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Bilag 3 oversigt over modellerne 

                                                 
Model 1 Haslev by
Ombygning i Frøen

Behov
0 – 2 år 20
3-5 år 50
 70 ekstra pladser og placering af skærmet gruppe

Aktivitet
Tilbygning og ombygning af Frøen samt forbedring af den nuværende 
bygningsmæssige kvalitet i Frøen.

Etablering af skærmet gruppe i Småfolket 

Dagtilbud
Ombygning  og udvidelse af Frøen med 20 vuggestuepladser og 50
børnehavepladser  Frøen integreret dagtilbud med 225 dagtilbudspladser.

Etablering af skærmet gruppe Småfolket   Småfolket integreret dagtilbud med 93 
dagtilbudspladser.
Fordele  

 Bæredygtig institutionsstørrelse
 Udvikling af den nuværende 

bygningsmæssige kapacitet
 Plads til udvidelse i eksisterende 

dagtilbud
 Mulighed for at skabe fleksibilitet 

til at kunne skrues op og ned for 
antallet af henholdsvis 
vuggestue- og børnehavepladser

 Centralt beliggende

Ulemper
 Ombygning i dagtilbud med børn
evt. omplacering af børn i 
byggeperiode

Dato 20-11-2018
j./sagsnr. 28.00.00-A00-323-18

 

Center for Børn & Undervisning
Undervisning
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Model 2 Haslev by

Udvidelse af Troelstrupgård og Småfolket

Behov
0 – 2 år 20
3-5 år 50
70 ekstra pladser og placering af skærmet gruppe

Aktivitet
Etablering af vuggestue og udvidelse af børnehavepladser på Troelstrupgaard 
Udvidelse i Småfolket med børnehavepladser samt skærmet gruppe i Småfolket 

Dagtilbud
Etablering af 14 vuggestuepladser og 10 ekstra børnehavepladser på Troelstrupgård 
 integreret dagtilbud med 74 pladser.

Udvidelse i Småfolket med 40 børnehave pladser samt 6 pladser i skærmet gruppe  
Småfolket integreret dagtilbud med 138 dagtilbudspladser.

Fordele  
 Bæredygtig institutionsstørrelse
 Udvikling af den nuværende 

bygningsmæssige kapacitet
 Plads til udvidelse i eksisterende 

dagtilbud
 Mulighed for at skabe fleksibilitet 

til at kunne skrues op og ned for 
antallet af henholdsvis 
vuggestue- og 
børnehavepladser. 

Ulemper
 Ombygning i dagtilbud med 

børn evt. omplacering af børn 
i byggeperiode

 Udvidelse på privat grund 
(HMDI)

 Udvidelser i samme bydel

                                                 
Model 3 Haslev by

Udvidelse af  Småfolket

Behov
0 – 2 år 20
3-5 år 50
70 ekstra pladser og placering af skærmet gruppe

Aktivitet
Udvidelse af Småfolket med 70 dagtilbudspladser og etablering af skærmet gruppe

Dagtilbud
Udvidelse af Småfolket og etablering af skærmet gruppe  integreret dagtilbud 
med 165 dagtilbudspladser inkl.  5  pladser i skærmet gruppe
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Fordele  
 Bæredygtig institutionsstørrelse
 Udvikling af den nuværende 

bygningsmæssige kapacitet
 Plads til udvidelse i eksisterende 

dagtilbud
 Mulighed for at skabe fleksibilitet 

til at kunne skrues op og ned for 
antallet af henholdsvis 
vuggestue- og 
børnehavepladser. 

Ulemper
 Ombygning i dagtilbud med børn
 evt. omplacering af børn i 
byggeperiode

 Udvidelse i én bydel

                                                 
Model 4 Haslev by

Nyt dagtilbud 

Behov
0 – 2 år 20
3-5 år 50
70 ekstra pladser og placering af skærmet gruppe

Aktivitet
Nyt dagtilbud med plads til skærmet gruppe. Afvikling af tre ældre dagtilbud
afdeling Valmuen, Maglegården og Regnbuen i alt 177 pladser jf. kvalitets score.

Dagtilbud
Integreret dagtilbud med 260 børn inkl. skærmet gruppe, som kan rumme børn fra
afviklet dagtilbud samt kommende behov.

Muligheder
Nordskovs område god infrastruktur.
Grøndalsgrunden  central beliggenhed

Fordele  
 Bæredygtig institutionsstørrelse
 Dagtilbud bygget til formålet
 Mulighed for at skabe fleksibilitet 

til at kunne skrues op og ned for 
antallet af henholdsvis 
vuggestue- og børnehavepladser

Ulemper
 Ved bygning på 

Grøndalsgrunden vil 
Nordskovsområdet ikke længere 
have et dagtilbud 
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Model 1 Rønnede 
Sammenbygning

Behov
3 – 5 år 20

Aktivitet
Sammen bygning af to ud af tre bygninger som udgør den integreret dagtilbud 
Møllen & etablering af garderobe, toiletforhold og børnehavepladser.
Dagtilbuddet samles på to bygninger fremfor tre

Dagtilbud
 integreret dagtilbud med 160 dagtilbudspladser 

Fordele  
 Bæredygtig institutionsstørrelse
 Udvikling af den nuværende 

bygningsmæssige kvalitet
 Plads til udvidelse i eksisterende 

dagtilbud
 Mulighed for at skabe fleksibilitet 

til at kunne skrues op og ned for 
antallet af henholdsvis 
vuggestue- og 
børnehavepladser. 

Ulemper
 Ombygning i dagtilbud med børn
Evt. omplacering af børn i 
byggeperiode

                                                 
Model 1  Dalby

Behov
3 – 5 år 25

Aktivitet
Udvidelse med 25 børnehavepladser i eksisterende bygning. Etablering af 
børnehavegruppe i eksisterende lokale som for nuværende anvendes til dagplejens 
legestueaktivitet. 

Behov for at nytænke dagplejens legestueaktivitet som for nuværende er i Dalby 
Børnehus. 

Dagtilbud
Dalby Børnehus integreret dagtilbud med 163 pladser.

Fordele  
 Bæredygtig institutionsstørrelse
 Udnyttelse af den nuværende 

bygningsmæssige kapacitet
 Plads til udvidelse i eksisterende 

Ulemper
 Dagplejen kan ikke bibeholde 

nuværende struktur for 
legestueaktiviteter
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dagtilbud
 Mulighed for at skabe fleksibilitet 

til at kunne skrues op og ned for 
antallet af henholdsvis 
vuggestue- og børnehavepladser

                                                 
Model 1 Karise 

Etablering af førskole på Karise Skole

Behov
3 – 5 år 20

Aktivitet
Etablering af 20 børnehavepladser (førskolegruppen) på Karise Skole i ledige lokaler

Dagtilbud
Integreret dagtilbud med i alt 150 dagtilbudspladser

Fordele  
 Bæredygtig institutionsstørrelse
 Udvikling af den nuværende 

bygningsmæssige kapacitet
 Plads til udvidelse i eksisterende 

bygninger
 Brobygning til SFO og skole

Ulemper
 Manglende mulighed for spejling 

fra 3-6 år
 Fællesskab og sammenhæng for 

børnene med Karise Børnehus
 Personale herunder tilhørsforhold 

dagtilbud/skole og 
ressourcefordeling i ydertimerne


