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1. Indledning 

1.1 De overordnede rammer for Gladsaxe Kommune 

Gladsaxe Kommune vil være en attraktiv bosætningskommune, som er kendt for at levere gode 
velfærdstilbud, som skaber rammerne om et godt hverdagsliv for borgere i kommune.  
 
Et element heraf er gode og tidssvarende dagtilbud, som skaber pædagogiske udfordringer, der 
stimulerer børnenes naturlige lyst til at lære gennem legende lærings- og udviklingsaktiviteter og 
som giver børnene et godt fundament for videre skolegang. Det vil sige dagtilbud med høj pæ-
dagogisk kvalitet, som understøttes af gode fysiske rammer. 
 
For at fastholde og forbedre kvaliteten i Gladsaxe Kommunes dagtilbud er det vigtigt med en 
struktur, som understøtter høj pædagogisk faglighed, god ledelse og et godt og sundt miljø, og 
som samtidig sikrer en fornuftig ressourceudnyttelse samtidig med, at det miljømæssige vægtes 
højt.    
 
Gladsaxe Kommunes økonomi er – som alle andre kommuner – underlagt de overordnede ram-
mer, som udmeldes af staten i den årlige kommuneaftale.1 I Gladsaxe Kommune er der generelt 
fokus på, at økonomisk råderum til at udvikle velfærden skabes ved bedre brug af ressourcer og 
mod til at tænke nyt og innovativt. Der skal være fokus på at målrette forbruget på kerneydel-
serne og nedbringe udgifterne på andre ting så som bygninger. Herunder har det også stor be-
tydning, at kommunens ejendomme udnyttes optimalt i forhold til det løbende behov således, at 
ledig eller utidssvarende ejendomme afskaffes eller udskiftes.   
 
I 2010 vedtog Byrådet en strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur (10.11.2010, Punkt 143), 

som bl.a. sætter rammerne for dagtilbuddenes størrelse og overskydende kapacitet til forældre-
nes frie valg.  
 
I denne rapport sker der en opdatering af strategien med udgangspunkt i ønsket om høj pæda-
gogisk kvalitet, og samtidig præsenteres en implementeringsplan med konkrete forslag til ny-
bygning, ombygning og afvikling af dagtilbud i Gladsaxe Kommune i perioden 2015-2022. 
 

1.2 Dagtilbudsstruktur og strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur 

I Gladsaxe Kommune tilbydes børn i alderen 0-6 år plads i dagpleje eller i et af de 61 børnehuse, 
hvoraf syv er selvejende børnehuse.  
  
De 54 kommunale børnehuse er organiseret i ni områdeinstitutioner med fem til otte børnehu-
se. Hvert børnehus i områdeinstitutionen ledes af en børnehusleder, som har det daglige pæda-
gogiske og personalemæssige ansvar med særligt fokus på det tætte børnepædagogiske arbejde. 
Områdelederen varetager den overordnede, tværgående og strategiske ledelse i området. 
Børnehusene er opdelt i vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede børnehuse og varierer i 
størrelse på mellem én og otte børnegrupper.2  Børnehusene er placeret i meget forskellige byg-
ninger, små, gamle villaer og store, nybyggede dagtilbud, etagebyggeri, ejede og lejede bygnin-
ger mv. 

                                                        
 
1 Aftale om kommunernes økonom. Aftalen indgås årligt efter forhandlinger mellem KL og Regeringen. 
2 I en gruppe er der som udgangspunkt 11 vuggestuebørn eller 22 børnehavebørn. 
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Dagplejen, som er organiseret i to dagplejedistrikter, har ca. 60 dagplejere fordelt på 9-10 teams 
med seks til syv dagplejere hver. Hvert af de to dagplejedistrikter har tilknyttet to legestuer, hvor 
teams af dagplejere på skift er én gang om ugen.  
 
I forbindelse med arbejdet omkring budget 2011 har Byrådet besluttet en strategi for den frem-
tidige dagtilbudsstruktur. Strategien fastlægger en idealmodel, som peger på, at dagtilbudsstruk-
turen i Gladsaxe Kommune bør indrettes med børnehuse på fire til syv grupper i hvert børnehus. 
Herved tilgodeses flest mulige hensyn for børnene, forældrene, personalet og ledelsen, og sam-
tidig sikres der en fornuftig udnyttelse af de økonomiske ressourcer.  
 
Foruden fastsættelse af en struktur for dagtilbuddene fremgår det af strategien fra 2010, at der 
skal tilstræbes en mere ligelig fordeling af de tosprogede, så antallet af de tosprogede børn i 
hvert dagtilbud maksimalt udgør 30 procent,3 og at der skal være 200 overskydende pladser (frit-
valgspladser) i Gladsaxe Kommune.  
 
Strategien for fremtidens dagtilbud er vedtaget sammen med en beslutning om, at tre gruppes 
børnehuse kun afvikles i særlige tilfælde, og at en implementering af strategien i form af ned-
læggelse af de små børnehuse først påbegyndes, når børnetallet falder til et niveau, hvor der er 
mere end 200 frit-valgspladser i kommunen.  
 

1.3 Opdatering og implementering af strategien  

Den nuværende strategi er udarbejdet i 2010, og forventningerne til udviklingen i antallet af 
børn i kommunen er derfor baseret på befolkningsprognoser udarbejdet samme år. På davæ-
rende tidspunkt var det forventningen, at børnetallet ville være faldende, og at der fra 2011 og 
årene frem ville være flere pladser til rådighed end forældrene efterspørger. Der ville således 
være større kapacitet end behov. 
 
De nyeste befolkningsprognoser viser, at der er kommet og fortsat forventes at komme væsent-
lig flere børn end forudsat i 2010. Forudsætningerne for implementering af strategien har derfor 
ændret sig.   
 
I stedet for at tilpasningen af dagtilbudsstrukturen sker gradvist i takt med et fald i børnetallet, 
skal tilpasningen nu ske ved at investere i at nybygge og/eller ombygge eksisterende dagtilbud i 
retning af idealmodellen med børnehuse, som har fire til syv grupper. Og herefter afvikles for-
trinsvis én og to gruppes børnehuse, jævnfør Byrådets beslutning (10.11.2010, punkt 143).  
 
Opdatering af strategien indeholder en konkret implementeringsplan for nybygning, ombygning 
og afvikling af børnehuse på kort (år 2015-2018) og mellemlang sigt (år 2019-2021). Udgangs-
punktet for revisionen af strategien er befolkningsprognosen 2014, og at der i 2013 er foretaget 
en konkret kortlægning af alle børnehusenes bygningsmæssige stand.  
 
I den implementeringsplan, som fremlægges i denne reviderede strategi, tages der således højde 
for, at tilpasningen af bygningsmassen sker, så bygningerne dels modsvarer antallet af børn i 
dagtilbud og dels er tidssvarende. Samlet betyder det, at den miljø- og bygningsmæssige kvalitet 

                                                        
 
3 Et barn bliver defineret som tosproget, hvis der ikke fortrinsvis tales dansk i hjemmet, og som først ved kon-
takt med det omgivende samfund, f.eks. ved indskrivning i dagtilbud eller skole, lærer dansk. 
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hæves, og at rammerne for det pædagogiske arbejde forbedres. Dette er med til at sikre høj 
kvalitet i dagtilbuddene samtidig med effektiv ressourceudnyttelse.  
 
Beslutningen i strategien fra 2010 omkring en mere ligelig fordeling af de tosprogede børn, så 
antallet af de tosprogede børn i hvert dagtilbud maksimalt udgør 30 procent, fastholdes i den 
opdaterede strategi og beskrives derfor ikke i denne rapport. 
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2. Sammenfatning 

I denne rapport sker der en opdatering af strategien fra 2010, og der præsenteres samtidig en 
implementeringsplan. I kapitel 3 beskrives, hvad kvalitet i dagtilbud er, hvordan forældrene væl-
ger dagtilbud og hvordan tilfredsheden opleves på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune. I 
kapitel 4 gennemgås befolknings- og dagtilbudsprognosen samt det antal pladser, der er til rå-
dighed i børnehusene (kapacitet). Desuden beskrives mulighederne for forældrenes frie valg og 
øget adgang for tilflyttere. I kapitel 5 gennemgås økonomiske beregninger i forhold til størrelsen 
af dagtilbuddene, udflyttergrupper og dagplejen. I kapitel 6 beskrives implementeringsplanen 
herunder de konkrete forslag opdelt på kort, mellemlang og lang sigt samt konsekvenser for 
dagplejen og områdestrukturen. I kapitel 7 gennemgås finansieringsplanen, der er en konse-
kvens af implementeringsplanen. Til sidst i kapitel 8 beskrives strategi for afvikling, sammenlæg-
ning og udvidelse af børnehuse. 
 
I dette kapitel 2 sker der en sammenfatning herunder konklusioner. Udgangspunktet for såvel 
strategi som implementeringsplanen er, at dagtilbuddene i Gladsaxe kommune skal have en høj 
pædagogisk kvalitet og gode fysiske rammer. Derudover skal udbuddet af dagtilbudspladser sva-
re til antallet af børn, som har behov for en dagtilbudsplads under hensyntagen til forældrenes 
frie valg.   
 
De faktorer, som er med til at skabe en høj kvalitet i dagtilbuddene, er blandt andet en reflekte-
ret og tilrettelagt pædagogisk praksis, en høj vægtning af forældresamarbejdet, en stærk evalue-
ringskultur og et professionelt lederskab på alle niveauer. Dagtilbuddets størrelse spiller en min-
dre rolle i forhold til blandt andet forældrenes opfattelse af kvalitet, målt i deres brugertilfreds-
hed. Forældrene vægter faktorer såsom dagtilbuddenes placering i nærområdet, plads når be-
hovet er der og mangfoldigheden i dagtilbuddene.   
 
For at kunne udøve en velfungerende pædagogfaglig ledelse, tæt på den pædagogiske praksis, er 
det nødvendigt med ledelse på fuld tid. Samtidig er det hensigtsmæssigt, at personalegruppen 
har en hensigtsmæssig størrelse og sammensætning for at kunne udføre et velfungerende, pro-
fessionelt og udviklende pædagogisk arbejde. I børnehuse med få grupper kan det være vanske-
ligt at etablere en struktur, der understøtter ledelse på fuld tid og en personalegruppe af en hen-
sigtsmæssig størrelse og sammensætning. 
 
Den økonomiske analyse viser, at syv og otte gruppes børnehuse er billigst, mens ét og to grup-
pes børnehuse samt dagplejen er dyrest at drive. Én enhed i et gruppes børnehus koster ca. 
25.000 kr. mere end én enhed i syv gruppes børnehus. Dagplejen er billigere end et gruppes 
børnehus men er væsentlig dyrere end syv og otte gruppes børnehuse. 
 
Med afsæt i anbefalingerne om god kvalitet, viden om forældrenes ønsker om nærhed til børne-
husene og en økonomisk analyse af omkostningerne på dagtilbudsområdet, anbefales det i rap-
porten, at dagtilbudsstrukturen i Gladsaxe Kommune ideelt indrettes med børnehuse, som har 
fire til otte grupper (87-176 enheder). 4  
 

                                                        
 
4 Når størrelsen af børnehusene beregnes udfra antal grupper, er det en ren teknisk/administrativ beregning. Børnehusene 
arbejder i praksis dynamisk med opdeling af børnegrupperne i f.eks. teams og projektgrupper, udfra f.eks. børnenes alder, 
udviklingstrin og interesse. 
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Dette svarer stort set til anbefalingen fra 2010, dog er otte gruppers børnehuse tilføjet i anbefa-
lingen. 
 
Ifølge den seneste befolkningsprognose for Gladsaxe Kommune (2014) forventes der i de kom-
mende år en befolkningstilvækst, som betyder, at der indenfor en kortere årrække er behov for 
flere dagtilbudspladser i kommunen.   
 
Allerede nu er der dog områder i kommunen, hvor behovet for dagtilbudspladser overstiger ka-
paciteten. Det er i områderne Søborg, Buddinge, Gladsaxe, Vadgård og Mørkhøj, mens der er for 
mange pladser i Grønnemose, Stengård og Bagsværd. I Skovbrynet svarer behovet stort set til 
antallet af pladser.  
 
Samtidig er der behov for et antal overskydende frie pladser både for, at pladsanvisningen kan 
fungere og for at fremme forældrenes mulighed for at vælge det ønskede dagtilbud til deres 
barn - herunder også lettere adgang for tilflyttere. 
 
Denne viden er sammen med en konkret kortlægning af børnehusenes bygningsmæssige kvali-
tet, udgangspunkt for en implementeringsplan for nybygning, ombygning og afvikling af konkre-
te børnehuse i perioden 2015-2022. Der er endvidere lavet en finansieringsplan, som angiver et 
overslag over de forventede anlægs- og driftsomkostninger i perioden. Alle de foreslåede an-
lægsprojekter skal dog projekteres og besluttes individuelt, hvilket vil give et mere præcist pris-
overslag.  
 
Der udarbejdes årligt prognoser for det forventede antal børn i alderen 0-6 år. Implementerings-
planen kan derfor blive korrigeret i perioden. Der skal således løbende følges op på, om progno-
sen holder, og om implementeringsplanen skal korrigeres.      
 
Implementeringsplanen betyder, at flere af de mindre børnehuse afvikles. Der er derfor udar-
bejdet en strategi for afvikling af børnehuse, som dels tager hensyn til de børn og eventuelle 
søskende, som er indskrevet i det pågældende børnehus og dels tager hensyn til personalet. 
Samtidig indeholder implementeringsplanen sammenlægning og udbygning af børnehuse, hvor-
for der er udarbejdet en strategi for, hvordan det skal foregå. 
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2.1 Samlede konklusioner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dagtilbudsstrukturen i Gladsaxe Kommune indrettes med børnehuse, som har 
fire til otte grupper. 
 

• Antallet af udflyttergrupper reduceres. 
 

• Dagplejen tilpasses med fokus på de områder, hvor behovet af pladser forven-
tes at overstige antallet af pladser. 
 

• Der etableres 210 overskydende enheder, som fordeles med 160 enheder til at 
opretholde forældrenes frie-valg (frit-valgspladser) og 50 enheder til pladsan-
visning og øget adgang for tilflyttere. 
 

• Implementeringsplanen realiseres i tre tempi – år 2015-2018, 2019-2021 samt 
2022 og frem. Planen for nybygning og ombygninger er foreløbig opgjort til at 
koste 133 mio. kr. i anlægsudgifter i perioden 2015-2022 og indebærer, at der 
nybygges og ombygges ni børnehuse samt at et og to gruppes børnehuse afvik-
les. Planen medfører driftsomkostninger, der er ca. 8 mio. kr. lavere om året, 
når den er fuldt implementeret. I alt berøres 23 børnehuse. 
 

• Kapaciteten øges med 86 enheder. 
 

• Der sker en opgradering af bygningsmassen på dagtilbudsområdet herunder 
også en miljømæssig opgradering. 

 

• Der fastholdes en områdestruktur med ni områder indeholdende fire til syv 
børnehuse, men områderne tilpasses i højere grad til de nuværende skoledi-
strikter. 
 

• Der er fastsat principper for, hvordan afvikling, sammenlægning og udvidelser 
af børnehuse fremover foregår. Implementeringsplanen er primært baseret på 
et princip om, at der ny- og udbygges før, børnene flyttes i relevante børne-
grupper til det nye sted og derefter afvikles børnehuse. 
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3. Brugertilfredshed og kvalitet 

Gladsaxe Kommune ønsker dagtilbud med høj kvalitet, som sikrer et godt fysisk og pædagogisk 
miljø for børnene og høj tilfredshed hos forældrene (brugerne).  Men hvad skaber god kvalitet i 
dagtilbud, og hvilken betydning har kvalitet og dagtilbuddets størrelse for forældrenes tilfreds-
hed og konkrete valg af dagtilbud?   
 
Dette afsnit indledes med en beskrivelse af kvalitetsbegrebet og pejlemærker for kvalitet i dag-
tilbud. Herefter gennemgås den seneste brugertilfredshedsundersøgelse i Gladsaxe Kommune 
herunder sammenhængen til dagtilbuddets størrelse. Afslutningsvist beskrives Gladsaxe foræl-
drenes valg af dagtilbud. 
 

3.1 Hvad er kvalitet? 

Kvalitet i dagtilbud er et begreb, som i høj grad debatteres både nationalt og internationalt, 
uden at der er opnået enighed om, hvad det indebærer. Der eksisterer en vis grad af konsensus, 
og der er bred accept af, at kvalitet i dagtilbud kan identificeres ved at undersøge to overordne-
de kategorier af kvalitet, nemlig struktur-kvalitet og proces-kvalitet. 
 
De strukturelle elementer ved kvalitet inkluderer normering, personalets kvalifikationer og ud-
dannelse og arbejdsforhold, samt faciliteter og ressourcer i dagtilbuddet. De processuelle ele-
menter ved kvalitet handler om interaktioner mellem barn og pædagog, mellem barn og andre 
børn og pædagoger imellem. Det handler om dagtilbudsledelse, pædagogens kompetencer i den 
pædagogiske praksis og karakteren af indhold, aktiviteter og læringsmiljøet i dagtilbud. Disse 
karakteristika ved kvalitet opererer ikke uafhængigt af hinanden, men altid i samspil. For eksem-
pel har de strukturelle elementer en indirekte indflydelse på barnet ved at udgøre rammerne for 
et godt læringsmiljø.  
 
Der er efterhånden en del forskning og undersøgelser, der konkluderer, at kvalitet i dagtilbud har 
stor betydning for børns læring og trivsel og senere skoleresultater og livschancer. Kvalitet er i 
denne sammenhæng en fagligt kvalificeret pædagogisk indsats med fokus på børns læring og 
udvikling af intellektuelle, sociale og emotionelle kompetencer.  
 

3.2 Fire pejlemærker for kvalitet i dagtilbud  

”En krone investeret i dagtilbud giver langt større afkast end investeringer senere i livsforløbet”. 
Sådan indleder Task Force om Fremtidens Dagtilbud sine bud på, hvad der skal være til rådighed 
for at skabe dagtilbud af høj kvalitet.5 
 
Task Forcen peger på fire centrale pejlemærker for, hvad der skal til, for at kunne arbejde kvalifi-
ceret med, at børn i dagtilbud lærer og ikke ekskluderes fra fællesskaber 
 

                                                        
 
5 Task Forcen blev nedsat af Socialministeren i april 2011 for at finde og fremme gode måder at arbejde med læring og 

inklusion på i dagtilbud. I januar 2012 besluttede daværende Børne - og Undervisningsminister Christine Antorini, at videre-
føre Task Forcens arbejde. Task Forcen har besøgt forskellige dagtilbud i Danmark. Den har gennemgået forskning og un-
dersøgelser om, hvad der understøtter læring og inklusion, og har inddraget faglige organisationer, videncentre, forskere og 
uddannelsesinstitutioner. 
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Pejlemærke 1: En reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læ-

ring og inklusion 
Der er en tydelig pædagogik, hvor personalet tilrettelægger et didaktisk velgennemtænkt pæ-
dagogisk arbejde, at dagtilbuddet arbejder systematisk og vidensbaseret med at understøtte 
børns kognitive kompetencer som sprog og logik og de nonkognitive kompetencer som person-
lige og sociale kompetencer, samt at det fysiske rum tænkes aktivt ind i pædagogikken. 
 

Pejlemærke 2: Et målrettet forældresamarbejde 
De ressourcer, der er i familien – det være sig økonomiske, kulturelle eller sociale - spiller en 
afgørende rolle for barnets muligheder for at udfolde alle sine potentialer. Forældre er særdeles 
vigtige aktører, når børns læring og inklusion skal understøttes. Det er derfor vigtigt, at foræl-
drene bliver betragtet som en ressource, som dagtilbuddene skal være opmærksomme på.   
 

Pejlemærke 3: En stærk evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling 

Det pædagogiske miljø skal være kendetegnet ved, at der er tid til pædagogisk refleksion og 
udvikling, planlægning, dokumentation og evaluering. Pædagoger har brug for konkret viden 
om, hvordan det, pædagogen gør og foretager sig med børnene, virker på børns trivsel og læ-
ring. Pædagogens evne til at understøtte læring og arbejdet med meningsfuld dokumentation 
har en positiv virkning på kvaliteten i dagtilbuddet. 
 

Pejlemærke 4: Professionelt og tydeligt lederskab på alle niveauer 
Der skal være en velfungerende styringskæde fra forvaltningsniveau til dagtilbudsniveau.  I et 
dagtilbud af høj kvalitet tænker ledelsen strategisk og sætter mål for, hvad der skal til for, at 
børnene lærer sig mest muligt og bliver inkluderet i fællesskaberne. Både ledelsens vigtige op-
gave med at sikre, at pædagogikken løbende bliver udsat for et kritisk lys og udviklet, samt til-
rettelæggelse af pædagogikken er en central ledelsesopgave. Det at skabe rum og muligheder 
for at hverdagserfaringerne bliver kvalificeret gennem teori og forskning, som danner udgangs-
punkt for nye perspektiver på den pædagogiske praksis, forudsætter en ledelse tæt på den pæ-
dagogiske kerneopgave.  
 
Grundlaget for dagtilbuddene i Gladsaxe er Dagtilbudspolitik 2012 - 2015, den fælles faglige 
ramme (Didaktisk Anvendt Pædagogik) og områdestrukturen. Grundlaget lever fuldt ud op til 
Task Forcen´s fire pejlemærker. 
 

3.3 Normering, læringsmiljø, kvalificeret arbejdskraft og dagtilbuddets størrelse 

Ovenstående pejlemærker er afhængige af de strukturelle muligheder, det enkelte dagtilbud 
råder over herunder normering og økonomi.  
 
I 2013 er der udarbejdet en rapport,6 som med udgangspunkt i aktuel forskning og analyser, un-
dersøger virkninger af tiltag i dagtilbud. Den konkrete anledning til projektet er et ønske om at opnå 
viden om, hvilke tiltag i dagtilbud, der kan karakteriseres som virkningsfulde i forhold til børns læ-
ringsmæssige udbytte af at gå i dagtilbud.7 
 

                                                        
 
6 Dansk Clearing House for uddannelsesforskning, Århus Universitet ”Virkningsfulde tiltag i dagtilbud. Et syste-
matisk review af reviews”(2013). 
7 Projektet er udarbejdet for Kommunernes Landsforening og Kontoret for Børn og Uddannelse (UM) 
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En af de vigtige faktorer for kvalitet i dagtilbuddet er børns sociale interaktion med pædagogen.   
Det er særligt vigtigt at vægte mængden og kvaliteten af den kontakt, det enkelte barn har med 
pædagogen. 
 
En faglig kvalificeret pædagogisk indsats forudsætter dygtige pædagoger, og dagtilbuddets mu-
ligheder for at udvikle høj kvalitet har en tydelig sammenhæng med personalets uddannelsesni-
veau og pædagogernes kvalifikationer. Der er en direkte sammenhæng i forholdet mellem antal 
uddannede pædagoger og personale uden pædagogisk uddannelse, kvaliteten i dagtilbuddet, og 
hvilken positiv virkning det kan få for børns trivsel, læring og udvikling også på lang sigt. 
 
Professionelt uddannede pædagoger har stor betydning for kvaliteten i dagtilbuddene. Derfor 
har Gladsaxe Kommune som målsætning, at 70 pct. af personalet i dagtilbuddene skal være pæ-
dagogisk uddannet.  
 
Forholdet mellem antal pædagoger og antal børn, og hvor megen plads, beskrevet som m2 pr. 
barn der er til rådighed, har betydning for kvaliteten i dagtilbud i forhold til børns læring og triv-
sel.  
 
Det hænger sammen med, at kvaliteten af interaktionen mellem pædagog og barn er den enkelt-
faktor, der har størst betydning for barnets læring og udvikling. Flere pædagoger betyder, at der 
bliver mulighed for at udfolde barnets læringsmiljø og legemuligheder og for mere samtale mel-
lem pædagoger og børn.  
 
Normeringsmæssigt ligger Gladsaxe Kommune stort set på niveau med landsgennemsnittet, som 
er 6,4 indskrevne børn pr. fuldtidsbeskæftiget i aldersintegrerede dagtilbud (0-5 årige).8  
 
En anden afgørende indikator for børns trivsel og udvikling af sociale kompetencer, er et positivt 
socialt miljø i børnegruppen. Pædagoger spiller en central rolle i at fremme det sociale miljø, og 
forskningen viser, at der med fordel kan fokuseres på at arbejde med hele børnegruppen frem 
for at fokusere på det enkelte barn samtidig med, at pædagoger giver børn redskaber til at løse 
konflikter 
 
Læringsmiljøet er endnu en væsentlig faktor, da forskning peger på, at det at arbejde ud fra en 
forudbestemt læreplan har positive effekter på børns faglige og sociale kompetencer.9 Det har 
positive kognitive og sociale virkninger på børnene, når dagtilbuddet er præget af både pæda-
goginitieret indhold og aktiviteter og læring gennem leg. Leg udgør en vigtig del af børns læring, 
det gælder også den leg, hvor pædagogen deltager. En læreplan, hvor børn kan handle udfor-
skende og selv tænke, er forbundet med bedre kognitive præstationer i skolen end mere fagligt 
orienterede læreplaner. 
 
I ingen af de ovennævnte forskningsrapporter indgår dagtilbuddets størrelse som en faktor, der 
har betydning for et dagtilbud af høj kvalitet.  

                                                        
 
8ECO-tal fra Nøgletalsrapport 2014. KORA, Det Nationale Institut for kommuners og regioners Analyse og 
Forskning, har for nylig offentliggjort publikationen ” Personale og børn i kommuners dagtilbud 2007 – 2012”. 
En publikation der, som KORA beskriver det, leverer ny, forbedret og mere sammenlignelig information om 
personaleforbruget i kommunernes dagtilbud. Denne publikation viser, at Gladsaxe opnår indeks 105-115, 
hvilket er lidt over landsgennemsnittet på 100. 
9 Jf. Dansk Clearing House ”Virkningsfulde tiltag i dagtilbud. Et systematisk review af reviews”. 
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Det engelske EPPE projekt har siden 1997 undersøgt den positive effekt af børns ophold i børne-
have af høj kvalitet (3-5 år i England).10 Projektet omfatter 5 kommuner, 141 børnehaver og 
3.000 børn, som forskerne følger ved 3 år, 5 år, 7 år, 11 år, 14 år og 16 år. I projektet er under-
søgt både helt små og meget store børnehaver.  
 
Der er tale om et omfattende forskningsprojekt med fokus på den positive effekt af børnehaver 
af høj kvalitet. Heller ikke i et så omfattende projekt er størrelsen på dagtilbuddet et tema eller 
en enkeltstående indikator for høj kvalitet. 11  
 

3.4 Ledelse og personaleforhold 

For at kunne udøve hensigtsmæssig og velfungerende pædagogfaglig ledelse, tæt på den pæda-
gogiske praksis, er det nødvendigt at kunne varetage sin ledelse på fuld tid. For eksempel delta-
gelse i lederfora, understøtte medarbejdernes pædagogiske arbejde og varetage forældresam-
arbejdet, uden at skulle deltage i det pædagogiske arbejde med børnene på faste tidspunkter. I 
børnehuse med meget få grupper, er det i praksis meget vanskeligt for lederen ikke at have ti-
mer fast i børnegruppen. En forsvarlig personaledækning henover dagen og ugen er her i praksis 
afhængig af, at lederen deltager. 
 
For at kunne udøve et professionelt, velfungerende og udviklende pædagogisk arbejde, er det 
hensigtsmæssigt, at personalegruppen har en størrelse og sammensætning, der understøtter 
personalegruppens udvikling. Personalet skal for eksempel have mulighed for videndeling og 
kompetenceudvikling, og der skal være det tilstrækkelige antal pædagoger til at sikre en høj grad 
af professionel pædagogisk refleksion og dermed målrettet pædagogisk arbejde. Der skal være 
personale nok til at kunne dække de mange funktioner og aktiviteter, der er i et dagtilbud.  
 
I en målorienteret pædagogisk praksis er børnegrupperne inddelt i teams, og der sættes fokus 
på et læringsmiljø for børnene, hvor de kan udvikle sig sammen i aldersopdelte projektgrupper 
og sammen med deres kammerater i legerelationer. 
 
I børnehuse med meget få grupper, kan det være vanskeligt at etablere en struktur, der sikrer en 
hensigtsmæssig teamorganisering i forhold til personaleantal og børneantal/alder. 
 

3.5 Brugertilfredshedsundersøgelse 

Gladsaxe Kommune gennemfører brugertilfredshedsundersøgelser på dagtilbudsområdet. Den 
seneste undersøgelse er gennemført i juni 2012. 
 
Baseret på ovenstående påvirkes brugertilfredsheden eksempelvis af den oplevede pædagogiske 
kvalitet, lederen og det pædagogiske personale. Samtidig kan de bygningsmæssige forhold her-
under dagtilbuddets størrelse også påvirke brugertilfredsheden. 
 
Den seneste brugerundersøgelse i Gladsaxe Kommune viser, at der generelt er en høj tilfredshed 
med dagtilbuddene i kommunen.  
                                                        
 
10 Education in Preschool, Primaryschool and Secondary school, også kendt som “Effective provison of pre-
school childhood” eller “power of preschool” 
11 Forskningsleder Brenda Taggert (2014) angiver, at størrelsen ikke er et tema, da det ingen betydning har for 
kvaliteten. 
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I brugerundersøgelsen angiver forældrene deres tilfredshed på en skala mellem 0 og 5, hvor 5 
indikerer højeste tilfredshed. Den gennemsnitlige tilfredshed for kommunens dagtilbud er på 4,1 
og er dermed høj. De konkrete dagtilbud har opnået en tilfredshed på mellem 3,3 og 4,8 
 
Figur 1. Sammenhæng mellem dagtilbudsstørrelse og brugertilfredshed 

 
 
Som det ses i figuren er der flest små eller mellemstore dagtilbud blandt de dagtilbud, der har 
opnået højest tilfredshed (4,5 eller derover). Men samtidig er der også størst variation i opnået 
brugertilfredshed i de små og mellemstore dagtilbud.  
 
Der er betydelig spredning på brugertilfredsheden i de forskellige størrelser af dagtilbud. Mate-
matisk er der dog en indikation af en lidt højere tilfredshed i mindre dagtilbud. Samtidig er det 
ikke nødvendigvis de samme børnehuse, der får en høj score i denne brugertilfredshedsunder-
søgelse sammenholdt med brugertilfredshedsundersøgelsen, der blev gennemført i 2010. Nogle 
børnehuse får stort set den samme score som i 2010, mens der er en betydelig forskel hos andre 
børnehuse, og størrelsen har ingen betydning i forhold til udviklingen fra sidste brugertilfreds-
hedsundersøgelse og til den nye.  Der er både store og små børnehuse, som opnår samme score 
som sidst, men der er også både store og små, der opnår en betydelig anderledes score i både 
positiv og negativ retning i forhold til undersøgelsen i 2010. 
 
Holder man resultaterne fra de to undersøgelser op mod hinanden bliver det tydeligt, at det ikke 
i sig selv er størrelsen på børnehusene, der er afgørende for brugertilfredsheden, men derimod 
indholdet i tilbuddet. Det ses blandet andet ved, at et børnehus, som jo har samme størrelse i 
undersøgelserne, i flere tilfælde scorer meget forskelligt i brugertilfredshed i 2010 og 2012, Jf. 
figur 2.   
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Figur 2. Sammenligning af brugertilfredshedsundersøgelserne i 2010 og 2012 
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3.6 Forældrenes konkrete valg af dagtilbud i Gladsaxe Kommune 

Langt de fleste forældre i Gladsaxe Kommune vælger børnehus ud fra dets placering, altså er 
nærhedskriteriet meget afgørende. Den eller de ønskede dagtilbud, ligger således typisk meget 
tæt på bopælen. Det er derfor vigtigt, at børnehusene ligger der, hvor borgerne bor. Samtidig er 
det væsentligt for forældrene, at der er plads i den eller de ønskede dagtilbud til den bestemte 
dato, de har behov for – oftest når barselsorloven ophører.  
 
Når disse kriterier opfyldes, undgår forældre senere at skulle flytte deres barn fra et børnehus til 
et andet, når pladsen i det ønskede dagtilbud bliver ledig.  
 
Gladsaxe Kommune har et godt indblik i forældrenes holdning til dagtilbuddene i kommunen. 
Det er opnået gennem det omfattende samarbejde med forældrebestyrelser, kontaktforældre-
råd og Dagtilbudsrådet, gennem høringssvar i forbindelse med forskellige kommunale projekter 
og i det daglige samarbejde mellem forældre, dagtilbud og pladsanvisning.  
 
Mange forældre giver udtryk for, at det er vigtigt med en vis forskellighed i dagtilbuddene, så der 
er noget at vælge imellem.  
 
Forskelligheden drejer sig imidlertid ikke alene om dagtilbuddenes størrelser, men også i høj 
grad om mangfoldigheden i forhold til dagtilbuddenes faglige og pædagogiske profiler. Det vil 
sige, at dagtilbuddene har egne profiler (et særkende), som afspejler lokalområdet, personalets 
kompetencer etc. 
 
I Gladsaxe Kommune får 75 pct. af forældrene opfyldt ét af deres tre ønsker til valg af dagtilbud 
heraf 59 procent første prioriteten (i 2013) jævnfør afsnit 4.5.  
 

3.7 Konklusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Både den processuelle og den strukturelle kvalitet har betydning for, at opnå høj kvalitet i 
dagtilbuddene. Hverken den strukturelle eller processuelle del kan stå alene, men det er 
derimod samspillet mellem de to, der kan skabe en høj kvalitet. De faktorer, som er med til 
at skabe en høj kvalitet i dagtilbuddene, er blandt andet en reflekteret og tilrettelagt pæda-
gogisk praksis, en høj vægtning af forældresamarbejdet, en stærk evalueringskultur og et 
professionelt lederskab på alle niveauer. Dagtilbuddets størrelse spiller en mindre rolle i 
forhold til blandt andet forældrenes opfattelse af kvalitet, målt i deres brugertilfredshed. 
Forældrene vægter faktorer såsom dagtilbuddenes placering i nærområdet, plads til tiden og 
mangfoldigheden i dagtilbuddene.   
 
For at kunne udøve en velfungerende pædagogfaglig ledelse, tæt på den pædagogiske prak-
sis, er det nødvendigt med ledelse på fuld tid. Samtidig er det hensigtsmæssigt, at persona-
legruppen har en hensigtsmæssig størrelse og sammensætning for at kunne udføre et vel-
fungerende, professionelt og udviklende pædagogisk arbejde. I børnehuse med få grupper 
kan det være vanskeligt at etablere en struktur, der understøtter ledelse på fuld tid og en 
personalegruppe af en vis størrelse og sammensætning. 
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4. Antallet af pladser (efterspørgsel og kapacitet) 

Dette afsnit indledes med en gennemgang af, hvor mange pladser (kapacitet) der er på dagtil-
budsområdet samt en beskrivelse af betydningen af 200 frit-valgspladser i kommunen. Formålet 
med at have frit-valgspladser er at forsøge at styrke forældrenes muligheder for at vælge hvilken 
plads, de får, når deres barn skal starte i dagtilbud. Dernæst beskrives, hvordan befolknings-
prognoser i Gladsaxe udarbejdes. Herefter gennemgås den nyeste dagtilbudsprognose, som er 
det værktøj, der angiver forældrenes efterspørgsel efter pladser holdt op i forhold til antallet af 
pladser til rådighed i dagtilbuddene - først set for hele Gladsaxe og efterfølgende opdelt på om-
råder. 
 

4.1 Antallet af dagtilbudspladser i Gladsaxe Kommune (kapaciteten) 

Kapaciteten er et udtryk for, hvor mange pladser, der er til rådighed i Gladsaxe Kommunes dag-
tilbud. Hvert barn i alderen 0-2 år udgør to enheder, mens et barn i alderen 3-5 år udgør en en-
hed. I 2014 har Gladsaxe en kapacitet svarende til 5.276 enheder, hvilket svarer til 3.966 pladser 
fordelt med 1.549 vuggestuebørn og 2.586 børnehavebørn. I 2016 falder kapaciteten til 5.211 
enheder som følge af, at Tjele Allé er afviklet pr. 31. maj 2014, og den midlertidige udvidelse af 
Skovbørnehaven afvikles pr. 31. maj 2015. 
 
For at kunne planlægge behovet for dagtilbud i kommunen er det nødvendigt at sammenligne 
den nuværende dagtilbudskapacitet med den forventede udvikling i antallet af børn. Samtidig er 
det nødvendigt at se på, hvordan efterspørgsel og antallet af pladser fordeler sig i de forskellige 
delområder i kommunen.  
 

4.2 200 frit-valgspladser i Gladsaxe Kommune 

En frit-valgsplads er i princippet en overkapacitet sådan, at der er et overskydende antal pladser i 
børnehusene, som giver forældre øget mulighed for at vælge hvilket børnehus, de ønsker til de-
res barn. Antallet af frit-valgspladser er med andre ord udtryk for, hvor meget overskydende 
kapacitet, der er i børnehusene, som står til rådighed for at fremme, at forældrene får bedre 
mulighed for at vælge dagtilbud til deres barn. 
 
I Gladsaxe Kommune er det i strategien fra 2010 besluttet, at der skal være 200 frit-valgspladser. 
Dette svarer i praksis til 200 frie enheder.12 
 
Reelt er der dog ikke 200 frit-valgspladser (enheder) til brug for forældrenes frie valg. Det skyl-
des, at pladsanvisningen har behov for at råde over et antal ledige enheder (ca. 38) for at opret-
holde pladsgarantien.13  
 
Udover de 38 ledige pladser for at have en velfungerende pladsanvisning og dermed kunne op-
retholde pladsgarantien, skal der være tomme enheder i børnehusene, som giver forældre øget 

                                                        
 
12  Det betyder, at der ikke er plads til 200 ekstra børn, da en 0-2 årig tæller for to enheder, mens en 3-6 årig 
tæller for én enhed. 
 
13 Beregningen af antallet af ledige enheder, som er nødvendige for Pladsanvisningen, er baseret på de nuvæ-
rende pladsanvisningsregler. Hvis der ændres i pladsanvisningsreglerne, kan det medvirke til en ændring i be-
hovet for antallet af ledige enheder. Et eksempel er, hvis der gives øget adgang for tilflyttere. 
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mulighed for at vælge hvilken plads, de ønsker til deres barn. For at sikre et friere valg for foræl-
drene, vil det være fornuftigt, hvis der er 160 ledige enheder, hvilket svarer til 3 procent af plad-
serne opgjort i enheder. De ledige enheder fordeler sig forskelligt i områderne i kommunen, og 
forældrene vil derfor opleve deres frie valg forskelligt afhængig af, hvor i kommunen de bor. Det 
er beskrevet nærmere i afsnittet omkring dagtilbudsprognosen afsnit 4.5. 
 

4.3 Befolkningsprognoser i Gladsaxe Kommune 

Gladsaxe Kommune udarbejder hvert år en prognose for befolkningsudviklingen både fordelt på 
aldersgrupper og på byområder. Prognosen, som udarbejdes for de kommende 15 år (senest for 
perioden 2014-2029), er således et redskab til at vurdere det fremtidige behov for dagtilbuds-
pladser i kommunen.  
 
Prognosen er en model-beregnet fremskrivning af den historiske befolkningsudvikling i kommu-
nen kombineret med kommunens forventninger til f.eks. boligbyggeri, flyttemønstre og fertilitet.  
I Gladsaxe Kommune er der en befolkningstilvækst, og den generelle befolkningsvækst forventes 
at fortsætte. Kommunen oplever en nettotilflytning særligt af personer i den erhvervsaktive al-
der (25-64 år). Dette vil have en betydning på antallet af børn i dagtilbuddene.  
 
Ligeledes vil ændringer i boligmassen have betydning for befolkningsudviklingen. I Gladsaxe 
planlægges der 505 nye boliger i de kommende fem år. Det er bl.a. en udvidelse af boligmassen i 
Bagsværd (Bagsværd Bypark, Bagsværd skole/Granvej og Bagsværd Hovedgade), nye boliger på 
Søborg Hovedgade, Gyngemose Parkvej samt området ved Lundevang skole. 
 
Da en prognose er en beregning, knyttes der selvsagt også usikkerheder hertil. For det første er 
der en usikkerhed i forhold til, om alt planlagt byggeri bliver realiseret, og herefter hvem der 
flytter ind i nybyggeriet. Den største usikkerhed knytter sig imidlertid til antallet af 0 årige, det vil 
sige, hvor mange børn der bliver født (alternativt flytter til kommunen). Set over en årrække 
svinger fertilitetskvotienten, dvs. tilbøjeligheden til at få børn, relativt meget i Gladsaxe. 
 
Generelt er de udarbejdede prognoser for befolkningsudviklingen relativt sikre de første år, 
hvorefter de bliver mere usikre, jf. ovennævnte forbehold. Den seneste udarbejdede befolk-
ningsprognose skal derfor også tolkes varsomt og må betegnes som usikker fra 2020 og frem.  

 

4.4 Den forventede udvikling på dagtilbudsområdet (dagtilbudsprognose) 

I Gladsaxe Kommune er det politisk besluttet i strategien fra 2010, at der skal være 200 ”ledige 
enheder” i kapaciteten.  
 
Figuren nedenfor viser prognose 2014 for udviklingen i antallet af enheder af børn i dagtilbud i 
de kommende 15 år samt den nuværende kapacitet, det vil sige antallet af pladser i dagtilbud-
dene. Dagtilbudsprognosen bygger på tilslutningsprocenten (efterspørgslen) i dagtilbuddene det 
foregående år. Endvidere viser figuren det forventede behov tillagt 200 frit-valgsenheder.  Det 
skal bemærkes, at nedenstående prognose kun dækker børnehusene. Dagplejen er ikke en del af 
det. 
 
Det fremgår, at kapaciteten er lavere end behovet, såfremt der på et hvert tidspunkt skal være 
200 overskydende frit-valgspladser (ledige enheder). Hvis der ikke tages hensyn til frit-
valgsenheder, er der ledig kapacitet frem til 2020.  
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Figur 3. Dagtilbudsprognosen 2014 

 
 

4.5 Den forventede udvikling fordelt på områder 

Forholdet mellem kapacitet og behov er ikke ens i alle dele af kommunen. Kommunen er inddelt 
i ni områder. I tre af de ni områder overstiger kapaciteten behovet for dagtilbudspladser, mens 
det omvendte er tilfældet i fem områder, mens kapacitet og behov stemmer nogenlunde 
overens i det sidste område.  
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Figur 4. Den forventede kapacitet frem mod 2020 

 
  Områder med ledig kapacitet 

            Områder med balance mellem kapacitet og efterspørgsel 

         Områder med manglende kapacitet 
   

Der er således stort pres på områderne Søborg, Buddinge, Gladsaxe, Vadgård og Mørkhøj, mens 
der er ledige pladser i Grønnemose, Stengård og Bagsværd. I Skovbrynet svarer behovet stort set 
til antallet af pladser. 
 
Forskellen betyder, at forældre ikke nødvendigvis kan blive tilbudt en dagtilbudsplads til deres 
barn i det område, hvor de er bosiddende. Det betyder, at mange reelt ikke oplever et frit valg i 
forhold til at få en plads i et dagtilbud. 
 
Når et barn opskrives på ventelisten til dagtilbud, sker det på en fælles venteliste for hele kom-
munen. Derudover kan barnet blive skrevet op til maksimalt tre ønskede dagtilbud. Det kan ek-
sempelvis være dagpleje og to navngivne børnehuse eller tre navngivne børnehuse. Ønskerne 
kan prioriteres med henholdsvis 1., 2. og 3. prioritet. Nedenfor er angivet andelen, der får op-
fyldt deres 1. prioritet samt et af deres ønsker, fordelt på områderne. 
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Tabel 1. Andel, der i 2013 har fået opfyldt henholdsvis deres første prioritet og et af deres ønsker 
(pct.) 

 
 
I Søborg er der færre forældre, der enten har fået opfyldt deres 1. prioritet eller et af deres øn-
sker. I Stengård er der også få, der enten har fået opfyldt deres 1. prioritet eller et af deres øn-
sker, hvilket primært skyldes, at børnehuset Tjele Allé er afviklet.  
 
I både Skovbrynet, Grønnemose og Bagsværd er der mange forældre, der enten har fået opfyldt 
deres 1. prioritet eller et af deres ønsker. Gladsaxe er lidt atypisk, da der er mange forældre, der 
enten har fået opfyldt deres 1. prioritet eller et af deres ønsker på trods af, at behovet forventes 
at overstige kapaciteten. Forklaringen er bl.a., at Alsikemarken blev udvidet i 2013.  
 

4.6 Det ”frie” valg og venteliste 

Den geografiske difference mellem kapacitet og behov har betydning for det frie valg. Dels er de 
200 frit-valgsenheder ikke jævnt fordelt i kommunen, dels har pladsanvisningen behov for 38 frie 
enheder i den daglige drift for at opretholde pladsgarantien, jf. afsnit 4.2. 
 
I Gladsaxe har ventelisten til kommunens dagtilbud været lukket siden 2008. Når den ledige ka-
pacitet overstiger det forventede behov, er det et lovkrav, at ventelisten åbnes for udenbys bor-
gere. Når ventelisten åbnes, kan det presse det frie valg for Gladsaxe borgere, da blandt andet 
København har udfordringer i forhold til deres befolkningstilvækst, og borgere i Københavns 
Kommune vil kunne opleve at få tilbudt en plads i et dagtilbud langt fra deres hjem. Det kan der-
for vise sig at være bedre for en borger fra Københavns Kommune at vælge at få en plads i Glad-
saxe Kommune, hvis vedkommende bor tæt op ad kommunegrænsen mellem København og 
Gladsaxe.  
 
Baseret på erfaringen fra 2008, hvor ventelisten sidst var åben samt ved kontakt til Rødovre 
Kommune, der har åben venteliste på nuværende tidspunkt, vurderes det dog, at åbning af ven-
telisten ikke umiddelbart vil blive påvirket af øget tilgang af borgere fra andre kommuner. 
 

4.7 Øget adgang for tilflyttere 

Med de nuværende anvisningsregler kan tilflyttere til Gladsaxe Kommune først få anciennitet fra 
den dato, de opskriver deres barn på ventelisten. Tilflyttere har dermed en ganske kort ancienni-

1. prioritet Et af ønskerne

Bagsværd 68 91

Skovbrynet 64 77

Stengård 47 57

Vadgård 63 79

Gladsaxe 73 83

Mørkhøj 54 75

Buddinge 53 73

Søborg 45 63

Grønnemose 64 81

Dagplejen 63 70

Gennemsnit 59 75

2013
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tet i sammenligning med borgere, der har født deres barn i Gladsaxe. Tilflyttere har altså meget 
vanskeligt ved at få indfriet deres ønsker til en plads i eget anvisningsområde. 
 
Det er opgjort, at der er ca. 10 procent af alle tilflyttere, der takker nej til at få deres garanti-
plads14 og dermed udskyder deres behov for at få en plads. Hvis der åbnes op for, at tilflyttere 
tilbydes de samme principper for anvisning af plads og dermed får indfriet deres ønske i højere 
grad end i dag, må det forventes, at der ikke bliver takket nej til garantipladsen, hvilket vil øge 
behovet for pladser. Det øgede behov forventes at svare til ca. 12 enheder. 
 
Konsekvensen ved at åbne op for, at tilflyttere tilbydes de samme principper for anvisning af 
plads, er, at borgere, der har født deres barn i Gladsaxe, vil få sværere ved at få indfriet deres 
ønske til en plads i eget anvisningsområde, mens tilflyttere får opfyldt deres ønske i højere grad 
end i dag. 
 
Med baggrund i dagtilbudsprognosen vil det tidligst i 2016 være muligt at åbne op for, at tilflyt-
tere tilbydes de samme principper for anvisning af plads. Tættere på 2016 skal der således tages 
stilling til, om tilflyttere skal tilbydes samme principper for anvisning af plads. 
 

4.8 Konklusion  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 

14
 Gladsaxe Kommunes pladsgaranti indebærer, at alle børn, der har været skrevet op 3 måneder før ønsket 

starttidspunkt, og er mindst 5½ måned gamle, tilbydes en plads i dagtilbud. Garantipladsen er den plads, der 
tilbydes i forbindelse med pladsgarantien. 

 

• Der etableres 210 overskydende enheder, som fordeles med 160 enheder til at op-
retholde forældrenes frie-valg og 50 enheder til pladsanvisning og øget adgang for til-
flyttere. 
 

• Der er stort pres på områderne Søborg, Buddinge, Gladsaxe, Vadgård og Mørkhøj, 
mens der er ledige pladser i Grønnemose, Stengård og Bagsværd. I Skovbrynet svarer 
behovet stort set til antallet af pladser. 
 

• Generelt er de udarbejdede prognoser for befolkningsudviklingen relativt sikre de 
første år, hvorefter de bliver mere usikre. Den seneste udarbejdede befolkningsprog-
nose skal derfor også tolkes varsomt og må betegnes som usikker fra 2020 og frem.  
 

• Frem mod 2016 tages der stilling til, om tilflyttere skal tilbydes de samme principper 
for anvisning af plads, hvilket vil betyde, at tilflytterbarnet får fødselsdatoen som an-
cienitetsdato, såfremt Gladsaxe Kommune modtager opskrivningen på venteliste til 
plads i et dagtilbud senest to måneder efter den dato, hvor familien er tilmeldt folke-
registeret. 
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5. Udnyttelse af de økonomiske ressourcer 

Dette afsnit indledes med en kort beskrivelse af, hvordan budgetterne på dagtilbudsområdet 
tildeles. Herefter analyseres driftsudgifterne i forhold til dagtilbuddenes størrelse, driftsudgifter-
ne i udflyttergrupper samt driftsudgifterne i dagplejen.  
 

5.1 Fordeling af budget til kommunens dagtilbud 

Det samlede budget til kommunens dagtilbud inklusiv dagpleje udgør ca. 310 mio. kr. i 2015.  
Hovedparten af økonomien i dagtilbuddene tildeles efter det faktiske antal passede børn (aktivi-
tetsbaseret budgetmodel) opgjort som enheder.15 Alle børnehuse modtager således uanset stør-
relse det samme faste beløb for hvert barn, de har indmeldt – også kaldet børnetaxameter (bø-
tax).  
 
Derudover tildeles hvert dagtilbud et budget til de faste løn- og driftsudgifter – en grundtakst, 
som ikke afhænger af børnetallet. Heri indgår bl.a. udgifter til lederløn, rengøring, køkkentimer, 
ejendomsudgifter samt konkret tildelte midler til at dække særlige forhold i dagtilbuddet.  
 

5.2 Analyse af driftsudgifter i forhold til størrelsen af dagtilbuddene 

I det følgende afsnit analyses dagtilbuddenes økonomi i sammenhæng med størrelsen af dagtil-
buddet.  
 
Figur 5. Antal børnehuse fordelt på størrelsen af dagtilbuddene 

 
 

                                                        
 
15 0-2 årige tæller to enheder, mens 3-6 årige tæller en enhed. 
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Figur 5 viser børnehusene Gladsaxe i 2013 fordelt på størrelse. Det fremgår, at cirka halvdelen 
(29 børnehuse ud af i alt 61) er tre og fire gruppes dagtilbud. Der er stor variation i størrelsen af 
dagtilbuddene i Gladsaxe Kommune. 
 
 
Figur 6. Antal enheder fordelt efter størrelse på børnehus eller dagpleje 

 
 
Figur 6 angiver hvor mange børn (målt i enheder), der er blevet passet i 2013 fordelt efter bør-
nehusenes størrelse. Eksempelvis er hovedparten (ca. 4.000 ud af i alt 5.600 enheder) af børne-
ne (målt i enheder) blevet passet i tre til seks gruppes dagtilbud. 
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Figur 7. Budget pr. enhed fordelt efter størrelse på børnehus eller dagpleje (kr.) 

 
 
Figur 7 angiver udgiften pr. enhed i 2013 fordelt efter børnehusenes størrelse. Et gruppes dagtil-
bud er dyrest, herefter kommer dagplejen samt halvanden og to gruppes dagtilbud. Billigst er 
syv og otte gruppes dagtilbud. 
 
Det fremgår, at der er ca. 25.000 kr. i forskel mellem udgiften pr. enhed i et gruppes børnehus og 
syv gruppes børnehus. Én gruppe i et børnehus med kun én gruppe koster således 1,86 mio. kr., 
mens én gruppe i et børnehus med syv grupper koster 1,31 mio. kr.16  Der er altså en forskel på 
ca. 550.000 kr. pr. gruppe på udgiften til én gruppe i et og syv gruppes børnehus - selvom grup-
perne får tildelt nøjagtigt det samme antal lønmidler pr. enhed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 
16 I beregningen er det antaget, at der er 22 enheder i en gruppe. 
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Figur 8. Forholdet mellem grundtakst og bøtax fordelt på dagtilbuddenes størrelse 

 
 
I figur 8 er angivet, hvor stor en andel af den samlede budgetterede udgift de faste udgifter, dvs. 
grundtaksten, udgjorde i 2013.  
 
Grundtaksten er tre til fire gange højere i ét gruppes dagtilbud end i syv gruppes dagtilbud. 
Grundtaksten pr. enhed er i gennemsnit på 37.302 kr. i et gruppes børnehus, mens den kun er på 
9.253 kr. i syv gruppes børnehus. Baggrunden er, at grundtaksten skal fordeles på færre børn i 
de små dagtilbud. 
 
For dagplejen er grundtaksten på 13.706 kr., men her er den børneafhængige udgift væsentlig 
højere end i dagtilbuddene. Én enhed i dagplejen koster ca. 20.000 kr. mere end én enhed i et 
syv gruppes børnehus. Dagplejen er dog billigere i drift pr. enhed sammenholdt med et gruppes 
dagtilbud, fordi bygningsomkostningerne er lave. 
 
Med baggrund i ovenstående gennemgang af de økonomiske ressourcer anbefales en idealmo-
del med en dagtilbudsstruktur med børnehuse på mellem fire og otte grupper.   
 

5.3 Driftsudgifter udflyttergrupper 

Gladsaxe Kommune har udflyttergrupper i tre børnehuse. Det drejer sig om Gnisten, Højmarks-
vej og Stationsparken. 
 
Gnisten og Højmarksvej tager henholdsvis 14 og 7 børn med ud i skoven fire dage om ugen. De 
bliver kørt med bus ud til en hytte, der er beliggende i Stenløse. 
 
Stationsparken tager 12 børn med i skoven tre til fire dage om ugen. De bliver kørt med bus til 
en hytte, der er beliggende i Bagsværd. 
 
Alle tre børnehuse får tildelt budget til dækning af løn til ekstra personaleressourcer i forbindel-
se med udflyttergruppen, da personalet på grund af afstanden skal være med hele dagen og ikke 
kan afløses. Desuden afholdes udgifter til kørsel, husleje og rengøring af hytterne.  
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Tabel 2. Merudgifter pr. enhed i udflyttergruppe (kr.)17 

 
 
I tabel 2 er opgjort merudgifterne for udflyttergrupperne pr. enhed. Udflyttergrupperne koster 
mellem 31.600 kr. og 36.800 kr. pr. enhed. Denne udgift kommer oveni den almindelige udgift, 
som i gennemsnit er på 63.570 kr. pr. enhed. Der skal således lægges ca. 50 procent til for at få 
den samlede udgift på de pladser, som er i udflyttergrupperne. 
 
Udflyttergrupperne er en del af den mangfoldighed, der er i tilbuddene på dagtilbudsområdet, 
men det er et forholdsmæssigt dyrt tilbud. Derfor er det også nødvendigt at overveje antallet af 
udflyttergrupper. I kapitel 6, som beskriver de konkrete forslag til tilpasning af strukturen, be-
handles antallet af udflyttergrupper. 
 

5.4 Driftsudgifter dagplejen 

Økonomien i dagplejen bygger lige som resten af dagtilbudsområdet på en aktivitetsbaseret 
budgetmodel, hvor den største del af budgettet (ca. 84 procent) tildeles på baggrund af det fak-
tiske antal passede børn (bøtax). For at sikre en vis budgetsikkerhed i forhold til afholdelse af en 
række faste udgifter gives den resterende del af budgettet som en fast grundtakst til afholdelse 
af faste udgifter som eksempelvis leder- og pædagoglønninger, ejendomsudgifter og inventar til 
legestuerne mv. 
 
Dagplejen er i dag organiseret i to dagplejedistrikter – Dagplejen Nord og Dagplejen Syd. Hvert 
distrikt har ca. 30 dagplejere, 1,8 pædagog, 1 souschef og 1 leder, og der passes mellem 85 og 90 
børn. Hvert distrikt har to legestuer tilknyttet, som hver dagplejegruppe benytter sig af én gang 
om ugen. 
 
I 2013 var udgiften pr. plads på 144.747 kr. svarende til 72.374 kr. pr. enhed baseret på, at der 
blev passet 174 børn i dagplejen. 
 
De faste udgifter, der ikke afhænger af antallet af børn, har betydning for, hvor stor udgiften pr. 
barn er, da de faste udgifter fordelt på børnene stiger, når antallet af børn falder forudsat, at 
den nuværende organisering med to dagplejedistrikter og fire legestuer fastholdes. 
 
Udgiften pr. barn beregnet på baggrund af forskellige børneantal med den nuværende organisa-
tionsstruktur fastholdt fremgår af tabel 3. 
 
 
 
 
 

                                                        
 
17 Udgifterne vedrørende udflyttergrupperne i Gnisten og Højmarksvej er fordelt på baggrund af antallet af 
enheder, da de to udflyttergrupper kører og er sammen, og det er derfor ikke muligt at skille udgifterne ad. 
 

Udgift pr. enhed

Højmarksvej 31.641

Gnisten 31.641

Stationsparken 36.775
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Tabel 3. Udgiften pr. barn i dagpleje på baggrund af forskellige børnetal (kr.) 

 
 
Udgiften pr. barn stiger fra 144.747 kr. ved 174 børn og til 168.485 kr. ved en dagpleje med 100 
børn forudsat, at den nuværende organisering fortsættes. Det bliver altså markant dyrere at 
drive dagpleje, når antallet af børn falder, da de faste udgifter skal fordeles på langt færre børn. 
Det er således nødvendigt at overveje at tilpasse organisationen, hvis antallet af passede børn i 
dagplejen falder. 
 
Hvis udgiften pr. barn i dagplejen skal være på samme niveau som i børnehusene, vil dagplejen 
skulle passe 700 børn under forudsætning om, at nuværende organisering fastholdes, hvilket 
ikke er realistisk.  
 
I kapitel 6, som beskriver de konkrete forslag, behandles den fremtidige størrelse af dagplejen. 
 

5.5 Prisen for frit-valgspladser 

Der er omkostninger forbundet med at have frit-valgspladser.  Er pladsen ledig, modtager bør-
nehuset så at sige ingen bevilling til de børnerelaterede udgifter, men der må altid påregnes en 
udgift til grundtaksten uanset, om pladsen er i brug eller står tom. 
 
Med den nuværende dagtilbudsstruktur udgør grundtaksten mellem 8.000 kroner og 47.000 
kroner pr. enhed, og den gennemsnitlige grundtakst pr. enhed i den nuværende struktur er på 
ca. 15.100 kroner. De store børnehuse har typisk lavere grundtakstudgifter pr. enhed end de 
små børnehuse, men der er dog tale om betydelige variationer mellem både store børnehuse og 
mellem små børnehuse.  
 
Ved fuld omlægning af dagtilbudsstrukturen til børnehuse på tre til otte grupper, vil den gen-
nemsnitlige grundtakst pr. enhed udgøre ca. 11.900 kroner. Dette svarer til prisen på en frit-
valgsplads, når dagtilbudsstrukturen kun indeholder børnehuse med tre til otte grupper. 
 
Udviklingen i udgiften i forhold til antal frit-valgspladser er angivet i figur 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antal børn Udgift pr. barn

174 144.747

160 150.404

140 154.709

120 160.449

100 168.485
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Figur 9. Udgift til frit-valgspladser afhængig af antal frit-valgspladser

 
 
Ved 200 frit-valgspladser vil udgiften i den fremtidige struktur således være ca. 2,4 mio. kroner, 
mens udgiften i den nuværende struktur for det samme antal frit-valgspladser er på ca. 3,0 mio. 
kr. 
 

5.6 Konklusion 
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Antal fritvalgspladser

Struktur med børnehuse med 1-8 grupper Struktur med børnehuse med 3-8 grupper

• Dagtilbudsstrukturen tilpasses til idealmodel med dagtilbud på mellem fire og otte 
grupper dog afvikles børnehuse på tre grupper kun i særlige tilfælde jævnfør Byrå-
dets beslutning, da strategien fra 2010 blev vedtaget.   

 

• Antallet af udflyttergrupper reduceres, da en plads i udflyttergrupper koster ca. 50 
procent mere end en almindelig plads.  
 

• Organisationen i dagplejen tilpasses, hvis antallet af passede børn falder. 
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6. Konkrete forslag til fremtidig dagtilbudsstruktur 

Dette afsnit beskriver de konkrete forslag til en fremtidig dagtilbudsstruktur opdelt i kort, mel-
lemlang og lang sigt herunder konsekvenserne for kapaciteten ved gennemførelse af forslagene. 
 

6.1 Kortlægning af børnehusenes bygninger 

Gladsaxe har i dag 61 børnehuse fordelt i 67 bygninger. I efteråret 2013 er der foretaget en kort-
lægning af alle bygninger med henblik på at vurdere bygningernes fysiske tilstand, indretning, 
udearealer, driftsomkostninger mv. Med udgangspunkt i kortlægningen og den aktuelle viden 
om det fremtidige behov for dagtilbudspladser er der udarbejdet en plan for, hvordan dagtil-
budsstrukturen fremadrettet kan tilpasses på kort, mellemlang og lang sigt. Tilpasningen sikrer 
udmøntningen af strategien for den fremtidige dagtilbudsstruktur med fire til otte gruppers bør-
nehuse samtidig med, at kommunes dagtilbud gøres tidssvarende, så såvel de fysiske, miljømæs-
sige som pædagogiske rammer tilgodeser en optimal udvikling for kommunens børn.  
 
Der er generelt en lang proces fra politisk beslutning til det endelige bygningsprojekt er klar til 
ibrugtagning.  Den udarbejdede plan sikrer, at der løbende igangsættes byggeprojekter, og at 
afvikling af dagtilbud tilstræbes først at ske på et tidspunkt, hvor der er skabt nye og bedre facili-
teter i nærområdet. Der følges løbende op på, om eksempelvis prognosen holder, og om imple-
menteringsplanen skal korrigeres. 
 
Nedenstående tabeller angiver tidspunktet for ibrugtagning af nye faciliteter alternativt nedlæg-
gelse af faciliteter. 
 

6.2 Ændringsforslag på det korte sigt (2015-2018) 

Det korte sigt gælder perioden 2015-2018. Perioden dækker den kommende budgetperiode, og 
sigtet er så kort, at prognosen for udviklingen i antallet af børn med i dagtilbud vurderes at være 
relativ sikker.   
 
Tabel 4. Ændringer på kort sigt  

 
 
 Implementeringsplanen er primært baseret på et princip om, at der ny- og udbygges før, børne-
ne flyttes i relevante børnegrupper til det nye sted og børnehuse afvikles. 
 
De første ændringer er planlagt i det østlige område Grønnemose. I dette område er der dels 
utidssvarende bygninger og dels grænser området op til Søborg, hvor der er mangel på dagtil-
budspladser. 
 

Børnehus Område Tiltag

2. kv. 

2016 

3. kv. 

2016

4 kv. 

2016
2017

1. kv. 

2018

2. kv. 

2018

Piraten Grønnemose Nybygning +87

Nøddehegnet Gladsaxe Udvides +44

Sommerfuglen og Larven Bagsværd Sammenlægges 0

Stationsparken Vadgård Ombygges +10

Højmarksvej Grønnemose Udvides +44

Saxen Grønnemose Afvikles -80

Elverdammen Søborg Nedrivning -109

Elverdammen Søborg Nybygning 131

Kiplingsgård Søborg Afvikles -42
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I 2015 påbegyndes en ombygning af den bygning, som tidligere har været benyttet til Klub Pira-
ten. Piraten vil blive ombygget til et aldersintegreret børnehus med plads til 87 enheder i alderen 
0-6 år, og planlægges færdigbygget til indskrivningen pr. 1. maj 2016.  
 
Sideløbende med ombygningen af Piraten sker der en ombygning - og udvidelse - af børnehuset 
Højmarksvej, som er beliggende i område Grønnemose.  Højmarksvej er i dag et børnehus for 
børn i alderen 3-6 år, og børnehuset har forløbsmæssig sammenhæng med Saxen, som udeluk-
kende er et børnehus for børn i alderen 0-3 år. 
 
Når Piraten er taget i brug, og Højmarksvej er udvidet, opsiges kommunens lejemål til børnehu-
set Saxen. Saxen har en meget uhensigtsmæssig indretning i tre etager og legepladsfaciliteter, 
som ikke er umiddelbart tilgængelige (ligger i afstand fra børnehuset).  
 
Ligeledes nedlægges Kiplingsgård, som er et to-gruppers børnehus for børn i alderen 3-6 år også 
beliggende i Søborg. 
 
Primo 2016 er der planlagt etablering af et nyt børnehus på grunden ved Elverdammens børne-
have. Elverdammen er et børnehus for børn i alderen 0-6 år opdelt i henholdsvis vuggestue og 
børnehave beliggende på to forskellige matrikler med en vis afstand imellem. Begge bygninger er 
utidssvarende og planlægges derfor nedrevet. Byggeprojektet har nogle konsekvenser. For det 
første skal der findes alternativ pasning af de børn, som i dag er indskrevet i Elverdammen i byg-
geperioden. For det andet skal der findes en alternativ og permanent placering til de spejdere, 
som i dag benytter spejderhytten på Christianehøj, da det nye børnehus samtidig indeholder en 
kapacitetsudvidelse.      
 
Stationsparken er beliggende i område Vadgård og har til huse i lejede bygninger. Stationsparken 
er et børnehus for børn i alderen 0-6 år med tre grupper samt en udflyttergruppe. Her planlæg-
ges indvendige ombygninger således, at børnehusets sal ombygges til et grupperum. Det vil give 
en merkapacitet på 10 enheder, og får desuden stor betydning for arbejdstilrettelæggelsen, idet 
den nuværende udflyttergruppe nedlægges, og alle børn derfor er i børnehuset hver dag. Det 
betyder samtidig, at driftsomkostningerne reduceres betydeligt bl.a. ved, at der fremover ikke vil 
være udgifter til drift og leje af spejderhytte samt buskørsel.  
 
I område Gladsaxe planlægges der en udvidelse af Nøddehegnet, således at denne bliver til et 
børnehus med seks børnegrupper. Nøddehegnet er i dag et børnehus for børn i alderen 0-6 år. 
Kapaciteten udvides med 44 enheder, og tilbygningen forventes indflytningsklar i 3. kvartal af 
2016. Udvidelsen vil imødekomme kapacitetsmangel i området. 
 
Der planlægges ligeledes en sammenlægning af børnehusene Sommerfuglen og Larven. Som-
merfuglen er et børnehus for børn i alderen 0-6 år med fem børnegrupper. Larven er et børne-
hus for børn i alderen 0-3 år med tre børnegrupper. Sommerfuglen og Larven ligger side om side 
i samme bygninger, men det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at gå tørskoet fra den ene til 
den anden. I den forbindelse laves der en tilbygning, der sikrer fysisk sammenhæng, og de eksi-
sterende bygninger gøres tidssvarende.  Ændringerne vil ikke i sig selv øge kapaciteten, men vil 
være en klar forbedring af de fysiske rammer og dermed også af de pædagogiske muligheder.   
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6.3 Ændringsforslag på det mellemlange sigt (2019-2021) 

På det mellemlange sigt planlægges det at bygge tre nye børnehuse. Som en del af den kom-
mende strategi skal fremtidens børnehuse have fire til otte grupper. I takt med at der nybygges 
og ombygges børnehuse, vil de mindste børnehuse blive nedlagt (forudsat at der er tilstrækkelig 
kapacitet i kommunen på det pågældende tidspunkt). 
 
 Tabel 5. Forslag til ændringer på det mellemlange sigt (2019-2021) 

 
 
Implementeringsplanen er primært baseret på et princip om, at der ny- og udbygges før, børne-
ne flyttes i relevante børnegrupper til det nye sted og børnehuse afvikles. 
 
Der planlægges at bygge et børnehus med fire børnegrupper på grunden ved Stengård kirke. 
Bygningen, som forventes klar til indflytning i 2019, ligger i område Stengård. Samtidig forventes 
det, at de mindre børnehuse i området afvikles forudsat, at der ikke er kapacitetsbehov i områ-
det. Generelt er der overskydende kapacitet i område Stengård, men den overskydende kapaci-
tet tilbydes til forældre fra Gladsaxe og Vadgård områderne, som har mangel på pladser. 
 
Der planlægges endvidere at bygge et børnehus til seks grupper i Mørkhøj samt et børnehus ved 
siden af den nuværende klub Egegården til syv grupper i Gladsaxe området. De nye børnehuse 
forventes klar til brug i henholdsvis 2020 og 2021.  
 
Som det fremgår af tabel 5 forventes det på nuværende tidspunkt, at Elledalen, Stenhøj og Sko-
leparken kan afvikles i løbet af 2019, Sneglehusets satellit, Mørkhøj Fri, Tusindfryd og Marielyst i 
løbet af 2020 og Lillebo, Børnehuset, Bytoften og Vibevænget i 2021. 
 

6.4 Ændringsforslag på det lange sigt (fra 2022 og frem) 

Der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt konkrete projekter på det lange sigt. Der vil løben-
de blive set på behovet for mere kapacitet både i forhold til, hvor der forventes mangel på dag-
tilbudspladser og i forhold til befolkningsudviklingen i kommunen.    
 
Med den fremlagte plan forventes det, at alle små børnehuse på nær to (Bagsværd Børnehave 
og Gladsaxe Skovbørnehave) vil være afviklet i løbet af 2021. I forbindelse med byudvikling af 
Bagsværd området forventes det, at der vil være behov for at nybygge og/eller ombygge børne-

Børnehus Område Tiltag 2019 2020 2021

Ved Stengård kirke Stengård Nybygges +87

Elledalen Stengård Afvikles -40

Stenhøj Stengård Afvikles -40

Skoleparken Stengård Afvikles -20

Ved Mørkhøj skole Mørkhøj/Enghavegård Nybygges +131

Sneglehuset, satelitten Mørkhøj/Enghavegård Afvikles -25

Mørkhøj Fri Mørkhøj/Enghavegård Afvikles -42

Tusindsfryd Søborg Afvikles -22

Marielyst Buddinge Afvikles -20

Ved Egegården Gladsaxe Nybygges +153

Lillebo Bagsværd Afvikles -30

Børnehuset Gladsaxe Afvikles -41

Bytoften Gladsaxe Afvikles -48

Vibevænget Gladsaxe Afvikles -42
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huse, og i dette arbejde vil afvikling af Bagsværd Børnehave indgå. Udvikling af området er dog 
kun i opstarten, og det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at forudse, hvordan områ-
det vil blive udviklet. 
 
Gladsaxe Skovbørnehave er det eneste af børnehusene med én og to grupper, der ikke planlæg-
ges afviklet. Skovbørnehaven er et helt særligt tilbud i forhold til de almindelige børnehuse, da 
børnene er ude i skoven hele dagen. Fastholdelse af tilbud om skovbørnehave er med til at sikre 
mangfoldighed i kommunens tilbud. 
 
På kort sigt er det kun udflyttergruppen i Stationsparken, der foreslås afviklet. Derfor skal der på 
det lange sigt tages stilling til, hvad der skal ske med udflyttergrupperne i Gnisten og Højmarks-
vej. I første omgang fortsættes disse, men når 2021 nærmer sig, skal der træffes beslutning om, 
hvad der skal ske med dem.  
 

6.5 Samlede konsekvenser af planlagte ændringer 

Netto betyder de planlagte ændringer frem til 2021 en kapacitetsudvidelse på 86 enheder. Udvi-
delsen sker primært på det korte sigt, hvorefter der påbegyndes afvikling af de mindste børne-
huse.  
 
Der vil løbende blive fulgt op på, om eksempelvis prognosen holder, og om implementeringspla-
nen skal korrigeres. 
 
Kapacitetsudvidelserne er planlagt i områderne Grønnemose, Gladsaxe, Mørkhøj og Vadgård. 
Dette er også de områder, hvor der i dag og fremover forventes at være mangel på dagtilbuds-
pladser.   
 
Tabel 6. Nettoændringer fordelt på år og områder 

 
 
Samtidig har de planlagte ændringer også betydning for dagtilbudsstrukturen. Der er kun to dag-
tilbud med en gruppe tilbage i 2022, mens der er flere større dagtilbud, hvilket stemmer overens 
med anbefalingerne om dagtilbud mellem fire og otte grupper. Ændringen i antallet af dagtilbud 
fremgår af figur 10 nedenfor. 
 
 
 
 

Område 2016 2017 2018 2019 2020 2021 I alt 

Bagsværd -30 -30

Buddinge -20 -20

Gladsaxe 44 22 66

Grønnemose 51 51

Mørkhøj/Enghavegård 64 64

Skovbrynet 0

Stengård -13 -13

Søborg -20 -22 -42

Vadgård 10 10

I alt 105 0 -20 -13 22 -8 86
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Figur 10. Antal børnehuse fordelt på størrelse i 2013 og 2022  

 
 
Implementeringsplanen medfører en samlet udvidelse i antallet af pladser på 86 enheder, som 
der også vil være behov for jævnfør dagtilbudsprognosen. Alternativet til de ændringer, der er 
foreslået, er at bygge et nyt børnehus med plads til 86 enheder. Men herved sker der ingen æn-
dringer i den nuværende struktur, og der vil heller ikke ske de bygningsmæssige forbedringer, 
som planen lægger op til. Et børnehus af den størrelse forventes at koste ca. 15,5 mio. kr. i an-
lægsudgifter og en årlig driftsudgift på ca. 5,3 mio. kr. indeholdende grundtilskud og driftsudgift 
pr. barn Det skal bemærkes, at udgiften til drift af de 87 enheder ikke kan sammenholdes med 
de sparede driftsudgifter som følge af implementeringsplanen beskrevet i kapitel 7, som kun 
indeholder grundtilskuddet. 
 

6.6 Konsekvenser for bygningsmassen 

I løbet af 2013 er der foretaget en kortlægning af alle bygninger på dagtilbudsområdet med hen-
blik på at få et overblik over bygningernes tilstand, de ejendomsmæssige udgifter samt en rang-
listning af bygningerne i forhold til ni forskellige bygningsmæssige parametre. For hver af de ni 
parametre blev bygningen tildelt et tal mellem et og fem. Jo lavere opnået tal, jo bedre vurderes 
bygningen. I implementeringsplanen har kortlægningen også været et af parametrene, og ne-
denfor er børnehuse og tilhørende bygninger, der afvikles, markeret med rød firkant omkring. 
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Tabel 7. Oversigt over bygningerne på dagtilbudsområdet med markering af de bygninger, der 
afvikles 

 
 
Som det fremgår af tabel 7 er det primært de bygninger, der har scoret højest i kortlægningen af 
den bygningsmæssige kvalitet og dermed dårligst, der afvikles, hvilket er helt i tråd med, at må-
let med strategien om, at den bygningsmæssige kvalitet opjusteres.  
 

6.7 Konsekvenser for dagplejen 

I forbindelse med at der løbende vil blive set på behovet for mere eller mindre kapacitet på det 
længere sigt, vil størrelsen af dagplejen blive inddraget i overvejelserne.  Som beskrevet i kapitel 
5 er en plads i dagplejen forholdsvis dyr sammenlignet med en plads i et børnehus med fire til 
otte grupper, og derfor kan det overvejes, om dagplejen skal være mindre end i dag. Hvis antal-
let af dagplejere og dermed også antallet af børn reduceres, er der behov for, at der også sker en 
tilpasning af organisationen. Der er imidlertid behov for pladserne i dagplejen på kort og mel-
lemlangt sigt, og derfor skal der først tages stilling til, hvor stor dagplejen skal være, når vi nær-
mer os 2021. Dagplejen er meget fleksibel, da der ikke skal etableres nye bygninger før antallet 
af pladser kan udvides. Det kræver ”bare”, at der ansættes flere dagplejere. Den samme fleksibi-

Alle børnehuse Samlet Alle børnehuse Samlet

Troldehøj (incl dagpleje) KB 464 14 Humlebien KB 268 23

Taxhøj KB 471 14 Møllehuset KB 415 23

Sneglehuset (Oktobervej) KB 084 16 Trinbrættet KB 424 23

Novo Børnegård KB 801 17 Skovbrynet Skovbørnehave KB 225 23

Midgård / Månehuset KB 242 18 Nybrogård KB 808 23

Solvognen KB 470 19 Tusindfryd (incl dagpleje) KB 312 23

Ved Fortet KB 088 20 Solstrålen nord KB 717 23

Stationsparken KB 461 20 Mælkevejen KB 434 24

Larven/Sommerfuglen KB 065 20 Kastanjely  (Kastaniehuset) KB 811 24

Månehuset KB 242 20 Kærnehuset  (Kastaniehuset) KB 813 24

Blomsterhaven KB 428 20 Solsikken (Kastaniehuset) KB 821 24

Alsikemarken KB 112 21 Larven KB 065 24

Nøddehegnet KB 402 21 Torveparken KB 097 24

Kildebo KB 416 21 Mosen KB 253 24

Egeparken KB 431 21 Lauggården KB 414 24

Bakken KB 095 21 Gnisten KB 435 24

Kongshvile KB 210 21 Vævergården KB 202 25

Midgård KB 242 21 Østerlund KB 432 25

Bakkely KB 423 21 Stengårdsparken KB 058 26

Pilebo KB 413 21 Høje Søborg KB 069 26

Birkehaven KB 458 21 Børnehuset KB 436 26

Solstrålen syd KB 716 21 Sommerfuglen KB 065 26

Bytoften (børnehus) KB 238 22 Lillebo KB 803 26

Stjernen KB 449 22 Skoleparken KB 807 26

Myretuen KB 702 22 Mørkhøj Fri (Mørkhøjvej) KB 814 26

Junibakken KB 094 22 Marielyst Børnehave KB 719 27

Poplen KB 406 22 Taxvej 13 (Bagsværd børnehave) 035/802 27

Lundegården KB 077 22 Stenhøj KB 159 27

Hyldegården KB 079 22 Kiplingsgård KB 047 27

Elverdammen (Christianehøj) KB 090 22 Elledalen KB 180 28

Højmarksvej KB 405 22 Saxen KB 027 28

Christianebo KB 420 22 Pileparken KB 038 28

Vibevænget KB 057 23 Elverdammen (zolas alle) KB 019 29

Kildevænget KB 237 23 Satelitten KB 342 30
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litet er der også ved nedadgående børnetal, hvilket er dagplejens store force i forhold til børne-
huse. 
 
Dagplejen skal løbende tilpasse kapaciteten og fokusere på de områder, hvor behovet for plad-
ser overstiger antallet af pladser. Det betyder, at der løbende følges op på, om dagplejerne bor i 
de relevante områder, så dagplejens kapacitet kan hjælpe med pladser i de områder, hvor beho-
vet for pladser overstiger antallet af pladser. Fremover skal der således primært ansættes dag-
plejere i Søborg, Buddinge, Vadgård, Gladsaxe og Mørkhøj, som er de områder, hvor der forven-
tes at mangle pladser i. 
 

6.8 Konsekvenser for områdestrukturen  

Dagtilbuddene er i dag organiseret i ni områder med hver fem til otte børnehuse. De foreslåede 
ændringer på det korte, mellemlange og lange sigt har også betydning for områdestrukturen.  
 
Der vil også i fremtiden være ni områder, men strukturen tilpasses. Det primære princip er ét 
område med samarbejde med én skole.  
 
En undtagelse er dog Mørkhøj og Enghavegård, som er et afgrænset lokalområde med stort 
samarbejde på tværs af hele området. Der var så få børnehuse i området, at det ikke blev delt i 
to områder, da der blev indført områdeledelse.  
 
Med ni områder er det ikke helt muligt at undgå, at der er børnehuse, der ikke er placeret i det 
område, der formelt har samarbejde med den distriktsskole, hvor de geografisk er placeret. I den 
nye struktur er der lagt vægt på, at det er så få børnehuse som muligt, der ikke er placeret i det 
område, der samarbejder med distriktsskolen, og i den nye områdestruktur er dette antal redu-
ceret til kun at dreje sig om fem børnehuse. Til sidst er der lagt vægt på, at der som minimum er 
mindst fire børnehuse i hvert område. Det sikrer ledelsesmæssigt og pædagogisk bæredygtig-
hed. Tabel 8 viser en oversigt over den nye områdestruktur, når de forslåede ændringer er fuldt 
implementeret. 
 
Ændringerne for områdestrukturen træder i kraft pr. 01.06.2019. 
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Tabel 8. Ny områdestruktur 

 
 
Alle børnehusenes placering i de forskellige skoledistrikter er markeret i figur 11. Som nævnt er 
det kun fem børnehuse – Vævergården, Østerlund, Kongshvile, Christianebo og Elverdammen – 
der ikke er placeret i det tilhørende skoledistrikt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Område

Antal 

grupper Område

Antal 

grupper Område

Antal 

grupper

Bagsværd Grønnemose Stengård

Antal børnehuse 4 Antal børnehuse 6 Antal børnehuse 5

Sommerfuglen/Larven 8 Mosen 4 Blomsterhaven 4

Midgård 8 Lundegården 7 Troldehøj 4

Månehuset 4 Hyldegården 7 Østerlund* 4

Vævergården* 5 Højmarksvej 5 Kongshvile* 3

I alt 25 Lauggården 5

Nyt børnehus (Stengård 

kirke) 4

Nyt børnehus (Piraten) 4 I alt 19

Buddinge I alt 32

Antal børnehuse 5 Søborg

Kildebo 5 Mørkhøj/Enghavegård Antal børnehuse 5

Kildevænget 6 Antal børnehuse 7 Christianebo* 4

Møllehuset 4 Pilebo 5 Elverdammen* 6

Høje Søborg 5 Pileparken 6 Gnisten 4

Stationsparken 4 Sneglehuset 7 Mælkevejen 4

I alt 24 Torveparken 4 Solvognen 4

Solstrålen 6 I alt 22

Gladsaxe Birkehaven 4

Antal børnehuse 5

Nyt børnehus (Ved 

Mørkhøj Skole) 6 Vadgård

Nøddehegnet 6 I alt 38 Antal børnehuse 5

Egeparken 4 Stjernen 4

Myretuen 3 Skovbrynet Humlebien 8

Ved Fortet 4 Antal børnehuse 5 Trinbrættet 4

Nyt børnehus (Ved 

Egegården) 7 Bakken 4 Stengårdsparken 5

I alt 24 Junibakken 3 Alsikemarken 6

Poplen 3 I alt 27

Bakkely 3

Taxhøj 4 * hører til andet skoledistrikt

I alt 17
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Figur 11. Placering af børnehuse i skoledistrikter 

 
 

6.9 Konklusion  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med implementeringsplanen er der gennemført ændringer sådan, at dagtilbudsområdet er 
blevet mere bæredygtigt, både pædagogisk, ledelses-, bygnings- og miljømæssigt samt 
økonomisk. Implementeringsplanen er primært baseret på et princip om, at der ny- og ud-
bygges før, børnene flyttes i relevante børnegrupper til det nye sted og først herefter afvik-
les børnehuse. 
 
Samtidig sker der en udvidelse i antallet af pladser med 86 enheder.  
 
Der fastholdes en områdestruktur med ni områder med hver fire til syv børnehuse, men 
områderne tilpasses i højere grad til de nuværende skoledistrikter. Den nye områdestruktur 
gælder fra 01.06.2019. 
 
Der skal løbende følges op på, om eksempelvis prognosen holder, og om implementerings-
planen skal korrigeres.   
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På kort sigt (2015-2018): 

• Piraten ombygges til fire gruppes børnehus. 
 

• Der tilbygges to ekstra grupper på Nøddehegnet og Højmarksvej 
 

• Sommerfuglen og Larven sammenlægges 
 

• Stationsparkens sal ombygges til grupperum, og udflyttergruppen afvikles. Udflyt-
tergrupperne i Gnisten og Højmarksvej bevares på det korte sigt. 

 

• Elverdammen nybygges, så hele børnehuset placeres på én matrikel og i én byg-
ning. 

 

• Saxen og Kiplingsgård afvikles. 
 
På mellemlangt sigt (2019-2021): 

• Der bygges nye dagtilbud på grundene ved Stengård kirke, ved Mørkhøj Skole og 
ved klub Egegården. 

 

• Elledalen, Lillebo, Skoleparken, Mørkhøj Fri, Tusindfryd, Marielyst, Stenhøj, Børne-
huset, Bytoften, Vibevænget og Sneglehusets satellit afvikles. 

 
På langt sigt (fra 2022 og frem): 

• Der bliver løbende fulgt op på behovet for mere kapacitet både i forhold til, hvor 
der forventes mangel på dagtilbudspladser og i forhold til befolkningsudviklingen i 
kommunen.  

 

• Der tages stilling til, hvor mange udflyttergrupper der skal være i fremtiden herun-
der, om udflyttergrupperne i Gnisten og på Højmarksvej skal afvikles. 

 

• Gladsaxe Skovbørnehave er et helt særligt dagtilbud, da børnene er i skoven hele 
dagen, og tilbuddet bevares. 

 

• Der tages stilling til størrelsen og organisering af dagplejen. Frem mod det lange sigt 
tilpasses antallet af pladser, så kapaciteten fokuseres på de områder, hvor behovet 
for pladser forventes at overstige antallet af pladser, det vil sige i Søborg, Buddinge, 
Vadgård, Gladsaxe og Mørkhøj. 

 

• Afvikling af Bagsværd Børnehave indgår arbejdet i forbindelse med byudvikling af 
Bagsværd området. 
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7. Finansieringsplan 

Til alle forslag om bygningsændringer, nybygninger og eventuel afhændelse beskrevet i kapitel 6 
er der udarbejdet et overslag over de økonomiske konsekvenser for såvel anlægsudgifter samt 
driftsomkostninger – herunder også besparelser på driften. De endelige økonomiske konsekven-
ser kan dog først opgøres, når de enkelte forslag er endeligt projekterede. I borgmesterens op-
læg til budget 2015-2018 er der årligt afsat 12 mio. kr. til implementeringen af dagtilbudsstrate-
gien. Forventede driftsbesparelser indregnes, når de er kendte. Finansieringsplanen er en øko-
nomisk konklusion på implementeringsplanen beskrevet i kapitel 6.  
 

7.1 Økonomi på det korte sigt (2015-2018) 

Som beskrevet i afsnit 6.2 planlægges der flere ændringer i perioden 2015-2018. I det følgende 
er der udarbejdet økonomiske overslag for omkostningerne med udgangspunkt i de nuværende 
kendte oplysninger. Økonomien skal genberegnes, når hvert forslag er endeligt projekteret. I 
finansieringsplanen er der ikke indregnet eventuelle salgsindtægter for de afviklede kommunale 
bygninger. Til orientering kan oplyses, at ejendomsvurderingerne på de kommunale bygninger, 
som ikke længere skal benyttes, samlet set løber op i ca. 17 mio. kr. Baggrunden for ikke at ind-
regne en forventet salgssum er, at der er stor usikkerhed i forhold til de indtægter, som bygnin-
gerne eventuelt kan indbringe ved et salg. Desuden er der heller ikke medregnet omkostninger 
til evakuering i forbindelse med ombygninger og tilbygninger på de eksisterende dagtilbud, da 
disse afhænger af byggeprocessen, som først kendes, når forslagene er endeligt projekterede. 
Men det vil dog være nødvendigt med evakuering i et vist omfang. 
 
På det korte sigt forventes anlægsudgifterne at udgøre ca. 74 mio. kr. Det skal dække ombygning 
af Piraten og Stationsparken, tilbygning af Nøddehegnet og Højmarksvej, tilbygning i forbindelse 
med sammenlægning af Sommerfuglen og Larven, nybygning af Elverdammen og nyt dagtilbud 
ved Stengård kirke samt reetableringsomkostninger i forbindelse med afvikling af lejemålet ved-
rørende Saxen. 
 
Tabel 9. Anlægsudgifter (2015-2018) 

 
 
Udover anlægsudgifterne påvirkes de fremtidige driftsomkostninger også af ændringerne. I det 
følgende er de forventede ændringer i driftsudgifterne på Børne- og Undervisningsudvalgets 
område samt udgifter til rengøring hos ISG (Intern Service Gladsaxe) beskrevet. Derudover vil 
forslagene medføre ændringer i omkostningerne til periodisk, planlagt vedligeholdelse (PPV) og 
grøn/hvid vedligeholdelse. Det er dog ikke muligt at beregne konsekvenserne på PPV og 

ANLÆGSUDGIFTER I alt

2015-2018

Piraten 8.400.000

Nøddehegnet 7.700.000

Højmarksvej 9.500.000

Afvikling af Saxen 500.000

Sommerfuglen og Larven 5.000.000

Stationsparken 1.100.000

Elverdammen 26.200.000

Ved Stengård kirke 15.500.000

Total anlægsudgifter 73.900.000
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grøn/hvid vedligeholdelse før projekterne er endeligt projekterede.  Det må dog forventes, at 
der skal bruges færre midler til vedligehold, når der er færre matrikler. 
 
På det korte sigt forventes ændringerne i dagtilbudsstrukturen at medføre en nettobesparelse i 
driftsudgifterne på ca. 3 mio. kr. på trods af, at der er tale om en samlet udvidelse af pladsantal-
let. Nettobesparelsen dækker over besparelser som følge af afvikling af børnehusene Saxen og 
Kiplingsgård samt udflyttergruppen i Stationsparken, sammenlægning af Sommerfuglen og Lar-
ven samt samling af Elverdammen på én matrikel frem for de nuværende to. Nettobesparelsen 
dækker desuden over driftsudgifter vedrørende ibrugtagning af Piraten og Elverdammen samt 
tilbygningerne på Nøddehegnet og Højmarksvej. 
 
Tabel 10. Driftsudgifter (2015-2018) 

 
 

7.2 Økonomi på det mellemlange sigt (2019-2022) 

På det mellemlange sigt forventes anlægsudgifterne at udgøre 59 mio. kr. Det skal dække ny-
bygning af et seks gruppers børnehus ved Mørkhøj Skole og et syv gruppers børnehus ved Ege-
gården samt reetableringsomkostninger i forbindelse med afvikling af lejemålene vedrørende 
Lillebo, Skoleparken, Marielyst, Bytoften og Vibevænget. 
 
Tabel 11. Anlægsudgifter (2019-2022) 

 
 

DRIFTSUDGIFTER I alt

2015-2018

Sparede driftsudgifter

Afvikling af Saxen -6.500.000

Sammenlægning af Sommerfuglen og Larven -1.100.000

Afvikling af Stationsparkens udflyttergruppe -700.000

Elverdammen -1.100.000

Afvikling af Kiplingsgård -800.000

Afledte driftsudgifter

Piraten 4.100.000

Nøddehegnet 1.200.000

Højmarksvej 1.100.000

Elverdammen 1.100.000

Total driftsudgifter -2.700.000

ANLÆGSUDGIFTER I alt

2019-2022

Afvikling af Lillebo 500.000

Afvikling af Skoleparken 500.000

Ved Mørkhøj Skole 25.700.000

Afvikling af Marielyst 500.000

Ved Egegården 30.800.000

Afvikling af Bytoften 500.000

Afvikling af Vibevænget 500.000

Total anlægsudgifter 59.000.000
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Udover anlægsudgifterne påvirkes driftsomkostningerne også af ændringerne. I det følgende er 
de forventede ændringer i driftsudgifterne på Børne- og Undervisningsudvalgets område samt 
udgifter til rengøring hos ISG beskrevet. Også her vil der tilkomme ændringer i omkostningerne 
til periodisk, planlagt vedligeholdelse (PPV) og grøn/hvid vedligeholdelse, når projekterne er 
endeligt projekterede.  
 
På det mellemlange sigt forventes en nettobesparelse i driftsudgifterne på ca. 22 mio. kr. Netto-
besparelsen dækker over et mindre omkostningsniveau som følge af afvikling af børnehusene 
Saxen, Kiplingsgård, Elledalen, Lillebo, Skoleparken, Sneglehusets satellit, Tusindfryd, Marielyst, 
Mørkhøj Fri, Stenhøj, Børnehuset, Bytoften, Vibevænget, udflyttergruppen i Stationsparken, 
sammenlægning af Sommerfuglen og Larven samt samling af Elverdammen på én matrikel frem 
for de nuværende to. Nettobesparelsen dækker desuden over driftsudgifter vedrørende ibrug-
tagning af Piraten og Elverdammen, nyt børnehus ved Stengård kirke, ved Mørkhøj Skole, ved 
Egegården samt tilbygningerne på Nøddehegnet og Højmarksvej. 
 
Tabel 12. Driftsudgifter (2019-2022) 

 
 

DRIFTSUDGIFTER I alt

2019-2022

Sparede driftsudgifter

Afvikling af Saxen -11.600.000

Sammenlægning af Sommerfuglen og Larven -2.000.000

Afvikling af Stationsparkens udflyttergruppe -1.200.000

Elverdammen -4.400.000

Afvikling af Kiplingsgård -4.000.000

Afvikling af Elledalen -3.300.000

Afvikling af Lillebo -1.200.000

Afvikling af Skoleparken -4.500.000

Afvikling af Sneglehuset, satelit -1.100.000

Afvikling af Tusindfryd -2.400.000

Afvikling af Marielyst -3.000.000

Afvikling af Mørkhøj Fri -3.300.000

Afvikling af Stenhøj -3.300.000

Afvikling af Børnehuset -1.100.000

Afvikling af Bytoften -1.500.000

Afvikling af Vibevænget -1.700.000

Afledte driftsudgifter

Piraten 6.000.000

Nøddehegnet 2.000.000

Højmarksvej 2.000.000

Elverdammen 4.400.000

Ved Stengård kirke 5.600.000

Ved Mørkhøj Skole 4.700.000

Ved Egegården 2.400.000

Total driftsudgifter -22.500.000
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7.3 Økonomi på det lange sigt (2023 og frem) 

Projekterne beskrevet under det korte og mellemlange sigt vil fortsat efter 2022 medføre en 
nettobesparelse på driftsudgifterne, som forventes at være i omegnen af 8 mio. kr. årligt. 
 
Der er ikke på nuværende tidspunkt fastlagt konkrete forslag på det lange sigt, og derfor er der 
heller ikke fastlagt et behov for yderligere anlægs- og driftsmidler end beskrevet ovenfor. Det må 
dog forventes, at der skal afsættes både anlægs- og driftsmidler som følge af nybygning og/eller 
ombygning i forbindelse med byudvikling af Bagsværd området. 
 

7.4 Konklusion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På kort sigt (2015-2018): 

• Der skal bruges 74 mio. kr. i anlægsudgifter til realisering af ændringsforslagene 
• Der forventes at være en nettobesparelse totalt i perioden på ca. 3 mio. kr. i 

driftsudgifter. 
 
På mellemlangt sigt (2019-2022): 

• Der skal bruges 59 mio. kr. i anlægsudgifter til realisering af ændringsforslagene 
• Der forventes at være en nettobesparelse totalt i perioden på ca. 22 mio. kr. i 

driftsudgifter. 
 
På langt sigt (fra 2023 og frem): 

• Der forventes at være en nettobesparelse årligt på ca. 8 mio. kr. i driftsudgifter. 
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8. Strategi for afvikling, sammenlægning og udvidelse af børnehuse 

Afsnittet beskriver forslag til strategi i forbindelse med afvikling, sammenlægning og udvidelse af 
børnehuse herunder hvilke principper, der lægges vægt på. 
 

8.1 Nuværende model for afvikling af børnehuse 

Når børnehuse skal afvikles, tager det i dag over to år fra den politiske beslutning er truffet til 
børnehuset er afviklet. Inden da er der gået en periode på mellem seks og ni måneder forud til 
den politiske proces. Baggrunden for det lange forløb skyldes primært hensynet til børnene, så 
der ved afvikling er så få børn, der skal skifte børnehus som muligt.  
 
Når det er politisk besluttet at afvikle et børnehus, er proceduren i dag således, at ventelisten 
lukkes for alle andre end søskende pr. 01.06 det pågældende år. Herefter afvikles børnehuset i 
takt med, at børnene når skolealderen og overflyttes til SFO. Når der er gået to år, er der gene-
relt så få børn tilbage, at de resterende børn kan flyttes over i andre børnehuse i små grupper, 
og hermed kan børnehuset blive afviklet. 
 
Ledelses- og personalemæssigt er det en stor udfordring med en lang afviklingstid. Ligeså snart 
beslutningen om afvikling er taget, er der usikkerhed i personalegruppen om deres fremtidige 
ansættelsesforhold. Over en lang periode er der medarbejdere, der bliver afskediget og/eller 
overflyttet til et andet job, medarbejdere, der søger væk og medarbejdere, der på trods af 
utrygge ansættelsesforhold vælger at blive, for sammen at afvikle børnehuset. 
 
Samtidig er den nuværende afviklingsmetode økonomisk tung, da det er dyrt at have et halvtomt 
børnehus i drift. Antallet af medarbejdere kan eksempelvis ikke reduceres i samme takt som 
faldet i børnetallet. 
 
I stedet ønskes en strategi for afvikling af børnehuse, hvor perioden fra politisk beslutning og til 
den reelle afvikling er kortere sådan, at der udover hensynet til børnene også tages hensyn til 
personalet og samtidig involverer forældre. 
 

8.2 Forslag til ny strategi for afvikling af børnehuse 

Forslag til en ny strategi for afvikling af børnehuse indeholder følgende elementer og har et bre-
dere helhedsperspektiv: 
 

• Indskrivning til børnehuset for alle andre end søskende lukkes ét år før afviklingen, så 
det undgås, at helt små børn skal flyttes kort tid efter indkøring. 

• Børnene flyttes i relevante børnegrupper til andre børnehuse tidligere end i dag. Der ta-
ges hensyn til alder, legerelationer mv. 

• Forældregruppen orienteres og inddrages tidligt i forløbet, og der tages så vidt muligt 
hensyn til forældreønsker i forhold til placering m.v. 

•  Beslutningen træffes sådan, at indskrivningen lukkes senest pr. 1/6, og det derfor kom-
mer til at passe med, hvornår de kommende skolebørn flyttes i SFO. 

 
Som konsekvens af en ny afviklingsstrategi bliver det nødvendigt at skabe tilpas mange ledige 
pladser i de omkringliggende børnehuse sådan, at børnegrupperne kan flyttes samlet over i nye 
dagtilbud. Det kan medføre, at der kommer et midlertidigt indskrivningsstop for alle andre end 
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søskende i de omkringliggende børnehuse for at kunne sikre, at der er plads til at flytte børne-
grupperne samlet. Den økonomiske belastning ved dette vil dog ikke overstige udgiften i den 
nuværende model. 
 
I det tilfælde, hvor et børnehus skal ombygges eller nybygges, kan den optimale afvikling ske i 
den rækkefølge, at der bygges først, hvorefter børnene flyttes, og børnehuset afvikles. Imple-
menteringsplanen er primært baseret på et princip om, at der ny- og udbygges før, børnene flyt-
tes i relevante børnegrupper til det nye sted og børnehuse afvikles. 
 

8.3 Strategi for sammenlægning af børnehuse 

Ved sammenlægning af to eller flere børnehus- og personalekulturer skal der udvikles et ”nyt” 
børnehus, hvor forskelle i pædagogiske opfattelser, arbejdsrutiner, beslutnings- og kommunika-
tionsstrukturer udfordres. I en overgangsfase vil det betyde, at ledelsen og personalegrupperne 
skal igennem en forandringsproces, der erfaringsmæssigt sker over tid og især er intensiv inden-
for det første år. Desuden vil forældrene i de berørte børnehuse være optaget af og have for-
ventning til, at kontinuiteten i det pædagogiske arbejde bevares under forandringsprocessen. 
Der vil derfor være behov for at tilbageholde økonomiske midler til sammenlægningsprocessen 
herunder eventuelle bygningsmæssige ændringer. 
 

8.4 Strategi for udvidelse af børnehuse 

Ved udvidelse af kapaciteten i et eksisterende børnehus tages der stilling til, hvordan opnormeringen 
i forbindelse med indskrivning af børn skal foregå. 
 
Under hensyn til de eksisterende forhold, såsom omfanget af udvidelsen og særlige forhold i det 
konkrete børnehus, tages der konkret stilling til, hvordan børnetallet og personalenormeringer øges: 
 
Implementeringsplanen er primært baseret på et princip om, at der ny- og udbygges før, børne-
ne flyttes i større børnegrupper til det nye sted. Derfor vil der i hovedsagen blive tale om at over-
flytte samlede grupper af børn med tilhørende personaler i større enheder ad gangen til de 
nye/udvidede  børnehuse.  
 
I de tilfælde, hvor der er tale om mindre pladsudvidelser vil proceduren være, at øge børnetallet 
henover en periode på ca. én til to måneder. Hvis der er tale om indskrivning af 0 - 2 årige børn, kan 
der typisk indskrives ca. tre til fire børn pr. gruppe, hver anden uge, og hvis der er tale om indskriv-
ning af 3 - 6 årige, kan der typisk indskrives ca. fire til fem børn pr. gruppe, om ugen. Udvidelsen af 
personalet sker i disse tilfælde successivt i forhold til indskrivningen af børnene. Typisk vil det dog 
være nødvendigt at ansætte én til to medarbejdere pr. gruppe, ca. to uger før indskrivningen starter, 
så indretning og planlægning af modtagelsen kan være på plads, når de første børn starter. 
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8.5 Konklusion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Forslag til en ny strategi for afvikling af børnehuse indeholder, at indskrivning til 
børnehuset for alle andre end søskende lukkes ét år før afviklingen, så det und-
gås, at helt små børn skal flyttes kort tid efter indkøring. Desuden indeholder 
forslaget, at børnene flyttes i relevante børnegrupper til andre børnehuse tidli-
gere end i dag. Der tages hensyn til alder, legerelationer mv. Forældregruppen 
orienteres og inddrages tidligt i forløbet, og der tages så vidt muligt hensyn til 
forældreønsker i forhold til placering m.v. Beslutningen træffes sådan, at ind-
skrivningen lukkes senest pr. 1/6, og det derfor kommer til at passe med, hvor-
når de kommende skolebørn flyttes i SFO. 

 
• I forbindelse med sammenlægning af børnehuse skal ledelsen og personale-

grupperne igennem en forandringsproces. Desuden vil forældrene i de berørte 
børnehuse være optaget af og have forventning til, at kontinuiteten i det pæda-
gogiske arbejde bevares under forandringsprocessen. Der vil derfor være behov 
for at tilbageholde økonomiske midler til sammenlægningsprocessen herunder 
eventuelle bygningsmæssige ændringer. 

 
• Ved udvidelse af kapaciteten i et eksisterende børnehus tages der stilling til, hvor-

dan opnormeringen i forbindelse med indskrivning af børn skal foregå. Under hen-
syn til de eksisterende forhold, såsom omfanget af udvidelsen og særlige forhold i 
det konkrete børnehus, tages der konkret stilling til, hvordan børnetallet og perso-
nalenormeringer øges. 
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Bilag 1 Oversigt over børnehusene med angivelse af gruppestørrel-

ser og antal passede enheder i 2013 og 2022 

 
Note: Gladsaxe Skovbørnehave er midlertidigt udvidet og har derfor passet betydelig flere børn 
end gruppestørrelsen antyder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indmeldte 

enheder 

2013

Antal 

grupper 

2013

Antal 

grupper 

2022

Indmeldte 

enheder 

2013

Antal 

grupper 

2013

Antal 

grupper 

2022

Alsikemarken 130 6 6 Mørkhøj Fri 39 2 Afviklet

Bagsværd Børnehave 25 1 1 Månehuset 96 4 4

Bakkely 67 3 3 Novo 138 6 6

Bakken 75 4 4 Nybrogård 67 3 3

Birkehaven 88 4 4 Nøddehegnet 95 4 6

Blomsterhaven 100 4 4 Pilebo 107 5 5

Bytoften 49 2 Afviklet Pileparken 127 6 6

Børnehuset 38 2 Afviklet Piraten 87 4

Christianebo 91 4 4 Poplen 61 3 3

Egeparken 91 4 4 Saxen 81 4 Afviklet

Elledalen 37 2 Afviklet Skoleparken 21 1 Afviklet

Elverdammen 98 5 6 Sneglehuset 128 8 7

Gladsaxe Skovbørnehave 38 1 1 Solstrålen 135 6 6

Gnisten 101 4 4 Solvognen 96 4 4

Humlebien 176 8 8 Sommerfuglen 107 5 Afviklet

Hyldegården 154 7 7 Stationsparken 89 3 4

Høje Søborg 109 5 5 Stengårdsparken 107 5 5

Højmarksvej 66 3 5 Stenhøj 40 2 Afviklet

Junibakken 53 3 3 Stjernen 99 4 4

Kastaniehuset 143 6 6 Taxhøj 91 4 4

Kildebo 118 5 5 Torveparken 93 4 4

Kildevænget 126 6 6 Trinbrættet 94 4 4

Kiplingsgård 37 2 Afviklet Troldehøj 89 4 4

Kongshvile 71 3 3 Tusindfryd 24 1 Afviklet

Larven 60 3 Afviklet Ved Fortet 77 4 4

Lauggården 128 5 5 Vibevænget 43 2 Afviklet

Lillebo 31 1,5 Afviklet Vævergården 109 5 5

Lundegården 155 7 7 Østerlund 92 4 4

Marielyst 21 1 Afviklet Sommerfuglen/Larven 167 8

Midgård 155 8 8 Ved Stengård kirke 87 4

Mosen 88 4 4 ved Mørkhøj Skole 132 6

Myretuen 58 3 3 Ved Egegården 154 7

Mælkevejen 97 4 4 Dagplejen Nord 179 Dagpleje Dagpleje

Møllehuset 95 4 4 Dagplejen Syd 170 Dagpleje Dagpleje
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Bilag 2 Kort over Gladsaxe med placering af børnehusene
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Bilag 3 Oversigt over elementer, der indgår i beregningerne af de 

økonomiske ressourcer 

Grundtakst: 
Lederløn 
Tilskud til bemanding i ydertidspunkter 
1 gruppes tillæg 
Lønmidler til udflyttergrupper (Stationsparken, Gnisten og Højmarksvej) 
Administrativ tid (fra 6 grupper og opad) 
Tillæg til Souschef (fra 6 grupper og opad samt selvejende) 
Midler til forløbsmæssig sammenhæng med dagplejen 
Midler til forløbsmæssig sammenhæng mellem vuggestue og børnehave 
Tilskud på baggrund af bygningen (flere bygninger, flere etager og andre bygningsmæssige for-
hold) 
Midler til køkken (kun modtagekøkken for de børnehuse, der ikke har deres eget produktions-
køkken) 
Energiudgifter 
Forsikringer 
 
Midler til madordning 
 
Bøtax 
 

Oversigt over elementer, der ikke indgår i beregningerne af de økonomiske res-

sourcer 

Midler til dækning af ekstra ferieuge ved seniorordninger for ledere 
Ekstra tid Novo 
Midler til koordinator for de selvejende 
Minilandbrug 
Rengøring 
Midler til udvidet åbningstid 
Specialbørn 
Særlige løntillæg som Værebro- og Høje Gladsaxe tillæg 
Midler til tillidsrepræsentant 
Tosprogsmidler 
Puljer til bygningsvedligeholdelse for de kommunale børnehuse beliggende hos Ejendomscente-
ret 
Midler til regnskabsfører og revision hos de selvejende børnehuse med lille overenskomst 
Bygningsvedligeholdelse og gårdmand hos de selvejende 
Centrale udgifter som eks. gårdmandsordning, Børnekøkkenet, områdeledere/områdekontorer, 
konsulenter, ejendomspuljer mv. 
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Bilag 4 Finansieringsplan (2015-2025) 

 

 
 

ANLÆGSUDGIFTER

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 i alt

1 Piraten 4.400.000 4.000.000 8.400.000

2 Nøddehegnet 3.100.000 4.600.000 7.700.000

3 Højmarksvej 2.600.000 6.900.000 9.500.000

4 Afvikling af Saxen 500.000 500.000

5 Sommerfuglen og Larven 1.400.000 3.600.000 5.000.000

6 Stationsparken 100.000 1.000.000 1.100.000

7 Elverdammen 7.100.000 19.100.000 26.200.000

9 Ved Stengård kirke 4.200.000 11.300.000 15.500.000

10 Afvikling af Lillebo 500.000 500.000

11 Afvikling af Skoleparken 500.000 500.000

12 Ved Mørkhøj Skole 25.700.000 25.700.000

13 Afvikling af Marielyst 500.000 500.000

14 Ved Egegården 5.000.000 10.000.000 15.800.000 30.800.000

15 Afvikling af Bytoften 500.000 500.000

16 Afvikling af Vibevænget 500.000 500.000

Anlægsudgifter BUU, i alt 11.600.000 27.700.000 23.300.000 11.300.000 31.200.000 10.500.000 16.300.000 1.000.000 0 0 0 132.900.000



J. nr. 28.00.00G01 52 
Sag: 2014/00913 051 
 

 
 
 

DRIFTSUDGIFTER

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 i alt

Sparede driftsudgifter

17 Afvikling af Saxen -700.000 -2.900.000 -2.900.000 -2.900.000 -2.900.000 -2.900.000 -2.900.000 -2.900.000 -2.900.000 -2.900.000 -26.800.000

18

Sammenlægning af 

Sommerfuglen og Larven -100.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -4.600.000

19

Afvikling af Stationsparkens 

udflyttergruppe -100.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -2.800.000

20 Elverdammen -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -8.800.000

21 Afvikling af Kiplingsgård -800.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -7.800.000

22 Afvikling af Elledalen -600.000 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000 -6.000.000

23 Afvikling af Lillebo -200.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -4.200.000

24 Afvikling af Skoleparken -900.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -8.100.000

25 Afvikling af Sneglehuset, satelit -300.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -2.300.000

26 Afvikling af Tusindfryd -600.000 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000 -5.100.000

27 Afvikling af Marielyst -800.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -1.100.000 -6.300.000

28 Afvikling af Mørkhøj Fri -900.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -6.900.000

29 Afvikling af Stenhøj -600.000 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000 -6.000.000

30 Afvikling af Børnehuset -200.000 -900.000 -900.000 -900.000 -900.000 -3.800.000

31 Afvikling af Bytoften -300.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -5.100.000

32 Afvikling af Vibevænget -300.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -1.400.000 -5.900.000

Afledte driftsudgifter

33 Piraten 1.100.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 14.600.000

34 Nøddehegnet 200.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 4.700.000

35 Højmarksvej 100.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 4.600.000

36 Elverdammen 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 8.800.000

37 Ved Stengård kirke 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 9.800.000

38 Ved Mørkhøj Skole 1.300.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 9.800.000

39 Ved Egegården 500.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 8.100.000

Netto Driftsudgifter i alt 0 500.000 -1.200.000 -2.000.000 -2.900.000 -5.100.000 -6.200.000 -8.300.000 -8.300.000 -8.300.000 -8.300.000 -50.100.000
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Bilag 5 Rangering af børnehusene efter resultaterne ved kortlæg-

ning af bygningsmassen på dagtilbudsområdet 

Parameter 1 

Anvendelse

Parameter 2 

Indretning

Parameter 3 

Udgår i det 

videre arbejde

Parameter 4 

Udearealer

Parameter 5 

Fleksibilitet

Parameter 6 

Energiklasse

Parameter 7 

Tilstand

Parameter 8 

Drift af bygning

Parameter 9 

Vedligeholdelse 

af bygning Samlet

Buddinge, Gladsaxe, Vadgård

Vibevænget KB 057 2 1 3 5 5 3 2 2 23

Stengårdsparken KB 058 3 3 2 5 5 4 2 2 26

Høje Søborg KB 069 2 3 4 5 4 4 2 2 26

Ved Fortet KB 088 3 1 1 5 4 4 1 1 20

Alsikemarken KB 112 3 1 1 2 4 4 3 3 21

Kildevænget KB 237 3 2 1 5 5 3 2 2 23

Bytoften (børnehus) KB 238 3 2 1 5 5 3 1 2 22

Humlebien KB 268 3 2 2 5 3 3 2 3 23

Nøddehegnet KB 402 3 1 1 2 3 4 3 4 21

Møllehuset KB 415 3 1 1 4 3 4 2 5 23

Kildebo KB 416 3 1 2 2 3 4 2 4 21

Trinbrættet KB 424 3 1 1 5 3 3 3 4 23

Egeparken KB 431 3 1 2 4 3 3 2 3 21

Mælkevejen KB 434 3 2 1 5 5 3 3 2 24

Børnehuset KB 436 3 3 2 5 3 4 2 4 26

Stjernen KB 449 3 2 1 3 4 3 3 3 22

Stationsparken KB 461 3 1 2 5 5 2 1 1 20

Solvognen KB 470 3 1 1 3 4 2 3 2 19

Myretuen KB 702 2 2 2 5 5 3 1 2 22

Marielyst Børnehave KB 719 2 4 2 5 5 4 2 3 27

Kastanjely  (Kastaniehuset) KB 811 3 3 2 5 5 4 1 1 24

Kærnehuset  (Kastaniehuset) KB 813 3 3 2 5 5 4 1 1 24

Solsikken (Kastaniehuset) KB 821 3 3 2 5 5 4 1 1 24

Kastaniehuset samlet 3 3 2 5 5 4 1 1 24

Stengård, Bagsværd, Værebro

 Taxvej 13 (Bagsværd 

børnehave) 035/802 3 3 2 5 5 3 5 1 27

Larven/Sommerfuglen KB 065 3 4 4 4 2 3 20

Larven KB 065 3 3 1 4 4 4 2 3 24

Sommerfuglen KB 065 3 2 3 5 4 4 2 3 26

Junibakken KB 094 3 2 2 5 5 3 1 1 22

Bakken KB 095 3 2 2 5 4 3 1 1 21

Stenhøj KB 159 3 3 2 5 4 4 2 4 27

Elledalen KB 180 3 3 3 4 4 4 2 5 28

Vævergården KB 202 3 3 2 5 5 3 1 3 25

Kongshvile KB 210 3 3 1 2 4 3 2 3 21

Skovbrynet Skovbørnehave KB 225 1 2 1 5 3 4 5 2 23

Månehuset KB 242 3 1 1 5 4 4 1 1 20

Midgård / Månehuset KB 242 3 5 4 4 1 1 18

Midgård KB 242 3 1 2 5 4 4 1 1 21

Poplen KB 406 3 2 1 5 5 3 2 1 22

Bakkely KB 423 3 1 1 5 5 3 1 2 21

Blomsterhaven KB 428 3 1 2 2 3 4 2 3 20

Østerlund KB 432 3 2 3 5 3 4 2 3 25

Troldehøj (incl dagpleje) KB 464 1 1 1 3 2 2 2 2 14

Taxhøj KB 471 3 1 1 2 3 2 2 14

Novo Børnegård KB 801 1 1 2 5 5 1 1 1 17

Lillebo KB 803 3 2 2 5 5 5 2 2 26

Skoleparken KB 807 3 3 4 5 5 4 1 1 26

Nybrogård KB 808 3 2 1 5 5 4 2 1 23

 Søborg, Grønnemose, 

Mørkhøj 

Elverdammen (zolas alle) KB 019 3 5 5 5 3 3 2 3 29

Saxen KB 027 3 5 3 5 3 4 3 2 28

Pileparken KB 038 3 3 3 5 5 4 2 3 28

Kiplingsgård KB 047 3 2 4 3 4 3 3 5 27

Lundegården KB 077 3 1 2 5 5 3 1 2 22

Hyldegården KB 079 3 1 2 5 5 3 1 2 22

Sneglehuset (Oktobervej) KB 084 3 1 1 5 2 1 1 2 16

Elverdammen (Christianehøj) KB 090 3 2 1 3 3 3 2 5 22

Torveparken KB 097 3 2 2 5 5 3 2 2 24

Mosen KB 253 3 2 1 5 5 3 3 2 24

Tusindfryd (incl dagpleje) KB 312 1 3 3 5 5 2 1 3 23

Satelitten KB 342 3 4 2 5 5 5 3 3 30

Højmarksvej KB 405 3 2 3 2 3 4 3 2 22

Pilebo KB 413 3 1 3 4 3 2 3 2 21

Lauggården KB 414 4 1 2 3 3 3 3 5 24

Christianebo KB 420 3 2 2 2 3 3 3 4 22

Gnisten KB 435 4 1 3 4 4 2 3 3 24

Birkehaven KB 458 3 1 1 3 4 3 4 2 21

Solstrålen syd KB 716 3 1 2 3 4 3 2 3 21

Solstrålen nord KB 717 4 2 2 3 5 3 2 2 23

Mørkhøj Fri (Mørkhøjvej) KB 814 3 3 2 5 5 3 4 1 26

 
For hver af de ni parametre blev bygningen tildelt et tal mellem et og fem. Jo lavere opnået tal, 
jo bedre vurderes bygningen. Børnehuse, der er placeret på samme matrikel/i samme bygninger 
fremgår både for sig selv og sammen. Derfor er ikke alle parametre udfyldt for alle linjer. 
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Bilag 6 Tegninger af, hvordan de forslåede projekter kan se ud 

Bemærk at tegningerne kun er illustrationer af, hvor meget de nye bygninger kommer til at fylde 
på matriklen og ikke, hvordan de præcis kommer til at se ud. 
 



Målforhold 1:400

Dato 25-06-2014

Udskrevet af JARERA

Signaturforklaring
Gladsaxe kommunegrænse
Luftfoto 2013

Daginstitutionen Egegården - ny 7-gruppes institution

 - Nedrivningsarbejder - inkl. fundamenter     1.500.000

 - Nybygning af ca. 1050 m2 institution    25.000.000

 - Udearealer (legeplads/hegn/belægning mv)    2.000.000

 - Prod.køkken, garderober mv. (fast inventar)    1.500.000

 - Løst inventar iht. notat af 30.06.2014 (Finn Bach)       800.000

IALT          30.800.000

Tidsplan (estimat)

- skitse t/m udbud 6 mdr

- pol. behandl. 2 mdr

- indhent. tilbud 2 mdr

- nedrivning mv 2 mdr

- byggetid          20 mdr

IALT           32 mdr

Grundareal     4200 m2

Bebygget areal (opvarmet)  1050 m2



Piraten - ombygning af klub til daginstitution
Stueetage:
 - produktionskøkken (24,2 m2)  600.000

 - vådrum (16,5 m2)    410.000
 - skillevægge m/døre (ca. 150 m2) 200.000
 - etagedæk (ca. 30 m2)   150.000

 - scene/depot (ca. 12 m2)     25.000
 - 2 yderdøre (genetablering)    30.000
 - Ny trappe     100.000

 - generel (300 m2)           2.000.000
1.sal

 - vådrum (16 m2)    400.000
 - skillevægge m/døre (ca. 100 m2) 135.000

 - generelt (ca. 210 m2)          1.500.000
Løst inventar:
 - iht. notat af 30.06.2014 (Finn Bach) 450.000

Udeareal
 - hegn, legeplads mv (ca. 1900 m2)   1.900.000
Kælder:
  - generelt     450.000

IALT              8.350.000

Grupperum

Tidsplan (estimat)
- skitse t/m udbud     5 mdr
- pol. behandl.     1 mdr

- indhent. tilbud     2 mdr
- byggetid                         9 mdr

IALT                       17 mdr

Grupperum

Grupperum
Grupperum

Fællesrum

Fællesrum

Grundareal:   2540 m2

Bebygget areal (opvarmet)   690 m2



Højmarksvej - Forslag til udvidels med 2 stuer - ialt ca. 250 m2

200 m2 ny bygning (inkl. udearealer og fast inventar)    4.600.000 kr

50 m2 mellembygning (delvist i 2 plan inkl. div. sammenbygninger)  1.250.000 kr

100 m3 ombygning (inkl. køkken- og kælder-ændringer)    1.250.000 kr

200 m2 renovering (opgradering af fælleslokaler og adgangsforhold)  1.100.000 kr

Legeplads (vuggestue)         1.000.000 kr

Løst inventar iht. notat af 30.06.2014 (Finn Bach)        250.000 kr

IALT            9.450.000 kr

Tidsplan (estimat)

- skitse t/m udbud 4 mdr

- pol. behandl. 1 mdr

- indhent. tilbud 2 mdr

- byggetid          12 mdr

IALT           19 mdr

Grundareal              3065 + 1043 = 4108 m2

Bebygget areal (opvarmet)            728 + 250 =   978 m2



Garderobe

Grupperum

Puslerum

Stationsparken - etablering af ekstra gruppe:
Udvendige arbejder 
 - etablering af nyt vindueparti.     50.000

Indvendige ombygninger
 - 65 m2 alm. ombygning    725.000
 - 7 m2 vådrum     175.000
 - fast inventar       50.000
 - løst inventar iht. notat af 30.06.2014 (FB) 100.000

IALT               1.100.000

Tidsplan (estimat)
- skitse t/m udbud      2 mdr

- pol. behandl.      1 mdr
- indhent. tilbud      2 mdr

- byggetid                5 mdr

IALT                         10 mdr

  

Grundareal                2500 m2

Bebygget areal (opvarmet)                520 m2



Produktions-

køkken

Adm.

kontor

Personal-

rum

Gruppe-

rum

Gruppe-

rum

Gruppe-

rum

Pusle-

rum
Pusle-

rum
Pusle-

rum

Udvidelse af fællesrum

Nøddehegnet
Forslag til udvidels med 2 stuer - ialt ca. 250 m2

200 m2 ny bygning (inkl. udearealer og fast inventar)   4.600.000 kr

30 m2 mellembygning (inkl. diverse sammenbygninger      750.000 kr

105 m3 ombygning (inkl. produktionskøkken-ændringer)   1.330.000 kr

140 m2 renovering (opgradering af fælleslokaler og adgangsforhold)    770.000 kr

Løst inventar iht. notat af 30.06.2014 (Finn Bach)       250.000 kr

IALT           7.700.000 kr

Alternativ placering af tilbygning

Tidsplan (estimat)

- skitse t/m udbud 4 mdr

- pol. behandl. 1 mdr

- indhent. tilbud 2 mdr

- byggetid          12 mdr

IALT           19 mdr
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Elverdammen - etablering af ny 6-gruppes institution:

 - nedrivning af eks. bygninger (inkl. spejderhus):   1.000.000

 - evaklueringsomkostninger      1.500.000

 - 900 m2 ny institution     20.000.000

 - fast inventar           500.000

 - delvist ny legeplads/udeareal      1.500.000

 - legeplads v/ gl. Spejderhus (Christianebo)      1.000.000

 - løst inventar iht. notat af 30.06.2014 (Finn Bach)      700.000

IALT         26.200.000
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Tidsplan (estimat)

- skitse t/m udbud 5 mdr

- pol. behandl. 1 mdr

- indhent. tilbud 2 mdr

- nedrivning mv 1 mdr

- byggetid          15 mdr

IALT           24 mdr

Grundareal           2500 + 1100 = 3600 m2

Bebygget areal (opvarmet)            900 m2



Målforhold 1:250

Dato 17-06-2014

Udskrevet af JARERA

Signaturforklaring
Gladsaxe kommunegrænse
Luftfoto 2013

Larven/sommerfuglen - sammenlægning

 - 65 m2 tilpasset tilbygning  1.950.000

 - 200 m2 ombygning   2.400.000

 - Udbygget produktionskøkken     500.000

 - Nyt indgangsparti      200.000

IALT       5.050.000

Tidsplan (estimat)

- skitse t/m udbud 4 mdr

- pol. behandl. 1 mdr

- indhent. tilbud 2 mdr

- byggetid            8 mdr

IALT           15 mdr
Grundareal                  7200 m2

Bebygget areal (opvarmet)  1110 + 65 = 1175 m2



Tjele Alle med omgivelser

Målforhold 1:500

Dato 23-06-2014

Udskrevet af JARERA

Signaturforklaring
Gladsaxe kommunegrænse
Luftfoto 2013

Tjele Alle - ny teglstensbebyggelse:

 - 600 m2 ny institution    12.000.000

 - fast inventar       1.200.000       

 - ny legeplads/friareal      1.800.000

 - løst inventar iht. notat af 30.06.2014 (FB)      500.000

IALT        15.500.000

Tidsplan (estimat)

- skitse t/m udbud 5 mdr

- pol. behandl. 1 mdr

- indhent. tilbud 2 mdr

- byggetid          16 mdr

IALT           24 mdr Grundareal    2633 m2

Bebygget areal (opvarmet)   600 m2



Målforhold 1:500

Dato 26-06-2014

Udskrevet af JARERA

Signaturforklaring
Gladsaxe kommunegrænse
Luftfoto 2013

Mørkhøj - 6-gruppes institution:

 -  900 m2 ny institution    20.000.000

 - fast inventar (gard.,køkken o.lign.)    2.000.000

 - løst inventar iht. notat af 30.06.2014 (FB)      700.000       

 - ny legeplads/friareal/hegn     2.500.000

 - ændring af sportsbane         500.000

IALT        25.700.000

Tidsplan (estimat)

- skitse t/m udbud 5 mdr

- pol. behandl. 2 mdr

- indhent. tilbud 2 mdr

- byggetid          18 mdr

IALT           27 mdr

Grundareal    3600 m2

Bebygget areal (opvarmet)   900 m2
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