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1. Kort opsummering og proces 

Rudersdal Kommune introducerede i 2008 konceptet for en masterplan 

for de kommende års fysiske rammer på Dagtilbudsområdet. Hvert 2-3 

år gennemføres en inddragende proces, hvor både personale og 

forældre via lokale arbejdsgrupper er inviteret til at deltage i arbejdet 

med Masterplanen. (Der foretages en administrativ revision af 

Masterplanen i de mellemliggende år for at tage højde for nye 

børnetalsprognoser, ændret lovgivning mv.)  

 

Arbejdsgrupperne består i 2020 af forældre- og institutionsbestyrelserne, 

der siden maj har haft mulighed for at drøftet de udfordringer og 

muligheder, der er for de lokale områder og komme med forslag og input 

til Masterplan 2021. Dagtilbudsområdet har deltaget i bestyrelsesmøder 

de steder, hvor bestyrelserne har efterspurgt det. Bestyrelserne har her 

haft mulighed for at stille opklarende spørgsmål til masterplansmaterialet 

og -processen.  

 

På baggrund af bestyrelsernes tilbagemeldinger udarbejdede 

Dagtilbudsområdet forslag til Masterplan 2021, som Børne- og 

Skoleudvalget sendte i høring i bestyrelserne og OmrådeMED den 7. 

oktober. 

 

Der er modtaget syv høringssvar, og på baggrund af de indkomne 

bemærkninger er forslaget blevet justeret, og et endeligt forslag til 

Masterplan for de fysiske rammer på Dagtilbudsområdet forelægges 

Børne- og Skoleudvalget den 2. december 2020. 

 

Sidst i dette materiale er der en udtømmende tidplan for hele processen 

i forbindelse med Masterplan 2021. 
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2. Baggrunden for Visionen og Masterplanen  

2.1 Baggrund  

Dagtilbudsområdet har generelt siden 1960’erne været styret ved hjælp 

af meget kortsigtede løsninger til udvidelse og lukning af pladser ud fra 

det aktuelle, konkrete behov. Det har ofte medført uhensigtsmæssige 

løsninger som eksempelvis opstilling af midlertidige barakker; leasing af 

daginstitutionsbygninger; placering af daginstitutioner, hvor der aktuelt 

var en ledig byggegrund osv. 

 

I forbindelse med etableringen af Rudersdal Kommune ønskede 

Kommunalbestyrelsen at sikre en langsigtet planlægning af 

daginstitutionsområdet, som tog højde for udsving i behovet for pladser, 

behov for pædagogisk, tidssvarende bygninger, der kunne drives 

effektivt og bæredygtigt, og som understøttede den lovgivning, der kom i 

2007 med krav om etablering af pædagogiske læringsmiljøer for 

børnene. Det fødte ønsket om at få en fælles vision for den fysiske 

ramme for daginstitutionerne i kommunerne.  

 

Som den første kommune i landet introducerede Rudersdal derfor 

tilbage i 2008 konceptet for en masterplan for bygningerne i 

Dagtilbudsområdet. Planen skulle bidrage til, at kommunen i en periode 

med faldende børnetal fik sikret arbejdspladser og sørget for gode 

fysiske rammer ved at træffe langsigtede beslutninger. 

 

I 2008 viste befolkningsprognoserne i Rudersdal Kommune et fald i 

antallet af 0-5 årige på ca. 400 børn frem til 2017 (i praksis endte antallet 

at falde med næsten 800 børn). Et så stort fald i efterspørgslen af 

dagtilbudspladser ville betyde mange børnehuse med ledige pladser, 

medmindre kommunen aktivt tilpassede udbuddet af pladser, så det 

passede til behovet. 

 

Ønsket om bedre bygninger til børn og ansatte, befolkningsudviklingen 

og de økonomiske behov for effektiviseringer blev hjørnestenen i 

tilblivelsen af Visionen og Masterplanen. Der skulle sikres en kontrolleret 

udnyttelse af det faldende børnetal til at effektivisere driften samtidig 

med, at der blev skabt mulighed for at opdatere de fysiske rammer til 

børn og ansatte til nye pædagogiske behov. 

 

Den første Masterplan fra 2011 var en ambitiøs og langsigtet plan for 

hele Dagtilbudsområdet. Den er sidenhen blevet revideret ad flere 

omgange i takt med de økonomiske muligheder, ændrede 

forudsætninger for bygge- og renoveringsmuligheder og skiftende 

kapacitetsbehov. Der er således ikke længere tale om én enkelt 
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Masterplan. Masterplanen bygger på en proces, hvor der foretages en 

prioritering af Dagtilbudsområdets anlægsmidler på baggrund af 

kapacitetsbehovet på kort og lang sigt. Med godkendelsen af 

kommunens Børne- og Ungepolitik i juni 2015 og reformen af 

Dagtilbudsloven i 2018 stilles der yderligere krav til børnehusenes 

udformning og indretning, så de kan indfri målene om læring, sundhed 

og trivsel.  

2.2 Opdatering af vision 2020  

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. maj 2008 en ”Vision for 

planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering”, kaldet 

Visionen. Da Visionen blev vedtaget, var børnetallet faldende i 

kommunen. Siden 2017 har børnetallet været stigende og dermed også 

behovet for dagtilbudspladser, hvilket har givet en anden vinkel på 

processen for Masterplanen de seneste år. Hvor der tidligere har været 

behov for at drøfte udfasning af gamle utidssvarende bygninger, har der 

i de seneste år været behov for at drøfte, hvordan der kan skabes nye 

pladser, fx ved udbygning af eksisterende børnehuse eller overtagelse 

af frigjort areal fra andre områder. 

 

Derfor er der i 2020 lavet en opdatering af Visionen, så den er aktuel, 

både når børnetallet er faldende, stigende eller stagnerer. Dette for at 

sikre, at Visionen fortsat kan bruges som et effektivt værktøj til både at 

forbedre de fysiske rammer for det pædagogiske arbejde og ligeledes 

sikre effektiv drift ved en tæt tilpasning af pladskapaciteten. Visionen er 

også opdateret i forhold til ændringer i krav over de seneste 10 år, 

herunder Dagtilbudsbudsreformens styrkede pædagogiske læreplan. 

Den opdaterede vision blev godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 5. 

februar 2020.  

 

Visionen kan findes her. 

  

https://www.rudersdal.dk/files/media/2020/21/vision_for_planlaegning_af_daginstitutionernes_fysiske_rammer_og_placering.pdf
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3. Prognose for pladsbehov fra 2021 

3.1 Daginstitutionsprognose for behov 

Dagtilbudsområdet har på baggrund af befolkningsprognosen udarbejdet 

en dagtilbudsprognose over det forventede behov for henholdsvis 0-2 

års pladser og 3-5 års pladser. Prognosen er opdateret i september 

2020, men der er ikke væsentlige ændringer ift. den fremlagte prognose 

i april 2020 i forbindelse med igangsættelsen af masterplansprocessen. 

 

For de 0-2 årige viser prognosen, at antallet af 0-2 årige i kommunen 

forventes relativt stabilt både på kort og længere sigt. 

 

For de 3-5 årige viser prognosen en kraftig stigning det næste år 

(svarende til de seneste års stigning i antallet af 0-2 årige). Fra 2022 

forventes antallet af 3-5 årige at stabiliseres på det nye lidt højere 

niveau. Sæsonudsvingene for de 3-5 årige skyldes, at børnene overgår 

til SFO 1. maj hvert år. 
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3.2 Forventet behov og kapacitet i Pasningsområde 1 (Birkerød, 

Bistrup) 

Den forventede udvikling i Pasningsområde 1 kan ses af nedenstående 

figur. Alle kendte ændringer og udbygninger er medregnet i kapaciteten. 

De midlertidige pladser indgår ikke, da pladserne netop er midlertidige 

for at overholde pasningsgarantien og skal afvikles, når den permanente 

kapacitet er etableret. 

 

 
 

Behovet for 0-2 års pladser forventes stabilt på både kort og lang sigt. 

Behovet for 3-5 års pladser stiger frem til 2021 og igen lidt frem til 2023, 

i alt med ca. 100 børn, hvorefter det forventes at være stabilt. 

 

Kapaciteten for de 0-2 årige udnyttes fuldt ud, og der er ingen 

bufferkapacitet til rådighed. Kapaciteten for de 3-5 årige er ikke stor nok 

til at imødekomme det forventede behov, og der er ingen bufferkapacitet 

til rådighed. 

 

Bufferkapacitet er områdets reserve til at dække uventede stigninger i 

børnetal eller i tilfælde af, at kapaciteten i et område reduceres, fx ved 

en dagplejers opsigelse eller en bygning, der pludselig ikke kan 

benyttes. Den ønskede buffer er øget lidt i forhold til tidligere praksis, 

herunder den fremlagte behovsvurdering for Børne- og Skoleudvalget i 

april 2020 i forbindelse med igangsættelsen af processen for 

Masterplanen 2021. Det er Dagtilbudsområdets erfaring fra de seneste 

år, hvor der har været stigende børnetal, at den hidtidige bufferkapacitet 

har været for lavt sat. Bufferen er derfor generelt justeret til 30 0-2 års 

pladser pr. område og 60 3-5 års pladser.  
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Som det beskrives i afsnit 4.4 er der en særlig udfordring i forhold til 

antallet af dagplejere i Birkerød, og derfor er kapacitetsbufferen udvidet 

til 50 0-2 årspladser i pasningsområde 1 mod generelt 30 pladser for 

aldersgruppen. Den er sat yderligere op på grund af ikke-besatte 

stillinger i Dagplejen. 

 

De seneste års udbygning af kapacitet (fx Smedebakken og 

Nordvanggårdsvej) betyder, at en væsentlig af det stigende behov kan 

imødekommes. Der er risiko for udbud af færre pladser, hvis de private 

institutioner ikke kan levere det nuværende antal pladser. 

 

 

For at kunne imødekomme det forventede behov og have den ønskede 

kapacitetsbuffer i Pasningsområde 1 vil det være nødvendigt at udvide 

antallet af pladser med ca. 30 0-2 årspladser og min. 40 3-5 års pladser. 
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3.3 Forventet behov og kapacitet i Pasningsområde 2 (Holte, Nærum, 

Vedbæk) 

Den forventede udvikling i Pasningsområde 2 kan ses af nedenstående 

figur. Alle kendte ændringer og udbygninger er medregnet i kapaciteten. 

 

 
 

Behovet for 0-2 års pladser forventes stabilt på både kort og lang sigt. 

Behovet for 3-5 års pladser stiger frem til 2021 og igen lidt frem til 2023, 

i alt med ca. 100 børn, hvorefter det forventes at være stabilt. 

 

Kapaciteten for de 0-2 årige passer fint til det forventede behov, inkl. den 

nødvendige bufferkapacitet. Kapaciteten for de 3-5 årige udnyttes fuldt 

ud, og der er ingen bufferkapacitet til rådighed. 

 

Der er risiko for færre udbudte pladser, hvis dagplejere fratræder 

stillinger eller hvis de private institutioner ikke leverer det nuværende 

antal pladser. 

 

De seneste års udbygning af kapacitet (f.eks. Egebakken, Nærum 

Menighedsbørnehave, Skovlyhuset samt Den Grønne Ært) betyder, at 

en væsentlig af det stigende behov kan imødekommes.  

Da daginstitutionen Egebakken er etableret i området, er tidligere 

målsætning om ny daginstitution i området pt. ikke aktuel.  
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For at kunne imødekomme det forventede behov og have den ønskede 

kapacitetsbuffer i Pasningsområde 2 vil det være nødvendigt at udvide 

antallet af pladser med ca. 60 3-5 års pladser. Kapaciteten for 0-2 års 

pladserne forventes at matche behovet.   

 

  



 

 

11/23 

3.4 Kort over børnehuse i Rudersdal Kommune 
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4. Udfordringer og løsningsforslag 

Dagtilbudsområdet har i forbindelse med forarbejdet til Masterplan 2021 

identificeret en række centrale udfordringer og løsningsforslag.  

 

Først i dette afsnit beskrives de generelle udfordringer og muligheder for 

handling og sidst er en række af de aktuelle udfordringer og 

løsningsforslag, som er specifikke for de enkelte områder beskrevet. 

4.1 Kapacitet og behov 

Som beskrevet i det ovenstående er der brug for at udvide kapaciteten 

med ca. 30 0-2 års pladser og min. 40 3-5 års pladser Pasningsområde 

1, svarende til at nyt mellemstort børnehus. I Pasningsområde 2 

(primært i Trørød og Vedbæk) er der behov for at udvide kapaciteten 

med ca. 60 3-5 års pladser. 

  

For at overholde pasningsgarantien er der aktuelt en række midlertidige 

pladser i børnehusene, som bør afvikles. Muligheden for at benytte 

fleksible pladser er således allerede udnyttet i en række eksisterende 

børnehuse, og flere steder ligger børnetallet over den ønskede 

idealkapacitet.  

 

Det er målet, at der kan tilbydes plads til alle børn i deres lokalområde, 

hvis forældrene ønsker det, så det er muligt at skabe den bedst mulige 

overgang fra et dagtilbud til et andet og fra børnehave til skole.  

  

Det er i Visionen formuleret, at kommunen ønsker en diversitet i tilbud, 

så der tilbydes en bred vifte af forskellige tilbud i kommunen, f.eks. både 

store og små børnehuse, idræts- og skovpladser, dagpleje mv. 

4.2 Arealreduktion og ledig kapacitet på skoler 

Det indgår som en del af processen med at etablere en ny skolestruktur i 

Rudersdal Kommune, at frigjorte arealer på skolerne kan anvendes til at 

håndtere den beskrevne kapacitetsudfordring på Dagtilbudsområdet 

frem for nybyggeri. Denne forudsætning følger også 

Kommunalbestyrelsens målsætning om arealreduktion gennem en mere 

effektiv udnyttelse af kommunens arealer. Evt. ny dagtilbudskapacitet på 

skolerne vil således ikke medføre en nettoudvidelse af kommunens 

arealer.   

 

De seneste par år er der flere gode eksempler på, hvordan 

Dagtilbudsområdet har flyttet eksisterende børnehuse eller etableret nye 

børnehuse i ind i frigjorte bygninger på skolerne, bl.a. Egebakken på 

Vangeboskolen og Smedebakken på Bistrupskolen. I efteråret 2021 
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forventes det nyetablerede børnehus Nordvanggårdsvej også at flytte til 

nye lokaler i en tidligere SFO-bygning på Bistrupskolen.  

 

Ligesom i den seneste Masterplan er der fortsat et ønske om at etablere 

et tættere samarbejder imellem dagtilbuddene og skolernes indskoling. 

Permanent brug af nuværende skolebygninger til dagtilbud forudsætter 

dog, at skolerne kan afgive større arealer på mindst 1.000 m2 samt 

udearealer. Der skal påregnes en større udgift til omdannelse af 

bygningerne til daginstitutionsbrug. Erfaringer viser, at der også er 

behov for større renoveringer for at leve op til bygningsreglement fra 

2018, når ledige bygninger på skolerne skal omdannes til dagtilbud. 

 

Skoleområdet har i vinteren 2019/2020 gennemført arealanalyser af 

Nærum-/Vangebo-, Bistrup-/Toftevang-, Trørød- og Vedbæk Skole. På 

den baggrund har Børne- og Skoleudvalget i marts 2020 besluttet, at 

udskolingen for Nærum/Vangebo og Bistrup/Toftevang placeres på 

henholdsvis Nærum Skole og Toftevangskolen. Resultatet af 

arealanalysen for Trørødskolen og Vedbæk Skole fremgår af afsnit 4.6.2 

om udfordringer og løsningsforslag i pasningsområde 2, Område Holte 

og Bøgebakken. 

 

Skoleområdet fortsætter arbejdet med de fysiske rammer i 2021, hvor 

der skal udarbejdes en masterplan for skolernes fysiske udvikling, der 

skal danne beslutningsgrundlag for skolernes fysiske anlæg de 

kommende 10 år. Kommissoriet for Masterplanen blev behandlet af 

Børne- og Skoleudvalget i april 2020, og et udkast til planen forventes 

forelagt for udvalget medio 2021.  

 

Processen på skoleområdet får stor betydning for, hvor man kan 

etablere ny kapacitet på Dagtilbudsområdet, hvilket er beskrevet i de 

kommende afsnit. 

4.3 Renovering af børnehuse 

Med Masterplanen er der blevet renoveret eller delvist renoveret 15 

børnehuse siden 2008, men der er fortsat renoveringsbehov i en række 

børnehuse. 

 

I budget 2018 blev der afsat 8 mio. kr. i 2022 til huse med behov for 

renovering. I februar 2020 er puljen blevet reduceret til 2,8 mio. kr., idet 

de resterende midler er prioriteret til etablering af børnehuset 

Nordvanggårdsvej i en tidligere SFO-bygning på Bistrupskolen. Puljen er 

tilført nye midler i Budget 2021-2024 og fra anlægsprojektet om 

Nordvanggårdsvej i oktober 2020, så puljen i 2021-2024 i alt udgør 13,1 

mio. kr.  
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Midlerne er afsat til børnehuse, der ikke er tiltænkt en større renovering 

eller ombygges som led i et anlægsprojekt. De skal bl.a. dække: 

 Opdatering af læringsmiljøer i nogle eksisterende børnehuse 

 Akutte behov for renoveringer i børnehuse, som ikke har kunnet 
forudses 

 Andre behov, der måtte opstår pga. ledige kommunale lokaler 
(f.eks. på skoler). 

 

Puljen prioriteres af Børne- og Skoleudvalget. Der er en række huse, 

som i en årrække har været nævnt i Masterplan regi, som har behov for 

opdateringer, fx Abildgården i Pasningsområde 1. 

 

Ud over de allerede kendte behov har Ejendomme planlagt at foretage 

et bygningseftersyn i 2020-2021 af alle kommunens bygninger, hvilket vil 

give en opdateret viden om, hvilke bygninger der ud fra en 

ejendomsfaglig vurdering har behov for renovering.  

 

Der kan herudover komme behov for ændringer i de nuværende 

børnehuse på baggrund af, at alle landets børnehuse i 2020-2021 skal 

gennemgås i forhold til, om den nuværende brug af lokaler lever op til de 

krav til brandudgange mv., som følger af bygningernes 

ibrugtagningstilladelser. Det er planmyndigheden i Rudersdal Kommune, 

der foretager eftersynet på Dagtilbudsområdet. Tilladelserne er i flere 

tilfælde givet for mange år siden, og hvis brugen af nogle af lokalerne 

siden da har ændret sig, kan myndigheden kræve, at det ændres tilbage 

igen. Fx hvis et lokale, der anvendes som grupperum, oprindeligt ikke er 

godkendt til at være grupperum. 

 

Dagtilbudsområdet foreslår, at puljen prioriteres løbende, men i første 

omgang afventer det forestående bygningssyn og planmyndighedens 

eftersyn af bygningernes ibrugtagningstilladelser.  

4.4. Dagplejen  

Der har gennem en længere årrække været svært at rekruttere nye 

dagplejere. Der er budgetlagt til at være 18 dagplejere, men pt. er der 

kun 13 dagplejere i kommunen. Da 10 ud af kommunens dagplejere er 

over 58 år, betyder det, at der inden for en årrække kan komme til at 

mangle op til 40 pladser. Det betyder således, at der er behov en større 

buffer i antal vuggestueplaser for at kunne håndtere de ændringer, der 

måtte komme (jf. afsnit 3.2). De fleste dagplejere er bosat i Birkerød, og 

kapacitetsudfordringen bliver derfor størst for Område Birkehaven. 
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Dagtilbudsområdet vil i 2021 afprøve nye tiltag til rekruttering af 

dagplejere, mens det mulige pladsunderskud pga. forventet afgang 

blandt eksisterende dagplejere og evt. fortsatte rekrutteringsudfordringer 

imødegås ved en højere kapacitetsbuffer i pasningsområde 1, Birkerød 

og Bistrup. 

4.5 Kapacitetsudfordring for produktionskøkkener 

Der er et stort pres på kapaciteten i produktionskøkkenerne, hvilket 

forøges de næste par år.  

Ved udgangen af 2019 producerede køkkenerne ca. 150 portioner mere 

end oprindelig planlagt samtidig med, at børnetallet stiger fra 2019-2022.  

 

Køkkenerne har været i stand til at opjustere produktionen og 

inkorporere den stigning i børnetal, der har været indtil nu. Men der 

forventes et behov til renovering af eksisterende køkkener og/eller større 

udskiftning af maskiner. Dagtilbudsområdet har ikke en ekstra kapacitet, 

der kan afhjælpe, at et køkken skal renoveres og dermed ikke kan 

producere i en periode. Alle køkkenerne med undtagelse af 

Lyngborghave og Honningkrukken er bygget i 2009-2010 og er dermed 

omkring ti år gamle. Endelig er der afholdt frokostafstemning i 

september 2020, hvilket har medført ekstra 100 portioner i 

frokostordningen. Fra 2021 er 100 pct. af vuggestuerne tilmeldt 

frokostordningen og 82 pct. af alle børnehavegrupper.  

 

På den baggrund har Dagtilbudsområdet afdækket forskellige 

muligheder for at tilvejebringe ekstra kapacitet til køkkenerne 

 

Kapacitetsudfordringen bliver håndteret på følgende måde:  

Kommunalbestyrelsen frigav den 29. april en anlægsbevilling på 3 mio. 

kr. til produktion af børnemad i ledig køkkenkapacitet andre steder i 

kommunen.  

 

Anlægsbevillingen benyttes til at etablere produktion af mad til børn i 

uudnyttet kapacitet på Social- og Sundhedsområdet. Hegnsgårdens 

køkken har siden februar 2020 produceret ca. 300 portioner børnemad, 

jf. fremlagt sag på Kommunalbestyrelsens møde 29. januar 2020. På 

baggrund af en inddragende proces med repræsentanter fra både børn- 

og ældrekøkkenet, er det lykkes at skabe to sideløbende, velfungerende 

produktioner med samproduktion og synergi, når menuerne tillader det. 

Samtidigt bliver der ikke gået på kompromis med hverken kvaliteten eller 

de differentierede krav til maden. På baggrund af en mindre ombygning 

af køkkenet forventes det, at køkkenet kan producere yderligere 200 

portioner børnemad.  
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Derudover er det besluttet at etablere produktion af mad til børn i Café 

Teglporten. Det estimeres, at køkkenet, udover den nuværende 

produktion, kan producere ca. 500 portioner børnemad. Dette er muligt 

på baggrund af nogle bygningsmæssige ændringer i køkkenet samt 

investeringer i nye maskiner. Renoveringerne forventes at være udført, 

så køkkenet kan opstarte produktion af mad til børn den 1. januar 2021. 

 

Der resterer herefter en kapacitetsudfordring på ca. 500 portioner 

børnemad, som Dagtilbudsområdet foreslår håndteret ved etablering af 

et nyt produktionskøkken på Nærum Skole i lokaler, der forventes 

frigivet. Køkkenet kan etableres i sammenhæng med en mulig 

arealændring af Børnehuset Tudsen, der ligeledes er placeret på skolen. 

Der er i Budget 2021-2024 afsat i alt 8,5 mio. kr. hertil.  

4.6 Konkrete udfordringer og løsningsforslag i områderne  

4.6.1 Løsningsforslag for Pasningsområde 1 - Område Birkehaven og 
Hestkøb 

Som beskrevet i afsnittet om prognose og pladsbehov er der brug for at 

tilvejebringe ca. 30 ekstra vuggestuepladser og ca. 40 

børnehavepladser i Pasningsområde 1. Indtil det bliver muligt, søges 

udfordringen håndteret ved brug af midlertidige pladser og uden den 

ønskede buffer i kapaciteten. Det betyder, at der i 2021 vil være meget 

få ledige vuggestuepladser i området. 

 

De seneste år er kapaciteten blevet udbygget særligt i Bistrup med de 

nye børnehuse; Smedebakken, Nordvanggårdsvej 19, Birkerød og 

Nordvanggårdsvej, Ravnsnæsvej 103a Birkerød (midlertidig adresse 

indtil lokaler på Bistrupskolen er renoveret). Det er derfor nord for 

Kongevejen, at de nye pladser bør etableres.  

 

Børne- og Skoleudvalget udsendte i maj 2020 masterplansmaterialet 

med en række udfordringer og mulige løsningsforslag til forældre- og 

institutionsbestyrelserne. Bestyrelserne har nu haft mulighed for at 

forholde sig til materialet og komme med inputs og forslag til 

Masterplanen.  

 

På baggrund heraf, samt bestyrelsernes høringssvar, er der opstillet 

nedenstående forslag for pasningsområde 1, der imødekommer det 

beskrevne kapacitetsbehov. 

 

Nyt børnehus i Birkerød Nord 

Dagtilbudsområdet har afsøgt mulighederne for at udvide kapaciteten i 

eksisterende børnehuse samt ledige grunde i området og vurderer, at 
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der ikke er mulighed for at udvide kapaciteten i det nødvendige omfang. 

(I forbindelse med den planlagte renovering af Smørhullet, Møllevangen 

39, forventes dog en mindre udvidelse med ca. 10 pladser). Dertil 

vurderer Skoleområdet, at det ikke er muligt at tilvejebringe ledige 

arealer på skoler i Birkerød i det nødvendige omfang, hvilket heller ikke 

vil være tilfældet for en mulig udvidelse af Stenhøjgårdsvej. 

 

Dagtilbudsområdet foreslår derfor, at der etableres et nyt børnehus på 

Ravnsnæsvej 103a og 103b. På Ravnsnæsvej 103a ligger Sjælsøhallen, 

som er planlagt til nedrivning. Lige nu benytter Dagtilbudsområdet dele 

af bygningen, som midlertidigt huser Børnehuset Nordvanggårdsvej. 

Ravnsnæsvej 103b er uden bebyggelse. Hvis begge grunde overtages 

af Dagtilbudsområdet, vil det være muligt at bygge et nyt hus med gode 

udearealer. Grundene har gode til- og frakørselsmuligheder og 

parkeringsforhold og ligger naturskønt. 

  

I Budget 2021-2024 er der afsat 20 mio. kr. til et nyt børnehus i Birkerød. 

Hvis der skal bygges et nyt børnehus på grunden, vil det kræve, at der 

afsættes yderligere midler. Det vil kræve yderligere afdækning af 

grundens konkrete karakteristika og forbundne myndighedskrav, inden 

der kan gives et mere konkret estimat. I forbindelse med projekteringen 

vil det blive afsøgt, hvad den mest ønskværdige størrelse af børnehuset 

vil være.  

 

Sjælsø Børnehus 

Sjælsø Børnehus deler matrikel med bl.a. Sjælsøskolen, og det er ud fra 

bebyggelsesprocenten derfor ikke muligt at udvide børnehuset. Derimod 

er der ikke aktuelle planer for bebyggelsen på Ravnsnæsvej 130 og 132, 

der støder op til børnehuset Sjælsø, udover at den ene bygning står til 

nedrivning. Bygningerne til sammen svarer til i alt 250 m2, så det er 

begrænset, hvor mange pladser arealet vil kunne bibringe. 

Dagtilbudsområdet har et ønske om at udvide børnehusets udearealer 

og vil derfor undersøge mulighederne for brug af arealet. 

 

Børnehuset Smørhullet 

Der er i 2020-2022 afsat 15,7 mio. kr. til renovering af Smørhullet, 

Møllevangen 39, hvilket der i flere år har været et stort behov for. Heraf 

kommer et bidrag på 1 mio. kr. fra Rudersdal Ejendomme. 

Dagtilbudsområdet har i samarbejde med Rudersdal Ejendomme 

udarbejdet et ideoplæg til renovering og ombygning, hvor det er muligt at 

udvide Smørhullet med ca. 10 pladser. Renoveringen forventes først at 

kunne påbegyndes sensommeren 2021. Dagtilbudsområdet afsøger 

muligheder for genhusning i renoveringsperioden.  
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Børnehuset Pilegården  

Leasingaftale af bygningerne udløber i 2027. Dagtilbudsområdet er 

opmærksomt på, at der i god tid inden udløbet af aftalen skal 

fremlægges et forslag til håndtering heraf.  

 

Børnehuset Stenhøjgårdsvej 

Dagtilbudsområdet har på opfordring fra Birkehavens bestyrelse 

undersøgt mulighederne for at arealudvide Børnehuset Stenhøjgårdsvej, 

Stenhøjgårdsvej 2-4, og tilføje huset en ekstra vuggestuegruppe. På 

trods af, at bebyggelsesprocenten ikke er fuldt udnyttet, gør lokalplanens 

byggelinjer, at det kun er muligt at lave en udvidelse ved at tilføre 

bygningen en ekstra etage. Det vurderes at være uforholdsmæssig dyre 

pladser at etablere, og det vil ikke være muligt at tilvejebringe de 

pladser, der er behov for i området.  

  

4.6.2. Løsningsforslag for Pasningsområde 2 – Område Bøgebakken og 
Holte 

Der er behov for at etablere ca. 60 3-5 års pladser i Pasningsområde 2 

for at kunne afvikle alle de midlertidige pladser i området og have den 

ønskede buffer i kapaciteten. 

 

De seneste år er der udbygget kapacitet i Holte (Egebakken og 

Skovlyhuset), i Nærum (Nærum Menighedsbørnehave) og i Vedbæk 

(Den Grønne Ært). Der er dog et lokalt underskud af pladser i bydelen 

Trørød. Dvs. at der er pladser nok samlet set, men forældrene i Trørød 

må søge til naboområderne, fx Gl. Holte og Vedbæk for at få opfyldt 

deres pasningsbehov. Det er en del af Visionen at kunne tilbyde pasning 

i lokalområderne. 

 

På baggrund heraf og bestyrelsernes inputs og høringssvar er der 

opstillet nedenstående forslag for pasningsområde 2, der imødekommer 

det beskrevne kapacitetsbehov.  

 

Børnehuset Gøngehuset 

Gøngehuset, beliggende Gøngehusvej 38, Vedbæk, har ca. 40 pladser i 

alt. Der blev på baggrund af en tidligere Masterplan afsat 4 mio. kr. til en 

renovering af Gøngehuset, som har et betydeligt behov for 

istandsættelse. I foråret 2019 vurderede Dagtilbudsområdet, at det 

afsatte beløb ikke er tilstrækkeligt til, at en renovering af Gøngehuset 

kan leve op Visionens intentioner i forhold til indretning af pædagogiske 

læringsmiljøer.  
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På den baggrund besluttede Børne- og Skoleudvalget på mødet den 

8.maj 2019, at Gøngehusets bygning skal afstås, og ”at en konkret 

flytning af Gøngehuset i 2021 afventer skolestrukturdebattens afslutning 

i efteråret”.  

 

Skoleområdet forelagde den 12. august 2020 Børne- og Skoleudvalget 

mulighederne for frigivelse af arealer på Trørødskolen og Vedbæk Skole 

med henblik på evt. anvendelse til Dagtilbud. På Trørød Skole er der 

tale om et muligt areal på ca. 1.200 m2, mens det på Vedbæk Skole er 

ca. 1.000 m2, der evt. kan frigives. På Vedbæk Skole er der bl.a. 

begrænsede udearealer, og der er mere pres på lokalerne end på 

Trørødskolen. Det er forvaltningens vurdering, at Trørødskolen vil være 

den bedste mulighed for etablering af et nyt børnehus. Der er i den 

fremlagte arealafdækning på Trørødskolen angivet to scenarier for 

placering af børnehuset. Skoleområdet og Trørødskolen vil blive 

involveret i, hvilket af scenarierne, der vil skabe de bedste fælles 

rammer. 

 

Der vil formodentlig kunne etableres et børnehus på op til i alt 100 børn 

(fx 33 0-2 årige og 66 3-5 årige), hvilket vil kunne huse Gøngehuset og 

dække behovet for pladser i området. Der er i budgetforslaget afsat 20 

mio. kr. til et nyt børnehus i Trørød/Vedbæk. I arealanalysen er der lavet 

et overslag for udgifterne til børnehuset. I det ene scenarie beløber de 

sig til 21,5 mio. kr. og i det andet til 26,5 mio. kr., så der kan evt. være 

behov for at tildele yderligere midler til projektet. Den videre proces og 

afklaring med hensyn til arealdisponering og tidsperspektiv for projektet 

skal koordineres med Skoleområdets Masterplan. Der er også trafikale 

udfordringer ifm. begge scenarier, som skal afdækkes i den videre 

proces. 

 

Overtagelse af arealer på Trørødskolen kan bidrage med at leve op til 

Visionens hensigt om at forbedre de fysiske rammer for børnehusene, 

når de økonomiske forhold muliggør det. Heri ligger, at gamle pavilloner 

og bygninger, der er udtjente, udfases til fordel for andre bygninger, som 

er indrettet til fleksibel daginstitutionsbrug. 

 

Hvis Gøngehuset flyttes ind i nyrenoverede bygninger, vil 

Dagtilbudsområdet have fokus på at bevare og flytte den gode 

pædagogiske kultur og standard med til de nye fysiske rammer. 

 

 

Vedbæk Børnehus   
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Vedbæk Børnehus, beliggende Gøngehusvej 40, Vedbæk, har kapacitet 

til knap 40 pladser. Bestyrelsen for den selvejende institution Vedbæk 

Børnehus har henvendt sig til Dagtilbudsområdet og har tilkendegivet, at 

bygningen, som ejes af den selvejende institution, har behov for en 

gennemgribende renovering. Børnehuset har indhentet tilbud på 

renoveringen. Inkl. en buffer til uforudsete udgifter beløber det sig til 1,3 

mio. kr. Bestyrelsen for den selvejende institution har udtrykt ønske om 

at optage et lån til projektet.  

 

Der er ikke afsat finansiering til et lån i budgetforslaget for 2020, men 

Dagtilbudsområdet forslår, at Vedbæk Børnehus tilbydes et lån eller 

tilskud til renovering af bygningen, da der som tidligere beskrevet er 

kapacitetsudfordringer i området. Et lån vil bl.a. være forbundet med, at 

børnehuset skal dokumentere de gennemførte renoveringsarbejder. 

Lovgivningen vedrørende selvejende institutioner betyder, at Rudersdal 

Kommune er forpligtet til at afholde de nødvendige udgifter til driften af 

en selvejende daginstitution, herunder løbende ydelser på et lån eller 

tilskud.     

 

Børnehuset Tudsen 

I seneste Masterplan blev det indstillet af bestyrelsen for Bøgebakken, at 

Tudsens vuggestuegrupper, Fruerlund 9, skulle udfases, da det havde 

vist sig vanskeligere end ventet at opbygge et stabilt integreret børnehus 

med en kombination af en lille vuggestuegruppe og en skovbørnehave. 

På baggrund af forældrehenvendelser i efteråret 2019 med ønske om at 

omgøre denne beslutning, er Tudsens vuggestuegruppe blevet taget op 

til fornyet overvejelse i dette års Masterplan. På baggrund af 

forældrebestyrelsens input til Masterplansmaterialet, foreslås det, at 

vuggestuen udfases som planlagt.  

 

På Børne- og Skoleudvalget i marts 2020 blev det besluttet at arbejde 

videre med at samle udskolingen på Nærum Skole. Her indgår det som 

et scenarie, at skolelokaler i bygningen, hvor Tudsen er placeret, samt 

tilhørende udearealer frigives til andre formål. I budget 2021-2024 er der 

afsat 8,5 mio. kr. til etablering af produktionskøkken i frigivne lokaler på 

Nærum Skole samt ”m2-tilpasning” af Børnehuset Tudsen.  

  

Som det fremgår i høringssvaret fra Område Holte, mener bestyrelsen, 

at Børnehuset Tudsen er uhensigtsmæssigt placeret på Nærum Skole 

på grund af afstanden til skoven. De ønsker i stedet, at børnehuset 

flyttes til Wesselsmindevej 7, hvor der i dag er en nedrivningsklar, 

kommunal bygning, der tidligere været brugt som bl.a. spejderhytte.  
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På baggrund af ønsket fra bestyrelsen foreslår Dagtilbudsområdet, at 

der laves en undersøgelse af mulighederne for at benytte grunden 

Wesselsminde 7 som base for Børnehuset Tudsen. Det kræver blandt 

andet en afdækning af de nuværende tilkørselsforhold til grunden, der i 

dag ikke er tilstrækkelige, samt af de planmæssige rammer. Dertil skal 

der udarbejdes et overslag over omkostningerne ved nedrivning af den 

eksisterende bygning samt opførsel af nye lokaler, der forventes at 

overstige de midler, der er afsat til arealtilpasning af børnehusets 

nuværende lokaler på Nærum Skole. Ved at flytte Tudsen fra lokaler på 

Nærum Skole til nye lokaler, vil man samtidig ikke leve op til 

Kommunalbestyrelsens målsætning om arealreduktion i kommunen. 

Dagtilbudsområdet vil foretage undersøgelserne og forelægge de 

forskellige løsningsforslag vedrørende Tudsen for Børne- og 

Skoleudvalget i løbet af første halvår 2021. 

 

Børnehuset Tudsen vil, ligesom alle andre børnehuse, grundet corona, 

blive tilbudt opsætning af telt hen over vinteren 2020-2021, som de kan 

benytte efter behov.   

 

5. Økonomi 

Realiseringen af Masterplanen vil ske i takt med, at Rudersdal 

Kommunes økonomi muliggør dette. Det betyder, at planen skal tages 

op hvert år i forbindelse med budgetprocessen, så det tydeliggøres og 

besluttes, hvad der kan realiseres og finansieres i budgetperioden. 

 

I det fremadrettede anlægsbudget på Dagtilbudsområdet er der pt. afsat: 

 15,7 mio. kr. i 2020-2022 til renovering af Smørhullet (inkl. bidrag fra 
Rudersdal Ejendomme på 1 mio. kr.) 

 20 mio. kr. til nyt børnehus i Holte/Nærum/Vedbæk i 2021-2023 

 20 mio. kr. til nyt børnehus i Birkerød i 2021-2022 

 26,6 mio. kr. i 2019-2022 til Børnehuset Nordvanggårdsvej (inkl. 
udearealer til børnehuset og Bistrupmatriklen på Søholmskolen) 

 8,5 mio. kr. til produktionskøkken på Nærum Skole samt m2-
tilpasning af Børnehuset Tudsen i 2021-2022 

 13,1 mio. kr. til renovering af børnehuse i 2021-2024. 
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6. Proces og tidsplan 
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