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Bilag 2 Forslag til modeller til håndtering af et stigende behov for kapacitet

                                                 
Model 1 Haslev

Behov
Flytning af skærmet gruppe til et større dagtilbud

Etablering af flere børnehavepladser (behov for 21 pladser i 2023)

Muligheder
Ombygning/ tilbygning i Småfolket til skærmet gruppe

Afvikling af skærmet gruppe i Valmuen og hermed frigives plads til etablering af 20 
børnehavepladser.

Genetablering af børnehavestue i Valmuen:
Genetablering af garderobe samt inddørs inventar 

Estimeret beløb til genetablering af børnehavestue
Inventar Indendørs:                      300.000 

Estimeret beløb for ombygning
Nybygning:                      7.000.000 
Inventar Indendørs:                         600.000
Legeplads / Udearealer:                         320.000 

Samlet pris:                      8.220.000
Fordele  

 Bæredygtig institutionsstørrelse i 
forhold til børn med særlige 
behov

 Udnyttelse af den nuværende 
bygningsmæssige kapacitet

 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) 

 Området er i dag udfordret 
omkring hente/ bringe 
tidspunkterne, hvilket vil øges ved 
et større antal dagtilbudspladser 
og kan derfor være behov for, at 
etablere et kiss and ride anlæg 
og evt. udvidelse af antallet af p-
pladser

Dato 13-08-2019
j./sagsnr. 28.00.00-A00-323-18

 

Center for Børn & Undervisning
Undervisning
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Model 2 Haslev

Behov
Flytning af skærmet gruppe til et større dagtilbud

Etablering af flere børnehavepladser i Småfolket (behov for 21 pladser i 2023)

Muligheder
Pavillon i tilknytning til Småfolket med eget toiletforhold frigiver plads til etablering af 
skærmet gruppe i eksisterende bygning.

Afvikling af skærmet gruppe i Valmuen og hermed frigives plads til etablering af 20 
børnehavepladser).

Genetablering af børnehavestue i Valmuen:
Genetablering af garderobe samt inddørs inventar 

Estimeret beløb til genetablering af børnehavestue
Inventar Indendørs:                      300.000 

Estimeret beløb
Køb og montage:                      2.520.000 
Inventar Indendørs:                         600.000 
Legeplads / Udearealer:                         240.000 

Samlet pris:                      3.660.000
Fordele  

 Bæredygtig institutionsstørrelse i 
forhold til børn med særlige 
behov

 Udnyttelse af den nuværende 
bygningsmæssige kapacitet

 Udnyttelse af udearealer 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)

 Området er i dag udfordret 
omkring hente/ bringe 
tidspunkterne, hvilket vil øges ved 
et større antal dagtilbudspladser 
og der vil være behov for, at 
etablere et kiss and ride anlæg 
og evt. udvidelse af antallet af p-
pladser
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Model 3 Haslev by

Nyt dagtilbud 

Behov
Flytning af skærmet gruppe, etablering af børnehavepladser, fleksibilitet og kvalitet i 
den bygningsmæssige kapacitet

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

Dagtilbud
Integreret dagtilbud med plads til 210 - 220 børn inkl. skærmet gruppe med plads til 
børn fra afviklet dagtilbud samt kommende behov for dagtilbudspladser.

Estimeret beløb
Nybygning:                    43.225.000 
Inventar Indendørs:                       1.400.000 
Legeplads / Udearealer:                      1.976.000 

Samlet pris:                    46.601.000 
Fordele  

 Kvalitetsdagtilbud som er bygget 
til formålet

 Bæredygtig institutionsstørrelse til 
børn med særlige behov

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

Ulemper 
 I forhold til placering af nyt 

dagtilbud i Haslev by er der 
forskellige udfordringer alt 
afhængig af, hvor dagtilbuddet 
placeres jf. planfaglig vurdring fra 
Center for Plan & Miljø
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Model 3 Rønnede

Behov
Etablering af børnehavepladser (behov for 16 pladser i 2023) og forbedring af 
garderobe og toiletforhold i børnehaveafdelingen (Laden).

Muligheder
Sammen bygning af to ud af tre bygninger som udgør det integrerede dagtilbud 
Møllen og etablering af garderobe, toiletforhold og børnehavepladser.

Estimeret beløb
Nybygning:                      3.500.000 
Inventar Indendørs:                         600.000 

Samlet pris:                     4.100.000 

Fordele  
 Bæredygtig institutionsstørrelse
 Udnyttelse af den nuværende 

bygningsmæssige kapacitet
 Udvikling af den nuværende 

bygningsmæssige kvalitet
 Plads til udvidelse i eksisterende 

dagtilbud

Ulemper
 Ombygning i dagtilbud med børn

(Evt. omplacering af børn i 
byggeperiode)

                                                 
Model 4 Dalby

Behov
Etablering af et skærmet gruppe tilbud 
Etablering af børnehavepladser i Dalby Børnehus (behov for 20 i 2023)

Muligheder
Etablering af skærmet gruppe og børnehavepladser ved at arealoptimere og 
nytænke de nuværende arealer i Dalby Børnehus.

Estimeret beløb

Ny bygning                          1.450.000 
Inventar indendørs                 600.000 

Samlet pris:                           2.050.000
Fordele  

 Bæredygtig institutionsstørrelse
 Udnyttelse af den nuværende 

bygningsmæssige kapacitet
 Bæredygtig institutionsstørrelse i 

forhold til børn med særlige 

Ulemper
 Ombygning i dagtilbud med børn

(Evt. omplacering af børn i 
byggeperiode)
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behov
 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. 

                                                 
Model 5 Karise

Behov
Etablering af børnehavepladser i Karise (behov for 20 pladser i 2023)

Muligheder
Der arbejdes videre med dette i projekt ”Sammenhængende børneliv i Karise”, hvor 
en mulighed kan være at etablere børnehavepladser på Karise Skole.

Estimeret beløb

Ny bygning                          1.450.000
Inventar indendørs                 300.000

Samlet pris:                           1.750.000
Fordele  

 Bæredygtig institutionsstørrelse
 Udnyttelse af den nuværende 

bygningsmæssige kapacitet
 Mulighed for at skabe fleksibilitet 

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

Ulemper
 Ombygning i tilbud med børn


