamlig, forældrekaffe og til julefesten. I de mellemstore rum ønskes at fastholde børnegruppernes stuetilknytning og at supplere
med rum af passende størrelse til medarbejdernes møder.
Udearealerne bør understøtte muligheden for, at børn og voksne opholder sig mest muligt udendørs, både ved
styrede og ikke styrede aktiviteter for at opøve grov- og finmotoriske evner.
Alle overflader bør sammentænkes ift. naturligt lysindfald, belysning, akustik, luftskifte og -kvalitet, materialevalg, stoflighed og farve, og der skal fokuseres på æstetik, funktionalitet, sikkerhed, sundhed og rengøring.
Konkrete forslag til forbedring af Børnehuset:
¨¨ a. Multirum fuldt fleksibelt til modtagelse, cafe, bevægelse mv. (forsamlingslokale til ca. 200 personer, stå¨¨
¨¨
¨¨
¨¨

ende)
b. Forbedrede adgangsforhold fra legeplads til garderober
c. Personalerum (møderum til ca. 30 personer)
d. Grønt værksted
e. Toilet på legeplads

¨¨ f. Overdækning
Vedbæk

Etablering af læringsmiljøer, jævnfør Visionen om at understøtte kravene til de pædagogiske læreplaner.
Husene skal være tidssvarende og fremtidssikret og æstetisk indrettet, samt være fleksibel til skiftende pædagogiske aktiviteter.
Der vurderes at være behov for flg. nye tiltag:
At alle husene ( Gøngehuset, Grønærten, Flintehøj, Bøgehøjen) bliver renoveret indvendig. Dvs. at der bliver malet,
gulve ordnes, huller udbedres i vægge og lign. Dette vil være med til, at rummene vil være mere indbydende og
æstetiske, så de kan inspirere til det pædagogiske arbejde.

Bøgehøjen
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I Bøgehøjen ønskes en sambygning af de to eksisterende huse, så det kan stå som ét hus og samtidig blive
mere funktionelt. Dette vil være med til at fremme og understøtte det fælles pædagogiske arbejde, herunder få
etableret nye læringsmiljøer. Ved en sambygning skal der tænkes nyt ift. de to stuer/rum, der vil blive ændret, og
hermed kan hele husets opdeling af læringsrum og funktionsrum tages op til revision.

Skønnet udgift

Anslået samlet udgift 5 mio kr

Grønærten

I Grønærten ønskes ændret anvendelse af rum, så der kan etableres et ekstra læringsrum, hvilket vil give bedre
muligheder for det pædagogiske arbejde og kvalitetsforbedringer.

Gøngehuset

I Gøngehuset vil det være muligt at rive en væg ned på første sal. Dette rum kan inddrages til læringsrum omhandlende et eller flere af de seks læreplanstemaer.

Flintehøj

I Flintehøj er bygningerne lejet, og her er der ikke mulighed for store ændringer. Dog kunne en skydedør i det
store fællesrum være gavnlig. Så kunne der etableres læringsrum, hvor aktiviteter i mindre grupper kunne finde
sted.

Holte

Karethen

Karethen:
¨¨ Indretning af fællesrum og mindre læringsrum
¨¨ Ombygning af toiletforholdene i børnehaveafdelingen

Elverhøj

Elverhøj:
¨¨ Renovering og indretning af fællesrum
¨¨ Etablering af grønt værksted
¨¨ Flytning af liggehal, for bedre at udnytte udearealet
¨¨ Skillevægge mellem børnetoiletterne

Kikhanen

De 4 huse er indrettet med små ”stuer” lange gange.
2 af husene har 2-3 etager.
2 af husene har ingen fællesrum – til samling af børnene til fælles projekter
De 4 huse er en del af en campus profil, hvor husene skal understøtte de forskellige læreplanstemaer.
Mariehøj og Troldehøj: Krop og bevægelse - Sprog
Tusindebenshuset: Sociale kompetencer
Tudsen: Kultur og Natur

Birkerød

Anslået samlet udgift hertil
3,5 mio kr.

Anslået samlet udgift hertil
1, 5 mio kr

For at tilgodese profilerne i forhold til det
fysiske læringsrum, og med den ringe stand,
der i øjeblikket er i de 4 huse, anslås udgiften
at være på 3- 4 mio kr. for at realisere dette.

Anslået udgift
0,5 -1 mio kr.

Abildgården

Etablering af udeværksted.
Etablering af læringrum ved nedlæggelse af stue.

Birkemosen

Flytning af vuggestuegruppe- med tilpasning af toilet- og pusleforhold. Flytning af vægge og etablering af ny
Anslået udgift
belysning.
3-4 mio kr.
Tilbygning af Indgangspartier til hver stue med gardefobeforhold -der frigiver rum til læringsmiljøer. Etablering af
afgrænset bevægelses og boldspilsareal på legepladsen samt redskaber, der kan understøtte vestibulærsansen.
Ændring af fælles indgangsparti.

Stenhøjgårdsvej

Tilbygning: Indgangsparti med garderober, der frigiver plads til læringsrum.
Flytning/genetablering af p-rum, der frigiver plads til læringsrum.
Renovering af krybberum samt overdækning

Anslået udgift
2- 3 mio kr.
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Ravnsnæs
Eskemosepark

Eskemosepark er generelt i en meget dårlig vedligeholdelsesstand. Der er behov for en større renovering af børnehuset, for at den kan leve op til kravene i Visionen. Denne skal bla. omfatte:
Renovering af børnetoiletterne
Etablere toilet med indgang fra legepladsen
Ændre rummene gøre dem mere fleksible- etablere
motorikrum, værkstedrum mv.
Renovere børnekøkkenet
Male træværk og opsætte glasskillevægge og etablere
foldedør mellem vuggestuegrupperne.
Udskifte belysningen, der består af lysstofrør.

Skønnet samlet udgifter
Selvejende institutioner
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Da børnehuset er beliggende i en lejet bygning, skal ændringerne aftales
med boligselskabet.
Anslået udgift til renoveringen
4 mio kr.

22 – 26 mio kr.
Herudover skal der tages stilling til eventuelle behov for ændringer i de selvejende institutioner. Der skal afhængig af ejerforhold tages stilling til finansieringen heraf.
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Dagtilbud til Børn
Administrationscentret
Stationsvej 36
3460 Birkerød
Tlf: 46 11 43 09
www.rudersdal.dk
dagtilbud@rudersdal.dk
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