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1. Processen 

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 10. maj 2017 at igangsætte en 

større proces med revision af Masterplanen. Der blev udsendt materia-

le til fire lokale arbejdsgrupper bestående af forældrerepræsentanter, 

ledere og medarbejdere samt til dagplejens forældrebestyrelse. Områ-

delederne var formænd for de lokale arbejdsgrupper. De selvejende 

institutioner deltog med en repræsentant i de arbejdsgrupper, hvor de 

geografisk hører hjemme.  

 

Formålet med arbejdsgruppernes behandling var at inspirere og foreslå 

mulige løsninger på de lokale dilemmaer, der blev beskrevet i notatet 

samt vurdere, hvordan behovet for kapacitetstilpasninger kan imøde-

kommes. Arbejdet har taget udgangspunkt i den besluttede Vision og 

ønsket om bedre fysiske rammer, der er bæredygtige pædagogisk, 

ledelsesmæssigt og økonomisk, og som sikrer fleksibilitet i forhold til de 

svingende behov på 0 til 5 års området. 

 

Med materialet fik arbejdsgrupperne også udsendt de stikord, som 

Børne- og Skoleudvalgets medlemmer fremkom med den 19. april 

2017 i forbindelse med drøftelse af udvidelse af Visionen fra 2008 og 

ønsker til en revideret Masterplan. 

 

Undervejs i processen har arbejdsgrupperne fremsendt en række 

spørgsmål, som forvaltningen har undersøgt og besvaret til gruppernes 

videre arbejde. Den ene arbejdsgruppe har tilkendegivet, at medlem-

merne ikke finder, at de har fået tilstrækkeligt svar på deres spørgsmål. 

 

Der er kommet tilbagemeldinger fra de fire arbejdsgrupper samt fra 

dagplejens arbejdsgruppe. Tilbagemeldingerne er vedlagt sagen. 

 

Som opstart på processen deltog repræsentanter fra Børneområdet i 

det første møde i de fire arbejdsgrupper. Derudover deltog Børneområ-

det i et møde i dagplejens forældrebestyrelse, hvor forvaltningen gen-

nemgik mulighederne for fremtidig dagpleje organisering. Udover oven-

stående har der været afholdt et møde mellem borgmesteren og ar-

bejdsgruppen i Holte. Efter modtagelse af arbejdsgruppernes tilbage-

meldinger har Børneområdet endvidere holdt møde med institutionsbe-

styrelsen for Sct. Georggårdens Vuggestue, forældrebestyrelsen for 

område Holte vedrørende forslaget fra arbejdsgruppen om børnehuset 

Søvej samt med forældrebestyrelsen for børnehaven Skovmærket i 

den selvejende områdeinstitution Ruderen. 

 

På baggrund af ovenstående proces og materiale har Børneområdet 

udarbejdet et forslag til Masterplan for 2017-2018. Børne- og Skoleud-
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valget behandlede forslaget den 29. november. Resultatet af denne 

behandling udsendes hermed i høring i alle forældre- og institutionsbe-

styrelser samt i Børneområdets område MED. 

 

 

2. Kapacitet og behov 

I materialet fra Børne- og Skoleudvalgets behandling den 10. maj 2017 

er fremlagt prognoserne for det forventede behov de kommende år. 

Opdateringerne af prognoserne i august 2017 har ikke ændret betyde-

ligt i forventningerne til udviklingen i børnetallet de kommende år. 

 

Der forventes fortsat et stigende børnetal og et behov for udvidelser for 

at kunne opfylde pasningsgarantien de kommende år. Der vedhæftes 

en oversigt med de faktiske børnetal og prognose for de kommende år. 

 

Udover de almindelige befolkningsudsving kan der være lidt usikkerhed 

om indflytningsmønstrene i nybyggerierne på Lindehøj (Kajerødskolen) 

og Henriksholm (etape2), og dermed for den fremtidige 0 til 5 års prog-

nose for disse områder. Der er på nuværende tidspunkt ikke noget, 

som tyder på, at indflytningen bliver anderledes end den forventede. 

 

I forbindelse med forslaget til revision af Masterplanen har Børneområ-

det lagt vægt på at imødekomme det stigende børnetal de kommende 

år ved at etablere tilstrækkeligt med nye pladser. Ombygning og reno-

vering af eksisterende bygninger er vægtet sekundært. 

 

 

3. Ledig bygningskapacitet på skoler 

Da Masterplanen blev drøftet i Børne- og Skoleudvalget den 10. maj 

2017, indgik den eventuelt ledige bygningskapacitet på skolerne som 

en mulighed for både at etablere nye pladser og flytte ældre daginstitu-

tioner. Hermed kan Kommunalbestyrelsens ønske om at effektivisere 

bygningskvadratmetre imødekommes. 

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2017 at bevilge penge til 

at etablere 36 midlertidige vuggestuepladser i den tidligere indskolings-

bygning på Vangeboskolen. Det blev samtidig beskrevet, at der ultimo 

november 2017 ville blive fremlagt forslag om at etablere yderligere 

pladser i den nærliggende bygning til Egebakken, hvis SFO og klub-

funktionen kunne etableres andetsteds på skolen i sammenhæng med 

skolens undervisningsdel. 

 

I oktober 2017 åbnede Egebakken vuggestue med 36 0-2 års pladser i 

lokalerne på Vangeboled 15. 
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Da der er et stigende behov for 0 til 5 års pladser for at kunne opfylde 

pasningsgarantien fra foråret 2019, indstillede Børne- og Skoleudvalget 

den 29. november, at der frigives en anlægsbevilling til ombygning af 

Vangeboskolen og etablering af Egebakken børnehaveafdeling, samt 

at projektet sendes i udbud. Det blev samtidig protokolleret i begge 

sager, at ”Forinden tilkendegav udvalget, at projektet igangsættes for at 

overholde pasningsgarantien, men at projektet kan revurderes, såfremt 

der i forbindelse med høringen af Masterplanen fremkommer væsentli-

ge indsigelser”. 

 

4. Dagplejen 

Dagplejen har haft en selvstændig arbejdsgruppe, bestående af foræl-

drebestyrelse, ledelse og medarbejdere fra dagplejen. Arbejdsgruppen 

har fremsendt deres tilbagemelding til Masterplanen.  

Arbejdsgruppen foreslår primært, at den manglende kapacitet udvides 

ved at ansætte flere dagplejere i kommunen. Derudover er der en ræk-

ke forslag til driften af dagplejens vikarordning, hvor man eksempelvis 

ønsker egen legestue- og vikarordning. 

Der fremlægges endvidere en række forslag til driften af dagplejens 

vikar- og legestueordning. Da driften ikke vedrører dagtilbudsområdets 

fysiske rammer, er dette ikke medtaget.  

 

Børneområdet har tilkendegivet, at man gerne holder et møde med 

forældrebestyrelsen for dagplejen for at afklare de konkrete problemstil-

linger i forhold til driften, der henvises til. 

 

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 16. august 2017, at dagple-

jens vikar- og legestueordning fortsat varetages i børnehusene, og blev 

samtidig orienteret om den fremtidige tildelingsmodel for dagplejen, 

herunder fordeling af legestue- og vikarordninger for dagplejere. De 

ændringer, der skal gennemføres, er igangsat og vil ske løbende det 

kommende år. 

 

Hvis de nuværende økonomiske rammer skal overholdes, foreslår Bør-

neområdet, at der arbejdes med at ansætte flere dagplejere i den sydli-

ge del af kommunen, når der opstår stillingsledighed i Birkerød områ-

det. Der er i dag en ”skæv” fordeling af dagplejere, idet hovedparten er 

ansat i Birkerødområdet. 

Hvis man derudover ønsker at ansætte flere dagplejere, skal der afsæt-

tes ekstra økonomisk budget til dette.  

Der skal samtidig tages stilling til, hvordan legestue- og vikarordningen 

i så fald kan udvides, uden at det medfører, at der skal nedlægges 

vuggestuepladser for at skabe fysisk plads til dagplejebørnene.  
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I forslaget til Masterplan fremgår det allerede, at der kan etableres nye 

legestue- og vikarordninger i forbindelse med nybyggeri og renoverin-

ger af eksisterende børnehuse, således at målet om 1 til 2 dagplejere 

pr. vikar- og legestueordning kan imødekommes.  
 

5. Pasningsområde 1 (Birkehaven og Hestkøb) 

 

5.1 Arbejdsgruppernes tilbagemelding 

Arbejdsgruppen for område Hestkøb foreslår, at såfremt Bistrupskolen 

har ledig lokalekapacitet, kan Bistrup Have overflyttes til skolen. De 

beskriver en række scenarier for, hvordan det kan ske.  

 

Arbejdsgruppen for Hestkøb foreslår en bredere fordeling af dagplejens 

eksisterende vikarordninger.  

Børneområdet oplyser, at en anden fordeling af dagplejens vikarord-

ning er i gangsat. 

 

Der er endvidere modtaget forslag fra Birkehavens arbejdsgruppe om 

at udbygge børnehuset Keilstruplund og børnehuset Stenhøjgårdsvej. 

Udbygning af disse afventer en nærmere undersøgelse. 

 

 

5.2 Forslag til ændringer i kapacitet 

Det er en generel problemstilling, at behovet for pladser i Birkerød for 

hele 0 til 5 års gruppen, men særligt for de 0 til 2 årige ligger meget tæt 

på den nuværende kapacitet. Der er allerede flekset pladser i Pilegår-

den og Lyngborghave for at afhjælpe det nuværende behov. Det vil 

derfor være ønskeligt at øge kapaciteten generelt, også for at sikre re-

servekapacitet fremover, hvis børnetallet skulle stige udover det forven-

tede.  

 

5.2.1 Børnehaven Fredsholm  

De to arbejdsgrupper støtter, at Fredsholm omlægges til 0 til 5 års bør-

nehus. 

I Fredsholm Børnehave er der igangsat arbejde med at ombygge hu-

set, så en børnehavegruppe kan omlægges til 12 vuggestuepladser, 

samt legestue- og vikarordning til en dagplejer. Arbejdet forventes af-

sluttet primo 2018, med indskrivning af 0-2 årige fra marts 2018.  

 

5.2.2 Ny institution på Bistrupskolen 

Arbejdsgruppen for område Hestkøb beskriver i deres svar, at såfremt 

der skal etableres et børnehus på Bistrupskolen, har de en række sce-

narier for, hvordan det kan ske.  
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Bistrupskolen har ledig kapacitet, og det er muligt at afstå den ene frit-

liggende bygning Firkløveren til daginstitutionsbrug. Det bør undersø-

ges, om det på et senere tidspunkt også er muligt at frigive Nordstjer-

nen til daginstitutionsbrug. 

 

Børneområdet foreslår derfor, at der i første omgang etableres et nyt 

børnehus med plads til 24 0-2 årige og 40 3-5 årige i Firkløveren. 

Der har i materialet til arbejdsgrupperne været fremlagt forslag om at 

flytte en af de nuværende institutioner til Bistrupskolen, men for at sikre 

den fremtidige reservekapacitet, foreslås det, at der etableres et nyt 

børnehus i Firkløveren. Det medfører, at der på et tidspunkt skal tages 

stilling til en yderligere renovering af Bistrup Have. 

 

5.2.3 Øvrige justeringer 

Arbejdsgruppen for Hestkøb foreslår, at der etableres ekstra 0 til 2 års 

pladser i Abildgården.  

 

I Abildgården reetableres de 0-2 års pladser, som blev nedskrevet, da 

dagplejens vikarordning blev lagt ind i husene. Dagplejens  ene tilba-

gehørende vikarordning flyttes fra 1. januar 2018 til et andet børnehus 

for at skabe bedre faciliteter til dagplejen. 

 

I Birkemosen kan der etableres et mindre antal 0 til 2 års pladser, når 

antallet af dagplejere tilknyttet børnehuset nedsættes i takt med, at de 

kan flyttes til andre børnehuse i området. 

 

5.2.4 Børnehusene Lyngborghave og Pilegården 

Børneområdet har midlertidigt omlagt nogle 3-5 års pladser til 0-2 års 

pladser. Dette har givet lidt udfordringer i børnehusene. Børneområdet 

agter derfor at ”normalisere” pladserne i Pilegården, men til gengæld 

omlægge en 3-5 års gruppe i Lyngborghave varigt til en 0-2 års gruppe. 

Dette vil kunne gøres uden omkostninger, da det er beliggende i nyt og 

fleksibelt byggeri. Omlægningen vil betyde, at Lyngborghave i mindre 

grad end i dag vil kunne tage imod tilflyttende 3-5 årige og dagpleje-

børn.  

 

5.2.5 Bistruphus 

Arbejdsgruppen for Hestkøb ønsker, at kommunen køber Bistruphus 

naturhus. 

Naturstyrelsen har oplyst Børneområdet om, at lejemålet til Naturhuset 

Bistruphus ikke kan forlænges, idet Naturstyrelsen ønsker at sælge 

Bistruphus. Forvaltningen er i dialog med Naturstyrelsen om mulighe-

den for at købe huset. 
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5.2.6 Børnehuset Smørhullet 

Arbejdsgruppen for Birkehaven støtter den kommende renovering af 

Smørhullet. 

Der er afsat 5 mio. kr. til renovering af Smørhullet i 2018. Det kommen-

de projekt for renoveringen skal ske indenfor den nuværende byg-

ningsmasse. Muligheden for at tilknytte en dagplejer til børnehuset efter 

renovering skal samtidig kunne opfyldes efter renoveringen. 

 

5.2.7 Kommentarer til øvrige bygninger i Hestkøb 

 

Bygning Kommentarer 

Bistrup Have Mangler en grundigere renovering med ind-

retning af pædagogiske læringsmiljøer 

Abildgården Mangler en grundigere renovering med ind-

retning af pædagogiske læringsmiljøer 

Pilegården Leasingaftale udløber i 2027. Børneområdet 

vil undersøge muligheden for, at kommunen 

kan overtage bygningen ved leasingaftalens 

udløb. 

 

 

5.2.8 Kommentarer til øvrige bygninger i Birkehaven 

 

Bygning Kommentarer 

Keilstruplund Mangler en grundigere renovering af bygnin-

gen 

Sjælsø Børnehus Mangler en modernisering af indretningen af 

pædagogiske læringsmiljøer 

Eskemosepark Lejemål opsagt fra 1.3.2018 
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6. Pasningsområde 2 (Holte og Bøgebakken) 

I Pasningsområde to har etableringen af ekstra midlertidige og varige 

0-2 års pladser i en række børnehuse, ansættelsen af en dagplejer 

samt etableringen af Egebakken vuggestue sikret, at der aktuelt kan 

tilbydes pladser til 0-2 årige i lokalområdet.  

Ca. 30 af disse pladser er oprettet midlertidigt i eksisterende børnehuse 

og skal udfases igen. 

 

6.1 Arbejdsgruppernes tilbagemeldinger 

Arbejdsgruppen for Holte anbefaler, at der er særlig fokus på at etable-

re nye pladser i Holte. 

 

Arbejdsgruppen giver endvidere udtryk for vigtigheden af: 

 At bevare mangfoldigheden af institutionstilbud 

 At prioritere langsigtede løsninger 

 At prioritere institutioner i nærmiljøer for familier 

 En målsætning for institutionsstørrelser på mellem 45 og 120 børn. 

 

Derudover udtrykker arbejdsgruppen i Holte bekymring for, at der ikke 

afsættes nok midler til at renovere eksisterende bygninger.  

 

Arbejdsgruppen i Holte foreslår endvidere at ændre Børnehuset Søvej 

til ren vuggestue samt at udbygge ved Børnehaven Vangebovej ved at 

inddrage det garageanlæg, der ligger ved siden af. Byplan har oplyst, 

om de omtalte garageanlæg, at der i henhold til lokalplan 136 for områ-

det omkring Søllerød rådhus og skovparkeringspladsen i Holte jfr. § 

7.1., ikke må opføres yderligere bebyggelse, bortset fra eventuelle 

transformatorstationer eller lignende inden for området, hvor rådhuset 

og Vangebo Børnehave er beliggende. Rådhuset og dele af omgivel-

serne mellem Kongevejen, parkeringsareal og stengærdet ind mod 

børnehaven er desuden bygningsfredet. 

 

Derudover har Børneområdet gennemgået Søvej sammen med tre 

forældrebestyrelsesrepræsentanter. Bygningen er som toetagers ældre 

ejendom ikke egnet til ren vuggestue, men kan ved en eventuel senere 

ombygning indrettes med flere vuggestuepladser. 

 

Arbejdsgrupperne i både Holte og Bøgebakken foreslår at bygge en ny 

institution på grunden ved Tusindbenshuset. Børneområdet har ikke 

forholdt sig til dette forslag, da det er forudsat i budgettet for 2018, at 

grunden opdeles og sælges til boligformål. 
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Fra Bøgebakkens arbejdsgruppe foreslås det endvidere at udbygge 

Ellesletten. Børneområdet undersøger i den kommende tid mulighe-

derne for at bygge til den eksisterende bygning. 

 

 

6.2 Forslag til ændringer i kapacitet  

 

6.2.1 Egebakken børnehave 

Egebakken vuggestue er i oktober 2017 åbnet med midlertidige plad-

ser. Børnehuset er oprettet som midlertidig, da det endnu ikke er afkla-

ret, om en eksisterende institution skal overtage lokalerne, og om Ege-

bakken skal flytte til andre lokaler. 0-2 års pladserne i de nuværende 

bygninger er således permanente, det er kun organisationsformen, der 

er midlertidig. 

 

Da der er et stigende behov for 0 til 5 års pladser for at kunne opfylde 

pasningsgarantien fra foråret 2019, indstillede Børne- og Skoleudvalget 

den 29. november 2017, at der frigives en anlægsbevilling til ombyg-

ning af Vangeboskolen og etablering af Egebakken børnehaveafdeling, 

samt at projektet sendes i udbud. Det blev samtidig protokolleret, at 

”Forinden tilkendegav udvalget, at projektet igangsættes for at overhol-

de pasningsgarantien, men at projektet kan revurderes, såfremt der i 

forbindelse med høringen af Masterplanen fremkommer væsentlige 

indsigelser”. 

 

Ombygningen på skolen og etablering af børnehavepladser ved siden 

af Egebakken vuggestue vil dels betyde en langt bedre indretning af 

skolens faciliteter, dels vil der være plads til ca. 60 3-5 årige i ”Egebak-

ken børnehave afdeling”. Pladserne forventes at være etableret ved 

udgangen af 2018 til ibrugtagning januar 2019. 

 

6.2.2 Nyt produktionskøkken 

Med baggrund i den store tilslutning til kommunens frokostordning er 

der behov for at etablere et nyt køkken til afløsning for køkkenet i Tu-

sindbenshuset, når disse bygninger afstås i på et tidspunkt mellem 

2019 og 2020. Samtidig forventes behovet for større produktionskapa-

citet at stige de kommende år grundet stigning i børnetallet. 

 

Når der bygges et nyt produktionskøkken, vil det give mening at vurde-

re standen for de øvrige køkkener i området. Køkkenerne blev etableret 

i 2010, da frokostordningen blev etableret. De trænger nu til en renove-

ring. I Mælkebøtten og Bøgehøjen blev køkkenerne etableret helt eller 

delvist i eksisterende børnegrupper. Ved at flytte de to produktionskøk-
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kener kan der ombygges og tilføres 0-2 års pladser i f.eks. Mælkebøt-

ten og i Bøgehøjen. 

 

Arbejdsgruppen for Bøgebakken foreslår, at der etableres et stort pro-

duktionskøkken som erstatning for de tre nuværende køkkener i områ-

det. 

 

Et nyt stort produktionskøkken kan etableres i forbindelse med et nyt 

børnehus på Vangeboled. Alternativt kan et stort produktionskøkken  

etableres i tilknytning til et køkken til ældremad eller sammen med et 

produktionskøkken til en eller flere skoler.  

 

6.2.3 Børnehusene Bøgehøjen, Flintehøj og Gøngehuset – 

samlet projekt for ombygning og delvis sammenlægning  

Arbejdsgruppen for Bøgebakken har foreslået, at der bygges to grupper 

på den eksisterende Flintehøjbygning samt at Bøgehøjen renoveres. 

Arbejdsgruppen konstaterer endvidere, at der er afsat 4 mil. kr. til reno-

vering af Gøngehuset i 2021. 

 

Siden aflevering af arbejdsgruppens input til Masterplanen, er der æn-

dret på en række forudsætninger for de tre børnehuse. 

Kommunen er ved at afslutte køb af børnehuset Flintehøj beliggende 

Flintemarken i Vedbæk. Ved en sammatrikulering (sammenlægning) 

med nabogrunden (Bøgehøjen) kan der skabes mulighed for at se 

samlet på arealudnyttelsen. 

 

Hvis det nuværende produktionskøkken i Bøgehøjen kan flyttes til et 

nyt produktionskøkken, skabes yderligere muligheder i Bøgehøjen for 

en renovering, der kan give flere pladser. 

 

Kommunens ejendomsafdeling har gjort opmærksom på, at Børnehu-

set Gøngehusets bygning er i meget dårlig stand, og skal revoveres i 

meget betydeligt omfang. Rudersdal Ejendomme vurderer umiddelbart, 

at der skal afsættes over 10 mio. kr., hvis bygningen fortsat skal kunne 

anvendes til daginstitutionsbrug. Ejendomme har den 1. december gjort 

opmærksom på, at der nu står vand i kælderen, som skyldes, at dræn 

under huset er faldet sammen, og vand trænger ind i revner i huset.    

 

Da der er tale om nye forudsætninger, vil Børneområdet invitere foræl-

drebestyrelsen for Bøgebakken samt ledere og TR’ere til et fælles mø-

de, hvor de nye forudsætninger drøftes, således at det kan indgå i et 

samlet projekt. 

 

6.2.4 Skovlyhuset 
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Arbejdsgruppen for Holte har givet en positiv tilkendegivelse af, at der 

til den eksisterende bygning tilbygges med en pavillon til 30 til 40 børn. 

 

Skovlyhuset er beliggende i Holte, og placeringen vil være god til at 

imødekomme den efterspørgsel efter pladser, som er i dette område. 

 

Yderligere undersøgelser af forholdene omkring Skovlyhusets og det 

tidligere Skovlytoftens matrikler har afdækket, at det vil være muligt at 

udbygge Skovlyhuset. Ansøgning om sammenlægning af de to matrik-

ler behandles lige nu i Byplan. 

 

Ved at sammenlægge de to matrikler (Skovlyhuset og det tidligere 

Skovlytoften) kan pavillonbygningen nedrives, og der kan ud- og om-

bygges, således at Skovlyhusets nuværende lokaler bliver pædagogisk 

tidssvarende. Samtidig kan der tilbygges med ca. tre grupperum og 

andre faciliteter til bl.a. vikarordning for en dagplejer. 

 

Da der er et stigende behov for 0 til 5 års pladser for at kunne opfylde 

pasningsgarantien fra foråret 2019, indstillede Børne- og Skoleudvalget 

den 29. november, at der frigives en anlægsbevilling til  nedrivning af 

den nuværende pavillonbygning, at der sker en ombygning  af det eksi-

sterende Skovlyhuset, at der etableres en tilbygning til Skovlyhuset, 

samt at projektet sendes i udbud. Det blev samtidig protokolleret, ”For-

inden tilkendegav udvalget, at projektet igangsættes for at overholde 

pasningsgarantien, men at projektet kan revurderes, såfremt der i for-

bindelse med høringen af Masterplanen fremkommer væsentlige indsi-

gelser”. 

 

6.2.5 Vangeboled 1 - 9 

Der har i tidligere revisioner af Masterplanen været foreslået bygning af 

et stort børnehus på grundene Vangeboled 1 - 9. Med etableringen af 

pladserne i Egebakken vuggestue og børnehave vil behovet for at byg-

ge nye pladser i området være mindre.  

 

Arbejdsgruppen for Holte har foreslået, at der bygges to nye huse som 

erstatning for de to eksisterende børnehuse, samt at der efterfølgende 

kan bygges et tredje og fjerde børnehus, når behovet er der. Arbejds-

gruppen anbefaler, at husene skal kunne rumme 60 børn hver. Ar-

bejdsgruppen gør endvidere opmærksom på de trafikale forhold ved 

skolen og børnehusene på Vangeboled. 

 

Børneområdet foreslår, at der i sammenhæng med et nyt produktions-

køkken bygges et mindre børnehus (f.eks. 24 0-2 årige og 40 3-5 årige) 

på Vangeboled 5-7. Dette vil sammen med Egebakkens to afdelinger 
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og udbygningen af Skovlyhuset imødekomme det aktuelle behov for 

nye pladser. 

 

Hvis nogle af de eksisterende børnehuse på Vangeboled (Ravneholm 

Skovbørnehave eller Sct. Georggårdens Vuggestue) ønsker at indgå i 

det nye byggeri, vil det være muligt at udvide bygningskapaciteten for 

det nye børnehus med ekstra afdelinger og  inddrage de eksisterende 

grunde i planlægningen.  

 

Der er aktuelt en del drøftelser om, hvilket børnehus – om nogen – der 

kan danne grundstammen i det nye børnehus. Samtidig pågår en drøf-

telse af, om Skovmærket skal flytte ind i Egebakkens lokaler. Derfor 

inviterer Børneområdet repræsentanter for bestyrelser og ledere for 

Sct. Georg Gårdens Vuggestue, Egebakken og Ruderen/Skovmærket 

samt TR’ere til et fælles møde, hvor de forskellige langsigtede mulig-

heder kan drøftes. 

 

6.2.6 Børnehaven Skovmærket 

Skovmærket er en børnehave med 22 plader, som indgår i den selv-

ejende områdeinstitution Ruderen. Skovmærket har aktuelt 7 indskrev-

ne børn til maj 2018. Rudersdal Kommune ejer grund og bygning. 

Skovmærkets forældrebestyrelse har efter en indgående drøftelse mel-

lem forældrebestyrelsen og personalet rettet henvendelse til Børneom-

rådet om at stille institutionen til rådighed til at indgå i en ny konstellati-

on et andet sted i kommunen. 

 

Da der i 2017 har været drøftet mange forskellige forslag, har forældre-

bestyrelsen ikke haft et færdigt projekt at forholde sig til. Børneområdet 

har foreslået Skovmærkets forældrebestyrelse, at de til maj 2018 kan 

flytte ind i lokaler sammen med Egebakken vuggestue. I praksis vil den 

ene af de tre eksisterende børnegrupper blive indrettet midlertidigt til 

Skovmærket. Dermed får de nuværende børn og ansatte sikkerhed for 

fortsat plads og ansættelse. 

 

Forældrebestyrelsen har den 20. november 2017 fremsendt kommen-

tarer til flytning af Skovmærket til Egebakken vuggestue, hvor de har 

fokus på, at Skovmærkets værdier og pædagogik bliver grundstammen 

i den nye børnehave/børnehaveafdeling. 

 

Børneområdet vil på Børne- og Skoleudvalgets møde den 10. januar 

2018 fremlægge forslag til flytning af Skovmærket. Forinden skal der 

gennemføres forhandling med institutionsbestyrelsen for Ruderen.  
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Når Egebakken børnehaveafdeling er færdigbygget til januar 2019, kan 

Skovmærket eventuelt flytte over i disse lokaler for at danne grund-

stammen i en ny og større afdeling/ institution. Organisationsformen 

(selvejende eller kommunal) kan også indgå i en drøftelse af forholde-

ne for Skovmærket. 

 

Skovmærkets nuværende bygning og grund kan overdrages til Økono-

miudvalget til salg eller anden kommunal brug. 

 

6.2.7 Nærum menighedsbørnehave 

Arbejdsgruppen for Bøgebakken har givet en positiv tilbagemelding på 

muligheden for at udvide den selvejende institution Nærum Menig-

hedsbørnehave med en ekstra 0 til 2 års gruppe. 

 

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at udvide den selvejende 

institution Nærum Menighedsbørnehave. Institutionen er beliggende i 

en fløj i Nærum Ungdomscenter, og det vil sandsynligvis være muligt at 

overtage tilstødende lokaler i Ungdomscentret. 

 

Projektet skal ses i en større sammenhæng med Nærum Skoles ønske 

om flytning af SFO og klub til lokaler på skolen. Dette kan også betyde 

en udbygning af legearealerne ved Skovbørnehaven Tudsen, som er 

beliggende i lokaler på Nærum Skole. 

 

Børneområdet foreslår, at der i samarbejde med de berørte parter ud-

arbejdes et forslag til en udvidelse af Nærum Menighedsbørnehave. 

 

6.2.8 Børnehuset Troldehøj 

Arbejdsgruppen for Bøgebakken foreslår, at Børnehuset Troldehøj be-

holder bygningen Troldehytten (tidligere Elmehusene) permanent. Byg-

ningen skulle have været tilbageleveret til Økonomiudvalget i 2018/19. 

 

Da der fortsat er behov for pladserne i området, foreslår Børneområdet 

at dette imødekommes. 

 

6.2.9 Diverse justeringer 

En del børnehuse har ved det opståede behov for etablering af 0-2 års 

pladser i Holte fået oprettet ekstra 0-2 års pladser. Der er behov for at 

bringe disse børnehuse tilbage til ”normal”-tilstand. Det drejer sig blandt 

andet om pladser i Dronninggård Børnehus, Myretuen og Mælkebøtten. 

Børneområdet vil sørge for, at dette sker i takt med etablering af andre 

permanente pladser. Eksempelvis i Skovlyhuset. 

 

6.2.10 Byggegrund Skovgærdet/Søengen 
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I materialet til arbejdsgrupperne var det nævnt, at grunden på Skov-

gærdet/Søengen kunne bruges til daginstitutionsbrug. 

 

Da de politiske ønsker om at undgå at anvende grunden til daginstituti-

onsbrug kan imødekommes ved andre tiltag, foreslår Børneområdet, at 

grunden tilbageleveres til Økonomiudvalget til salg eller anden kommu-

nal brug. 

 

6.2.11 Kommentarer til øvrige bygninger i Holte 

Bygning Kommentarer 

Ledig bygningskapa-

citet på Skovlyskolen  

Børneområdet afventer vurdering af, om der 

bliver ledig kapacitet på skolen 

Sct. Georggårdens 

vuggestue 

Meget stort behov for renovering. Får tilbud 

om at være med i etableringen af nye byg-

ninger 

Ravneholm Skovbør-

nehave 

Stort behov for renovering. Får tilbud om at 

være med i etableringen af nye bygninger 

Mælkebøtten (Bøge-

bakken) 

Bør renoveres på et tidspunkt. Udflytning af 

køkken kan betyder ekstra pladser 

Frederik Clausens 

Vænge (Bøgebakken) 

Bør renoveres på et tidspunkt.  

Myretuen En mindre selvejende institution beliggende i 

dyrt lejemål. 

Vangebovej Mangler en meget grundig renovering 

 

Søvej Gammel villa. Arbejdsgruppen foreslår bl.a. 

omlægning til vuggestue. Børneområdet har 

efter besøg vurderet, at dette ikke er en mulig 

løsning. 

Huset mangler en meget grundig renovering 

med indretning af pædagogiske læringsmiljø-

er. Det kan samtidig give flere 0 til 2 års plad-

ser. 

 

 

6.2.12 Kommentarer til øvrige bygninger i Bøgebakken 

 

Bygning Kommentarer 

Tusindbenshuset Hus og grund skal jævnfør Kommunalbesty-

relsesbeslutning sælges. Køkken skal flyttes 

Honningkrukken Der er udarbejdet projekt for renovering af 

Honningkrukken, som er ved at blive igang-

sat. Sag om licitationsresultat forventes fore-



 
 

 

7. december 2017 

 

 

 

16 

lagt februar 2018. 

Tudsen Øget areal til legeplads indgår i det samlede 

projekt omkring Nærum Menighedsbørneha-

ve og brugen af Nærum Ungdomscenter. 

Ellesletten Det undersøges, om en tilbygning til bygnin-

gen kan foretages. 
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7. Samlet oversigt over forslag til ændringer i kapacitet 

 

I nedenstående skema ses alle forslag og deres indvirkning på kapaci-

teten. 
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8. Samlet oversigt over kapacitet og behov ved forslag 

 

Hvis ovenstående forslag alle gennemføres på det foreslåede tids-

punkt, vil der være en god sammenhæng mellem kapacitet og behov, 

som det ses af nedenstående grafer, som viser de to pasningsområder. 

Der er taget udgangspunkt i de samme prognoser, som i det materiale 

arbejdsgrupperne fik tilsendt. 
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9. Samlet oversigt over de økonomiske konsekvenser 
og behov for anlægsmidler ved Masterplansrevisio-
nen 

 

Der er i det nuværende budget for 2018-2021 og overslagsårene afsat 

henholdsvis 24, 30, 18 og 10 mio. kr. Af nedenstående oversigt ses 

behovet for anlægsmidler til at finansiere det beskrevne forslag til Ma-

sterplansrevision. 
 

 
 
Masterplansrevisionen har et finansieringsbehov på ca. 117 mio. kr. i 
perioden 2018-2021. I investeringsoversigten er der i samme periode 
afsat i alt 83,6 mio. kr. Der er således merudgifter for ca. 33,4 mio. kr. 

 

Udover ovenstående forslag til masterplansinvesteringer er der er alle-

rede afsat anlægsmidler til renovering af børnehuset Honningkrukken. 

Renoveringen igangsættes primo 2018. 


