3

møde begrebet grupperum. Det illustrerer fysisk plads til enten 12 vuggestuebørn eller 22 børnehavebørn.

Børnehavebørn er som oftest inddelt i større grupper end vuggestuebørn. Igennem dette notat vil læseren

(0-2 år) og børnehavebørn (3-5 år). Vuggestuebørn skal have lidt mere gulvplads indenfor end børnehavebørn.

kvadratmeter. Bygningsreglementet har forskellige minimumsstandarder for arealer til hhv. vuggestuebørn

Når bygningsarealer på dagtilbudsområdet drøftes, skal der ligeledes tages højde for pladstypen i forhold til

et børnehavebarn, udgør én plads hver.

neenhed, et vuggestuebarn udgør to børneenheder. Hvert enkelt barn, uanset om det er et vuggestuebarn eller

til et børnehavebarn. Derfor bruges begreberne ”børneenheder” og ”pladser”. Et børnehavebarn udgør én bør-

I den økonomiske ressourcetildeling tildeles ca. dobbelt så meget økonomi pr. barn til et vuggestuebarn som

de har adresse i kommunen.

til de børn, som de ønsker og er ikke forpligtet til at optage børn fra Lyngby-Taarbæk Kommune, på trods af, at

bud er, at kommunen ikke disponerer over dagtilbudspladserne. Private dagtilbud kan således tilbyde pladser

er kan både være kommunale, ejet af institutionen selv eller af tredje part. Kendetegnende for private dagtil-

I bygningsanalysen og i dette notat indgår ikke bygninger, som benyttes af private dagtilbud. Sådanne bygning-

tekær og Lyngby”.

udgangspunkt i ”Katalog over muligheder for placering af daginstitution i områderne Lundtofte, Virum, Hjor-

og befolkningsprognosen og peger på grunde i kommunen, hvor der kan anlægges nye dagtilbud. Der tages

en gennemgang af de enkelte prognoseområder. Gennemgangen ser på resultaterne fra bygningsanalysen

arbæk Kommune samlet set og en række anbefalinger for hele Lyngby-Taarbæk Kommune. Herefter følger

dagtilbudsområdets fysiske forhold. Planen indledes med en beskrivelse af bygningssituationen i Lyngby-Ta-

nyeste prognose for dagtilbudsområdet samt en oversigt over beslutninger. Alle elementer har ind ydelse på

Nedenfor følger en gennemgang af resultaterne fra bygningsanalysen, resultaterne fra køkkenanalysen, den

en langsigtet plan for dagtilbudsområdet.

blev det besluttet, at forvaltningen med afsæt i bygningsanalysen og befolkningsprognosen skulle udarbejde

På Børne- og Ungdomsudvalget den 19. september 2019 i sag om Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet
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ges ca. 78 nye grupperum, som hver kan rumme en-

ten 12 vuggestuebørn eller 22 børnehavebørn. An-

befalingen skal betragtes således at ca. 50 af disse

år kommer til at mangle ca. 716 pladser svarende til

50 grupperum til enten 22 børnehavebørn eller 12

vuggestuebørn i hver.
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Den samlede anbefaling er, at der indenfor 8 år byg-

Den første er, at kommunen inden for de næste otte

dagtilbudsbygninger, der er i så dårlig stand, at vedli-

gehold og renovering er urentabelt og ikke i tilstræk-

kelig grad vil kompensere for bygningens manglende

funktionalitet eller dårlige driftsøkonomi.

Tidsmæssigt har vi inddelt anbefalingerne i to. Det

første sæt af anbefalinger, som har et tidsperspektiv

på maksimum 5 år, bør indfries inden år 2025. Disse

anbefalinger er relativt konkrete. Hensigten er, at de

munes portefølje af ejendomme til dagtilbud er af

ældre dato samt præget af, at mange ejendomme

har en miljømæssig og vedligeholdelsesmæssig til-

stand under middel.

En række dagtilbud kan ikke forventes at kunne bru-

ges til dagtilbud på længere sigt, i nuværende stand,

og ikke alle af disse ejendomme vil være rentable at

ombygge.

gen i børnetal og bygning af daginstitutionsbyggeri i

Lyngby-Taarbæk Kommune indenfor de sidste 50 år.

Grafen på side 7 viser antal 0-årige og antallet af prog-

nostiserede 0-årige i de kommende år i Danmark og

i Lyngby-Taarbæk Kommune. Søjlen til venstre viser

antal 0-årige (fødte) pr. årgang på landsplan, søjlen

til højre viser antallet af 0-årige (fødte eller til yt-

tere) pr. kalenderår i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Der er en sammenhæng imellem udviklingen af de

to kurver. Denne sammenhæng mellem udviklingen

nationalt og kommunalt ser ud til at fortsætte, end-

da med en endnu stejlere stigning i Lyngby-Taarbæk

end på nationalt niveau.

til dagtilbud, og der er et stort behov for at bygge nye

dagtilbud.

Der vil over årene ske en udvikling i den prognostice-

rede udvikling i kommunens forskellige lokalområ-

der afhængigt af de kommunalpolitiske beslutninger

om byudvikling og den faktiske bosætning. Det er

derfor en anbefaling, at der ved nybyg af daginsti-

tutioner er fokus på muligheden for at optage børn

fra ere forskellige områder af kommunen. Det kan

ske ved at vælge placeringer centralt i kommunen

og nær hovedfærdselsårer og/eller ved at skabe et

attraktivt pædagogisk tilbud fx med en særlig pro l

for dagtilbuddet. Ved nybyg kan pro len både kom-

me til udtryk i bygning og i udearealer og i ansæt-

De to konklusioner stiller tilsammen Lyngby-Taar-

Nedenfor præsenteres to grafer, der viser udviklin-

falingerne er det et 8-årigt perspektiv.

behov for.

behov for store investeringer på de fysiske rammer

lige placeringer af nye dagtilbud. I denne del af anbe-

vuggestue- og børnehavebørn, alt efter hvad der er

bæk Kommune overfor en stor udfordring. Der er

ere forundersøgelser og er mere åbent for forskel-

i u eksibel, bl.a. i forhold til at kunne skifte imellem

3.1. Udviklingen
i Lyngby-Taarbæk Kommune

befalinger har et lidt længere tidsperspektiv, kræver

Yderligere er bygningsmassen på dagtilbud relativt

hurtigst muligt sættes i gang. Det andet sæt af an-

sel, og ca. 28 grupperum bruges til at afvikle dårlige

Den anden konklusion er, at Lyngby Taarbæk Kom-

grupperum imødekommer den stigende efterspørg-

bevæge sig lidt længere.

linstitutioner gør ofte, at forældre er villige til at

telse af personale med særlige kompetencer. Pro-

plan for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet.

Der er to hovedkonklusioner i forslag til langsigtet

3. Resumé

bygningsanalysen.

der i dag benyttes af private dagtilbud, indgår ikke i

dagtilbud og den kommunale dagpleje. Bygninger,

bygninger, som huser kommunale og selvejende

De bygninger, som indgår i bygningsanalysen, er

ningsudgifter.

ningerne overfor store renoverings- og genopret-

at fungere som dagtilbud, samtidig står ere af byg-

Flere bygninger er utidssvarende og ikke bygget til

området kendetegnet ved at være af ældre dato.

Grundlæggende er bygningsmassen på dagtilbuds-

4. Resultater fra
bygningsanalysen

kvalitet på dagtilbudsområdet.

og bidrager til muligheden for at skabe pædagogisk

og skabe fysiske rammer, som er langtidsholdbare

overordnet fokus på at løse en kommunal udfordring

befalingerne i forslaget til den langsigtet plan har et

løsninger, der ender med at blive permanente. An-

terspørgsel og undgå akutte og dyre midlertidige

Målet er at kunne imødekomme den stigende ef-
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se er der forskellige underscorer, se tabel side 8.

Under de tre farvekategoriers samlede bedømmel-

 7 bygninger er over middel

 34 bygninger er middel

 9 bygninger er under middel

Resultaterne af bygningsanalysen er:

 Økonomi 10%.

 Vedligeholdelsesstand er vægtet 35%

 Miljømæssig kvalitet er vægtet 35%

 Funktionalitet er vægtet 20 %

vægtning således at:

score. De re overordnede kategorier er tildelt en

temaer, der er med til at give bygningen en samlet

Under hver af de re kategorier er der ere under-

 Økonomi

 Vedligeholdelsesstand

 Miljømæssig kvalitet

 Funktionalitet

ordnede kategorier, der arbejdes med, er:

I alt indgår 51 ejendomme i analysen. De re over-

Illustration af historisk udvikling i antal 0-årige i Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK) og på landsplan (DK og DST).

Nøjsomhedsvej 28

Børnehuset Kernehuset - Lille Ørholm

Geels Plads 44

Kaplevej 1

Rævehøjvej 40

Børnehuset Fuglsang - Vest

Vuggestuen Kaplegården

Børnehuset Rævehøjen

Kollegiebakken 13

Kongevejen 141

Børnehuset Åkanden

Børnehuset Drivhuset

Dagplejen Virum

Virumvej 35

Asylgade 3-5

Hjortholmsvej 6

Virumgårdsvej 22 B

C aroline Amalie Vej 140

Kollemosevej 50

Virumgårdsvej 22 A

Virumgårdsvej 22 C

C hristian X Alle 99

Gammel Bagsværdvej 8

Børnehaven Bøgely

Bondebyens Børnehave

Børnehuset Hjortholm 6

Børnehuset Pilen - Valmuen

Børnehuset Rosenlyst

Vuggestuen Villa Furesø

Børnehuset Pilen - Grøftekanten

Idrætsbørnehuset Græshoppen

Børnehuset Svanen

Børnehuset Klokkeblomsten
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Lundtoftevej 70a

Nymøllevej 38

Børnehuset Lærkereden

I. H. Mundts Vej 2 C

Børnehuset Prinsessehøj 2C

Lyngby Menighedsbørnehave

Hummeltoftevej 165

C edervænget 4

Børnehuset Blå

Hummeltoften 33

Børnehuset Humlehuset

Børnehuset Spurvehuset

Byagervej 6

Børnehuset Mælkevejen

Børnehusene Gl. Bagsværdvej - Andedammen Vinkelvel 10 A

Grønnevej 112

I.C . Modewegs Vej 17

Vuggestuen Børnereden

Gammel Bagsværdvej 53

Fuglsanggårds Allé 12

Børnehuset Langs Banen

Børnehusene Gl. Bagsværdvej - Papillion

Eremitageparken 331-333

Børnehuset Eremitagen

V.Stuckenbergsvej 8

Askevænget 2

Børnehuset Fuglsang - Øst

Emil Pipers Vej 15

I. H. Mundts Vej 2 A

Børnehuset Prinsessehøj 2A

Børnehuset Emil Pipers Vej - Børnely

C hr. X Alle 172

Vuggestuen C hr. X

Børnehaven Stjernedalen

Hjortholmsvej 4

Lyngbygårdsvej 126

Børnehuset Stoppestedet

Grønnevej 245

Børnehuset Grønnevej

Villa Kastanie Børnehave

Toftebæksvej 11

Børnehuset Hjortholm 9

Emil Pipers Vej 21

Hjortholmsvej 9

Børnehaven Enhjørningen

Børnehuset Emil Pipers Vej- Ulrikke

Gadevangen 18A

Børnehuset C arlshøj 10B-C

Den Kommunale Dagpleje i Lyngby

Brede 81

C arlshøjvej 10 B-C

Brede Børnehave

Taarbæk Strandvej 84

Lyngbygårdsvej 2

Børnehuset Trinbrættet

Taarbæk Børnehus

Lundtofteparken 43A

Børnehuset Vandpytten

Sorgenfrivej 2

Parallelvej 31

Børnehuset Kastaniehuset

Nøjsomhedsvej 30

Lundtoftevej 89

Vuggestuen Garantien

Børnehuset Kernehuset - Bulderby

Lundtofte Skolestræde 2

Børnehuset Troldebo

Vuggestuen Firkløveren

Adresse

Institution og kategori
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2,0

1,0

2,0
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2,7

2,7

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2,7

2,7

3,0

3,0

3,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,7

2,0

1,7

1,3

2,3

2,7

2,3

2,7

2,7

2,7

2,0

2,0

2,0
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1,3

2,3
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1,7

1,7

1,7

1,7
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1,0
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2,7
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1,0

1,0

2,7

2,7

2,7

2,3

2,0

2,0

1,7

1,7

2,0

1,0

2,3

2,3

1,0

1,0

1,7

1,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,3

1,0

2,3

2,7

1,3

1,3

2,7

2,0

1,7

1,0

Funktionalitet Miljømæssig
kvalitet

3,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

2,0

2,0

2,0

1,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Vedligeholds
estilstand

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2,0

3,0

3,0

2,0

3,0

3,0

1,0

2,0

3,0

3,0

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

1,0

2,0

3,0

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

1,0

3,0

2,0

3,0

1,0

3,0

3,0

1,0

1,0

2,0

3,0

Økonomi
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Geogra sk fordeling af dagtilbud med angivelse af vedligeholdelsesstandard

Gra kforklaring: 28 dagtilbudsbygninger er opført før 1970 – til andre formål end dagtilbud. Ovenstående viser byggeår for
de øvrige 25 bygninger (herunder en tilbygning). Fordelingen viser stor anlægsaktivitet i begyndelsen af 1970erne, hvor der
var store fødselsårgange. 25-30 år senere er der igen væsentlig anlægsaktivitet for at tilpasse kapaciteten til de relativt store
fødselstal. Siden 2005 er opført én varig tilbygning og to midlertidige pavillonbyggerier.

til en underkapacitet på 50 grupperum i 2028 sva-

af eget barn. Nogle af disse pladser kan skifte fra

måned til måned og fra år til år.

ret og behandles i Økonomiudvalget d. 28. maj 2020.

ældre henvender sig til kommunens pladsanvisning. 2

nalt niveau hænger sammen med, at der nu kommer

holdsrum (grupperum) skal mindst have 3 m2 frit

gulvareal pr. barn for vuggestuebørn og

2 m2 pr. børnehavebarn.

ser ift. prognosen i 2019, særligt på den helt korte

bane. I det lidt længere perspektiv forventes en vok-

sende kapacitetsudfordring, der i 2028 når op på en

1071
1071
1071
1071
1071
1071
1071
1071
1071

-5,3
-5,9
-7,5
-11,1
-15,0
-20,1
-25,8
-32,4
-38,7

overkapacitet i Taarbæk.

ligere. Hvor der i prognosen i 2019 særligt var store

det alene kommunale og selvejende dagtilbud, som kommunen selv kan bruge til at løse pasningsudfordringer og overholde
pasningsgarantien.

2 De private daginstitutioner kan passe børn fra andre kommuner og selv vælge, hvilke børn de ønsker at optage. Derfor er

de faktiske kapaciteter (pladser) og den forventede efterspørgsel. Prognosen bygger desuden på Lyngby-Taarbæk Kommunes
lokale belægningsprocent (dvs. andelen af børn i aldersgruppen, der efterspørger et dagtilbud).

1 De prognoser, der inddrages i analysen, bygger på den aktuelle befolkningsprognose for Lyngby-Taarbæk Kommune (2020),

forventes en mindre overkapacitet i Brede og en lille

den aktuelle prognose en lidt anden tendens end tid-

stuebarn og et børnehavebarn som en plads hver.

anden. I denne opgørelse tæller både et vugge-

ventet efterspørgsel og kapacitet forholdt til hin-

 Kapacitetsbehov opgjort i antal pladser: er for-

ningsordninger, pasning af eget barn m.v.

stitutioner, den kommunale dagpleje, private pas-

tioner, selvejende daginstitutioner, private dagin-

totale antal pladser i alt: Kommunale daginstitu-

 Kapacitet 0-2-årige og kapacitet 3-5-årige: er det

faktiske tal

lig underkapacitet i Lyngby, Engelsborg, Virum/

 Forventet efterspørgsel 0-2-årige og 3-5-årige: er

11

1698
1720
1742
1770
1799
1837
1901
1982
2081

genereret på baggrund af befolkningsprognose og

Sorgenfri, Lundtofte og Hjortekær, alt imens der

10

1135
1142
1161
1204
1251
1312
1380
1460
1535

Forventet Kapacitet Kapacitetsbehov
Forventet
e�erspørgsel 0-2-årige
opgjort i antal e�erspørgsel
0-2-årige
grupperum
3-5-årige
0-2-årige

Forklaringer til prognosen og tabel 1:

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

År

Tabel 1

rende til ca. 716 pladser.

Indenfor et 8-årigt perspektiv forventes en væsent-

5.3 Fremtidigt behov for
dagtilbudspladser på kommuneniveau

gestuebørn eller 22 børnehavebørn.

en standardstørrelse, der enten kan rumme 12 vug-

På lokalt prognoseområdeniveau (distrikterne) viser

spektiv.

en væsentlig underkapacitet indenfor et 8-årigt per-

tendens er dog uændret, idet der fortsat forventes

i forhold til prognosen fra 2019. Den langsigtede

Udfordringen er dermed blevet forskudt en smule

716 pladser.

I denne analyse bruges betegnelsen grupperum om

standard for børns fysiske rammer i dagtilbud. Op-

skydelse af det stigende behov for dagtilbudsplad-

underkapacitet på ca. 50 grupperum svarende til ca.

Ifølge bygningsreglementet er der en minimums-

Overordnet set viser prognosen i 2020 en lille ud-

5.2 Nødvendige kvadratmeter

som kommunen disponerer over til de børn, hvis for-

ling. Forventning om et stigende børnetal på natio-

en stor generation af voksne i den fødedygtige alder.

Det er dog alene de kommunale og selvejende pladser,

skal ses i sammenhæng med den nationale udvik-

Befolkningsudviklingen i Lyngby-Taarbæk Kommune

en underkapacitet på 1 grupperum i 2021, voksende

tioner, privat pasning/ pasningsordninger og pasning

fra 2020, som bl.a. forelægges ifm. budgetsemina-

Som det fremgår af tabellen herunder, forventes der

pleje, selvejende daginstitutioner, private daginstitu-

sigtet plan, bygger på seneste befolkningsprognose

udfordre Lyngby-Taarbæk Kommune.

tet af dagtilbudspladser, som allerede inden 2028 vil

sprognoser indregnes:

Kommunale daginstitutioner, Den Kommunale Dag-

tværs af prognoseområder har en stor underkapaci-

Når der regnes med dagtilbudspladser i dagtilbud-

at fokusere på hovedtendensen: At kommunen på

veau skal ses i lyset heraf. Det er derfor helt centralt

Prognosetallene, som indgår i forslaget til en lang-

kapacitet blev taget til efterretning.1

juli 2019 fremlagt. Udviklingen i efterspørgsel og

5.1 Antal dagtilbudspladser i 2020

på ere områder.

På Børne- og Ungdomsudvalgsmødet d. 19. septem-

ber 2019 blev resultater af dagtilbudsprognosen fra

en væsentlig usikkerhed, og ændringerne fra pro-

det, er udfordringen med prognosen for 2020 fordelt
gnosen i 2019 til prognosen i 2020 på distriktsni-

Prognosen på områdeniveau er dog behæftet med

udfordringer bl.a. særligt i Virum/Sorgenfri områ-

5. Overordnet prognose
for dagtilbud

6,0
5,0
4,0
2,7
1,4
-0,4
-3,3
-7,0
-11,5

67
38
-3
-74
-150
-249
-381
-542
-716

0,6
-1,0
-3,5
-8,4
-13,6
-20,4
-29,0
-39,4
-50,1

vebørn, der skabes plads til.

afhænge af, om det er vuggestuebørn eller børneha-

gestuebørn. Derfor vil efterspørgslen på grupperum

gæld have væsentlig mere plads udenfor end vug-

end 50 børnehavebørn. Børnehavebørn skal til gen-

1829
1829
1829
1829
1829
1829
1829
1829
1829

Kapacitet Kapacitetsbehov Kapacitetsbehov Kapacitetsbehov
3-5-årige
opgjort i antal
opgjort i antal
opgjort i antal
grupperum
pladser
grupperum
3-5-årige
0-5-årige
0-5-årige

børn kræver ere grupperum og ere m2 indenfor

vegruppe er på 22 børnehavebørn. 50 vuggestue-

tabellerne) er på 12 børn, og en standard børneha-

standard vuggestuegruppe (som der regnes med i

vis vuggestue- og børnehavebørn skal have. En

antallet af frie kvadratmeter gulvareal henholds-

stid indenfor. Som tidligere nævnt er der krav til

hvor børnene er hovedparten af deres dagtilbud-

antal grupperum. Grupperum betegner de rum,

og kapacitet forholdt til hinanden og omregnet til

0-2-årige og 3-5-årige: er forventet efterspørgsel

 Kapacitetsbehov opgjort i antal grupperum til

-67

-0,6

Kapacitetsmangel i
pladser4

Kapacitetsmangel i
grupperum5

1

-38

33

2021

3,5

3

93

8,4

74

207

13,6

150

330

2022 2023 2024

20,4

249

490

29

381

690

2025 2026

39,4

542

931

2027

50

716

1180

2028
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5 Grupperum: De rum, hvor børnene er hovedparten af deres dagtilbudstid indenfor. Som tidligere nævnt er der krav til antallet af frie kvadratmeter gulvareal henholdsvis vuggestue- og børnehavebørn skal have. En standard vuggestuegruppe (som
der regnes med i tabellerne) er på 12 børn, og en standard børnehavegruppe er på 22 børnehavebørn.

4 Pladser: Kan enten være en vuggestueplads eller en børnehaveplads. Det er det totale antal dagstilbudspladser som prognosen fremskriver vil mangle.

3 Enheder: I den økonomiske ressourcetildeling tildeles ca. dobbelt så meget økonomi pr. barn til et vuggestuebarn som til et
børnehavebarn. Derfor bruger vi i nogle sammenhænge begreberne børneenheder/pladsenheder. Et børnehavebarn udgør én
enhed, et vuggestuebarn udgør to børneenheder.

-3

2020

Kapacitetsmangel i
enheder3

Prognos�seret behov

forhold til antallet af pladser i dag, svarende til ca.
50 grupperum. Dette vel og mærke uden at afvikle
bygninger.

pladser, som hovedsageligt kommer til at mangle,
er vuggestuepladser. Vuggestuepladser tæller to

fordi børn fødes hele året, imens der i børnehaverne kun sker skift en enkelt gang om året, den 1. maj
hver år. De tal, som der her opereres med som efterspørgselstal på pladser, er helårspladser. Det vil
sige, at tallene indeholder udsving (at der på tidspunkter af året vil være færre og tidspunkter med

heden for at skabe midlertidige løsninger for børn
i vuggestuealderen er mere vanskelig end for børn
i børnehavealderen. Vuggestuebørn har brug for
mere plads indenfor end børnehavebørn, og de kan
ligeledes være ude i kortere tid, inden de bliver kolde
trætte eller sultne.

ere børn i dagtilbud end helårstallet).

Henover året svinger behovet for pladser. Det sker,

grupper er mindre end børnehavegrupper, og mulig-
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arbæk Kommune i 2028 mangle ca. 716 pladser i

den mellem de to grafer giver os et billede af, at de

enheder og børnehavepladser en enhed. Vuggestue-

Kommer prognosen til at holde stik, vil Lyngby-Ta-

betydeligt
betydeligt
betydeligt
lidt på sigt
betydeligt
betydeligt
lidt.

opgjort i henholdsvis enheder og pladser. Afstan-

Overblik og bemærkninger
Efterspørgslen forventes at stige
Efterspørgslen forventes at stige
Efterspørgslen forventes at stige
Efterspørgslen forventes at falde
Efterspørgslen forventes at stige
Efterspørgslen forventes at stige
Efterspørgslen forventes at falde

Graferne på side 12 viser de samme prognosetal

Prognoseområde
Lyngby
Engelsborg
Virum/Sorgenfri
Brede
Lundtofte
Hjortekær
Taarbæk

rumme ere børn, hvis den forbedres. Børnehuset

Carlshøjs legeplads er i ringe stand. Bygningen

har potentiale og m2, som kan udnyttes bedre ved

en renovering og ombygning.

beslutninger truffet, og nye mulige byggegrunde

indenfor de enkelte prognoseområder. Vi afslutter

hver gennemgang med en anbefaling for det enkelte

område.

forlængelse af grundene, som hører til Børnehu-

dagtilbudsbygninger i kategorien middel.

daginstitutionen nogle af de fx eksible bevægel-

ytter Børnehuset Trinbrættet sin nuværende

hvor Gl. Bagsværdvejs afdeling Andedammen tid-

ligere havde adresse. Andedammen indgår i over-

sigten over bygninger i Engelsborgområdet.

Bygningen er under middel og det anbefales at den

afstås, hvis der skabes nye pladser ved nybyggeri.

Toftebæksvej og ytter til adressen på Parallelvej,

fra ytter i løbet af sommeren 2020 bygningen på

 Den kommunale dagpleje og legestuen i Lyngby

 Vuggestuen Firkløveren hører til i en lejet bygning.

til dagtilbud.

teskoles ældste klasser, og bygningen er klargjort

bygningen er benyttet til genhusning af Lundtof-

sesrum, som en nutidig daginstitution har brug for.

fattende vedligehold og samtidig ikke kunne give

 Som det blev politisk besluttet i juni 2019 fra-

ytter ind på Carlshøjvej 10A efter

beholde Villa Kastanie, da dette vil kræve om-

6.1.1. Genemgang af dagtilbud

adresse og

Vuggestue Børnehave Kategori
33
54
1,3
36
0
1,3
36
64
1,6
0
0
1,6
16
0
1,6
0
31
1,7
24
40
1,7
0
40
2,2
0
71
2,3
27
42
2,4

Institution
Børnehuset Trinbrættet
Vuggestuen Firkløveren
Børnehuset Carlshøj 10B-C
Børnehuset Hjortholm 9
Den Kommunale Dagpleje i Lyngby
Villa Kastanie Børnehave
Børnehuset Stoppestedet
Lyngby Menighedsbørnehave
Bondebyens Børnehave
Børnehuset Hjortholm 6

Tabel 4

sagt. Bygningen, som Villa Kastanie ligger i, er i

bygningsanalysen: 2 bygninger under middel og 8

set Hjortholm. Forvaltningen anbefaler ikke at

den selvejende Børnehave Villa Kastanie er op-

områder omkring Mølleåen er ca. 200 meter væk.

de vedligeholdelse. Driftsoverenskomsten med

For prognoseområde Lyngby viser resultaterne fra

pes delvist af, at Sorgenfri Slotspark og de grønne

tidssvarende og har i særlig grad behov for løben-

gelsborgområdet er markeret med S-togslinjen.

Trinbræ et

KMB
27/6
2019

ﬂy er l
Carlshøjvej 10A

Lukker som
dag lbud

Hvad

168
187
202
213
224
238
250
262
270

189
189
189
189
189
189
189
189
189

1,8
0,2
-1,1
-2,0
-2,9
-4,1
-5,1
-6,1
-6,8

238
238
247
271
300
320
337
355
375

Dag lbuddet
fortsæ er på
anden adresse

Anlægsbevilling
15,04 mio. kr.
l forbedring af
kommende
adresse

Økonomi
på bygning
Ikke beslu et
om bygningen
a�ændes

315
315
315
315
315
315
315
315
315

3,5
3,5
3,1
2,0
0,7
-0,2
-1,0
-1,8
-2,7

98
79
55
20
-20
-54
-83
-113
-141
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5,3
3,7
2,0
0,0
-2,2
-4,3
-6,1
-7,9
-9,5

Kapacitet Kapacitetsbehov Kapacitetsbehov Kapacitetsbehov
3-5-årige
opgjort i antal
opgjort i antal
opgjort i antal
grupperum
pladser
grupperum
3-5-årige
0-5-årige
0-5-årige

Ins tu onen har
oprindeligt ha 31
børnehavepladser. Siden
januar 2020 har
ins tu onen været
normeret l 16
børnehavepladser pga.
faldende e erspørgsel
Ved ﬂytningen vil ske en
mindre reduk on i
antallet af BH/Vg pladser
(ca. 1 stue mindre)

Økonomi på
dagtilbud
Antallet af fysiske
pladser med 31
børnehavepladser

munen på sigt gerne vil ud af.

sisk kapacitet, er der en række bygninger, som kom-

Skulle der opstå en situation med overskydende fy-

afhjælpe presset i Lyngby, Engelsborg og Lundtofte.

kan stå klar i 2025. Den nye daginstitution kan både

område Lyngby bygges en ny daginstitution, som

Det er forvaltningens anbefaling, at der i prognose-

pladser til ca. 140 børn svarende til 10 grupperum.

eksisterende kapacitet. I 2028 vil Lyngby mangle

Lyngbyområdet kan frem til 2024 klare sig med den

6.1.4. Anbefalinger i
prognoseområdet Lyngby

pladskapacitet.

som ikke kan imødekommes med den eksisterende

ve en stigende efterspørgsel efter pladser i 2024,

Antal pladser

Forventet Kapacitet Kapacitetsbehov
Forventet
e�erspørgsel 0-2-årige
opgjort i antal e�erspørgsel
0-2-årige
grupperum
3-5-årige
0-2-årige

2022/2023

pr. 1. maj
2020

Hvornår

6.1.2. Lokal betydning af prognose
Tabel 6 viser at prognoseområdet Lyngby vil ople-

+/- angiver henholdsvis en over-/underkapacitet. 1 Grupperum kan rumme 12 børn i aldersgruppen 0-2 år eller 22 børn i aldersgruppen 3-5 år.

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

År

Tabel 6 Kapacitetsbehov - Lyngby

KMB
29/5
2019

Navn på
dagtilbud
Villa Kastanie

Dato

Tabel 5 Beslutniger truffet

6.1.1. Beslutninger truffet i
prognoseområde Lyngby

Bygningerne kræver oprettende vedligehold.

er ikke stort til antallet af børn, men dette afhjæl-

erne er af ældre dato og vurderes vanskelig at gøre

Virum, Lundtofte og Hjortekær. Overgangen til En-

er i to etager, som er bygget sammen. Udearealet

der begge er gamle villaer i ere etager. Bygning-

 Bondebyens børnehave består af to ældre bygning-

for ordinært vedligehold.

 Lyngby Meningheds Børnehaves bygning har brug

renoveres og energioptimeres.

mæssige kvalitet er under middel. Bygningen bør

Prognoseområde Lyngby grænser op til Engelsborg,

14

ningen har en formodning om, at bygningen kan

analysen, prognoseresultaterne, oversigter over

 Børnehuset Hjortholm hører til i to fysiske huse,

behov for gennemgribende renovering. Forvalt-

I det følgende vil vi præsentere data fra bygnings-

6.1 Lyngby

i stueetagen, hvor 1. salen udlejes til unge i van-

100 dagtilbudspladser. Bygningen har et stort
skeligheder eller med handicap. Bygningens miljø-

 Børnehuset Stoppestedet har adresse i et lejemål

 Børnehuset Carlshøj på Carlshøjvej 10 B og C har

6. Gennemgang af syv prognoseområder og de lokale forhold

ikke længere dagtilbud i to af bygningerne i tabellen.

Børnehuset Kastaniehuset er nedlagt som dagtilbud

pr. 1. maj 2020. Driftoverenskomsten med Børneha-

ven Stjernedalen er opsagt, og det forventes at bør-

nehaven fortsætter som privat børnehave. Desuden

har Børnehuset Gl. Bagsværd fra yttet afdeling

Andedammen, som den kommunale dagpleje ytter

ind i.

ninger, som forvaltningen har et ønske om at for-

bedre, og det er oplagt at gøre det samtidig med, at

Trinbrættet gøres klar. På den måde kan der tæn-

kes i optimering imellem de to dele af bygningen og

skabes stordriftsfordele på tværs af de to dagtilbud.

Målet er yderligere at skabe ere og bedre pladser

til børn fra området. Carlshøjvej 10B og C er et ek-

sempel på en bygning, som der er mange af i Lyng-

ere etager. Der løber en vej ned

ring. De to institutioner ville vinde meget, hvis de-

veren afviklet.

skudte niveauer, trapper og smalle gange, der gør

det vanskeligt at udnytte potentialet i bygningen.

Udearealerne er mange og store i forhold til antal

pladser. Kvadratmeterne er således mange, men

de er svære at udnytte hensigtsmæssigt, fx til

området. Ellers er området omringet af jernbanen,

Gentofte og Gladsaxe kommuner. Engelsborg og

Lyngby er de to prognoseområder, der har den høje-

ste andel af børn i områdets dagtilbud, som kommer

fra andre prognoseområder.
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Institution
Børnehuset Kastaniehuset
Børnehuset Emil Pipers Vej- Ulrikke
Vuggestuen Chr. X
Børnehaven Stjernedalen
Børnehuset Emil Pipers Vej - Børnely
Børnehusene Gl. Bagsværdvej - Papillion
Børnehusene Gl. Bagsværdvej - Andedammen
Børnehuset Svanen
Børnehuset Klokkeblomsten

analysen 1 lilla bygning, 6 blå bygninger og 2 grønne.

Vuggestue Børnehave
12
36
19
32
40
0
0
16
25
40
0
54
28
0
36
60
24
60

Tabel 8

Kategori
1,2
1,7
1,8
1,9
2,0
2,0
2,0
2,9
2,9

af kommunens dyreste pr. normeret barn.

samling af børnene i ydretimerne. Bygningen er en

nehjem i ere etager, med mange forskellige for-

er, at det har nogle få fysiske adgangsveje til Lyngby-

Prognoseområde Engelsborg har ifølge bygnings-

 Vuggestuen Chr. Xs bygning er et gammelt bør-

Kendetegnende for prognoseområdet Engelsborg

res udearealer på sigt kunne blive forbundet.

og med forskellige behov for renovering og forbed-

de Lyngby, ønskes adressen for Vuggestuen Firklø-

6.2 Engelsborg

ge huse er bygget til dagtilbud, men af ældre dato

Hvis der opstår overskud af pladser i prognoseområ-

imellem de to bygninger og de to legepladser. Beg-

der begge er i

 Børnehuset Emil Pipersvej er et dagtilbud i to huse,

retningen af disse bygninger og løbende afsættes

økonomi til dette.

6.2.1. gennemgang af dagtilbud

til dagtilbud, hvis der udarbejdes en plan for genop-

by-Taarbæk Kommune, som kan gøres mere egnede

ge forbedringer bl.a. i forhold til indeklima og ek-

ombygges, da der ifølge prognoserne for 2019, så ud
til at være overskydende kapacitet.

en meget stor andel af børn fra andre kommuner.

17

søgt i forhold nye grunde eller bygninger, der kan

-

i området, idet institutionen er meget lille og passer

-

tes ikke at få betydning i forhold behovet for pladser

-

Det er ikke en
kommunal bygning.
Der skal forhandles
med udlejer om
opsigelse af lejemål.
Mindre lpasning af
Papillon og
udearealer. Intet
speciﬁkt afsat

Det er ikke en
kommunal bygning

Økonomi
på bygning

6.2.3. Nye grunde/ Ny byg

Den 1. maj 2020

Den 1. maj 2020

Økonomi på
dagtilbud
Besparelse 0, 192
mio. kr. i 2020 og
0,575 mio. kr. i
2021
Reduk on af
På BUU’s område
12 vg-pladser
hentes 0,275 mio.
og 36 bhkr. i 2020
pladser
Og 0,412 mio. kr. i
2022
Vuggestuebørn På sigt reduk on
lbydes et
af 24
vuggestue lvuggestuepladser
bud i afdeling
Papillon

Antal
pladser
bh/vg
16 bh

Prognoseområdet Engelsborg er ikke blevet under-

Fly er
mindre
gruppe
vuggestuebørn l
afdeling
Papillon.
Bygningen
bruges
fremadre et
l dagpleje
m.m.
Forpligtende
partnerskab

Den 30. april 2020

Dri�soverenskomst
opsiges pr. 28.
februar 2020

Hvornår

kapaciteten på begrund af beslutningerne ovenfor.

Kapaciteten for 2020 har indarbejdet justeringer i

stuepladser, som vil mangle.

kapacitet allerede fra 2020. Det er primært vugge-

vil presse området. Området vil opleve mangel på

ste prognose forudser, at en stigende efterspørgsel

vet anledning til forskellige justeringer. Den sene-

haft et overskud af dagtilbudspladser. Det har gi-

haven Stjernedalen og en evt. privatisering forven-

Gl.
Bagsværdsvej
og Chr. Xs Allé

Gl.
Bagsværdsvej
afdeling
Andedammen

Børnehuset
lukker

Priva seres

Hvad

6.2.2. Lokal betydning af prognose
Igennem 2019 har prognoseområde Engelsborg

Betydningen af opsigelsen af Rudolf Steiner Børne-

KMB
21/11
2019

KMB
21/11
2019

Børnehuset
Kastaniehuset

Rudolf Steiner
Børnehaven
Stjernedalen

KMB
6/2 2020
KMB
6/2 2020

Navn på
dagtilbud

Dato

Tabel 9 beslutninger truffet

6.2.1. Beslutninger truffet i
Engelsborgområdet

fra 1998 og velegnet til dagtilbud.

 Børnehuset Klokkeblomsts dagtilbudsbygning er

tilbud fra 2004 og er over middel.

 Børnehuset Svanen er en kommunens nyeste dag-

sibilitet.

behov for genoprettende vedligehold og forskelli-

I forhold til oversigten ovenfor bedriver kommunen

ning fra 1920, der ikke er bygget til formålet. Der er

 Børnehuset Gl. Bagsværdvej har til huse i en byg-

Carlshøjvej 10B og C er umiddelbart en af de byg-

bygninger fra henholdsvis år 1998 og 2004.

veres til dagtilbud i 2022 og 2023, således at Bør-

nehuset Trinbrættet kan ytte ind. Nabobygningen

De to grønne bygninger er to af kommunens nyeste

Det er allerede besluttet, at Carlshøjvej 10A reno-

193
207
210
214
225
238
251
261
268

163
163
163
163
163
163
163
163
163

-2,5
-3,7
-3,9
-4,3
-5,2
-6,3
-7,3
-8,2
-8,8

273
267
282
306
323
329
341
358
378

287
287
287
287
287
287
287
287
287

0,6
0,9
0,2
-0,9
-1,6
-1,9
-2,5
-3,2
-4,1

-16
-24
-42
-70
-98
-117
-142
-169
-196

vil det være relevant at udarbejde businesscases på

der først bygges en ny pro linstitution i Lyngby.

Ifølge prognoserne stiger efterspørgslen efter dag-

tilbudspladser i dette område markant. Bygnings-

massens stand og karakter betyder bl.a., at bygning-

erne ikke er eksible.

truffet beslutninger og komme ud af to dagtilbudsbyg-

ninger, som ikke kunne anvendes på lang sigt.

Den aktuelle prognose viser, at Engelsborg bliver

udfordret på manglende dagtilbudskapacitet. I 2028

Det anbefales at der i stedet bør bygges nyt. Bygningen, som huser Børnehuset Langs Banen, er fra

 Børnehuset Grønnevej og Børnehuset Prinsesse-

høj er begge dagtilbud, som er placeret fysisk tæt

på Hummeltofteskolen og Hummeltofteskolens

Fritids- og Ungdomsklub Tryggehvile. Børnehuset

Grønnevej er en selvejende daginstitution i en lejet

tution i Lyngbyområdet med 9 grupperum, og at der

bygges endnu en daginstitution i enten Lyngby eller

Engelsborg inden 2028.

ere vedligehold-

ningen anbefaler, at disse institutionsbygninger
indgår i en helhedsløsning for området.

højhusene Sorgenfrivang. Højhusene har for nylig

været igennem en gennemgribende renovering. Det

har daginstitutionsbygningen ikke. Prinsessehøj er

beliggende i to huse med en allé imellem, der fører

ge udgifter, og som det vil være relevant at skille sig

af med. Vuggestuen Chr. Xs dagtilbudsbygning er en

af de dyreste pr. barn i kommunen.

bygning er i lidt bedre stand end Fuglsang. Forvalt-

miljømæssig kvalitet under middel. Langs Banens

i Børnehuset Fuglsang samt Langs Banen har en

huset Grønnevejs bygning er opført sammen med

der bygninger i området, som står overfor væsentli-

1970 med en tilbygning fra 1995. Begge bygninger

bygning, lige overfor Hummeltofteskolen. Børne-

Skulle der opstå overskud af dagtilbudspladser, er

ikke er hensigtsmæssigt at renovere bygningen.

elsestiltag. Konklusionen er, at det på langt sigt

de seneste par år gennemført

For bygningerne i Børnehuset Fuglssang er der

6.3.1. Gennemgang af dagtilbud

faling, at der inden 2025 bygges en ny stor daginsti-

des af Fuglsanggårdsskolen og Heldagsskolen.

Banen er placeret tæt op af bygninger, som anven-

 Både Børnehuset Fuglsang og Børnehuset Langs

en helhedsplan for skole og dagtilbud i området.

bygninger samt ere af skolens bygninger indgår i

til 13 grupperum. Det er derfor forvaltningens anbe-

vil der mangle ca. 196 dagtilbudspladser, svarende

er et stort pres, fordi der mangler dagtilbudspladser.

af pladser i et stykke tid. Det har givet anledning til at få

tidsholdbare, som det er kendetegnet for bygninger

est eksisterende antal dagtilbudspladser. Det er

opført i samme periode. Det anbefales, at alle disse

og de er opført i byggematerialer, der ikke er lang-

beboelsesområde samt det prognoseområde med

ligeledes det prognoseområde, hvor der helt aktuelt

ningernes miljømæssige kvalitet er under middel

Virum/Sorgenfri er kommunens geogra sk største

Prognoseområdet Engelsborg har oplevet et overskud

6.2.4. Anbefalinger for
prognoseområdet Engelsborg

tidssvarende.

Beliggenheden er god. Tæt på S-tog, skole, afkør-

ned til Tryggehvile (klub for Hummeltofteskolen).
sel til motorvej og stadig tæt på skov og natur. Byg-

at blive velegnet til dagtilbud.

for at afvikle dagtilbudsbygninger, der ikke er miljø-

Børnehuset Grønnevej
Børnehuset Prinsessehøj 2A
Børnehuset Fuglsang - Øst
Børnehuset Langs Banen
Børnehuset Fuglsang - Vest
Vuggestuen Kaplegården
Vuggestuen Børnereden
Dagplejen Virum
Børnehuset Mælkevejen
Børnehuset Humlehuset
Børnehuset Spurvehuset
Børnehuset Blå
Børnehuset Prinsessehøj 2C
Børnehaven Bøgely
Børnehuset Pilen - Valmuen
Vuggestuen Villa Furesø
Børnehuset Pilen - Grøftekanten
Idrætsbørnehuset Græshoppen

Tabel 11 Institution

6.3 Virum/Sorgenfri

og ændring af bygninger fra andre sektorområder til

andre kommunale bygninger, vil dette give mulighed

mæssigt, vedligeholdelsesmæssigt og funktionelt

rende dagtilbudsbygninger, i forhold til re-indretning

Opstår der muligheder for nybyg eller renovering af
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overtage bygninger i god stand fra fx ældreområdet,

Lyngby og Engelsborg, anbefaler forvaltningen, at

udgifterne til renovering og genopretning af nuvæ-

Hvis der er opstår mulighed for at bygge nyt eller

Med behov for udvidelse af kapaciteten på sigt i både

-1,9
-2,8
-3,7
-5,1
-6,8
-8,2
-9,8
-11,4
-12,9

Kapacitet Kapacitetsbehov Kapacitetsbehov Kapacitetsbehov
3-5-årige
opgjort i antal
opgjort i antal
opgjort i antal
grupperum
pladser
grupperum
3-5-årige
0-5-årige
0-5-årige

+/- angiver henholdsvis en over-/underkapacitet. 1 Grupperum kan rumme 12 børn i aldersgruppen 0-2 år eller 22 børn i aldersgruppen 3-5 år.

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

År

Forventet Kapacitet Kapacitetsbehov
Forventet
e�erspørgsel 0-2-årige
opgjort i antal e�erspørgsel
0-2-årige
grupperum
3-5-årige
0-2-årige

Tabel 10 Kapacitetsbehov - Engelsborg
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Kategori
1,7
1,8
1,9
1,9
1,9
1,9
2,0
2,0
2,1
2,1
2,1
2,2
2,2
2,2
2,5
2,6
2,6
2,6

genhusning af daginstitutioner i området blevet

dagplejernes hjem. Bygningen er i forbindelse med

grupperum og værksted), når dagplejebørnene er i

der, men som kan have andre brugere (fx, til ekstra

krybberum og udearealer til dagplejen, når de er

re daginstitution, med et grupperum mødelokaler,

mæssigt, at sådanne kvadratmeter lå fx i en stør-

dag, og det vil derfor på sigt være mere hensigts-

plejens legestue på Kongevejen bruges ikke hver

me til for dagplejerne og børnenes forældre. Dag-

 Dagplejens legestue på Kongevejen er nem at kom-

og funktionelt er bygningen i middel.

etager. Vedligeholdelsesmæssigt, miljømæssigt

20 pladser. Bygningen er et parcelhus fra 1937 i to

 Vuggestuen Børnereden er en lille vuggestue med

de til dagtilbud og vanskelig at gøre tidssvarende.

leret i nybyggeri. Bygningen vurderes utidssvaren-

muligvis kunne sælges, når disse pladser er etab-

Bygningen ligger på hjørnet i et villakvarter og vil

ere etager og har fx børnegarderobe i kælderen.

ceret i en tidligere købmandsgård. Bygningen er i

 Vuggestuen Kaplegården har 22 pladser og er pla-

Vuggestue Børnehave
14
42
0
53
36
0
12
40
0
60
22
0
20
0
68
0
44
70
24
50
36
58
24
40
36
0
0
60
23
54
36
0
20
40
20
54

grænser op til et stort grønt areal med en lille spej-

derhytte på. Der er et potentiale for at bygge nyt

på denne grund. Grunden er godt placeret midt i

kommunen. Der er plads til en ny daginstitution. En

ny daginstitution kan både etableres som en selv-

ningen er utidssvarende, men har et potentiale for

bedre udnyttelse af kvadratmeter inde og ude.

Huset har væsentlige funktionelle udfordringer fx

i forhold til adgang til legeplads for vuggestue og

børnehave.

god. Funktionaliteten er god.

Grønne Legeplads, som giver ekstra muligheder

407
406
407
416
427
444
468
499
532

394
394
394
394
394
394
394
394
394

-1,1
-1,0
-1,1
-1,8
-2,8
-4,2
-6,2
-8,8
-11,5

628
622
618
622
628
635
650
672
704

651
651
651
651
651
651
651
651
651

1,0
1,3
1,5
1,3
1,0
0,7
0,0
-1,0
-2,4

10
17
20
7
-10
-34
-73
-126
-191
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+/- angiver henholdsvis en over-/underkapacitet. 1 Grupperum kan rumme 12 børn i aldersgruppen 0-2 år eller 22 børn i aldersgruppen 3-5 år.

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

År

Forventet Kapacitet Kapacitetsbehov
Forventet
e�erspørgsel 0-2-årige
opgjort i antal e�erspørgsel
0-2-årige
grupperum
3-5-årige
0-2-årige

Kapacitetsbehov - Virum/Sorgenfri

Tabel 12

0,0
0,3
0,4
-0,5
-1,7
-3,4
-6,1
-9,7
-13,9

Kapacitet Kapacitetsbehov Kapacitetsbehov Kapacitetsbehov
3-5-årige
opgjort i antal
opgjort i antal
opgjort i antal
grupperum
pladser
grupperum
3-5-årige
0-5-årige
0-5-årige

dagtilbud i ét plan. Den miljømæssige kvalitet er

i forhold til at supplere institutionens udearealer.

 Vuggestuen Villa Furesøs bygning er bygget til

get til dagtilbud. Daginstitutionen er nabo til Den

dinært vedligehold.

ningen kræver vedligehold og energirenovering.

 Bygningen, som huser Børnehuset Blå, er byg-

ordning uden ombygning. Bygningerne kræver or-
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hus ikke kan tilbyde, fordi køkkenet i afdeling Grøf-

med tilbygning fra 2007. Den ældste del af byg-

mange bygninger, der ikke er tidssvarende og som på

Det ene hus har en frokostordning, som det andet

skovlinje m.m.

tekanten ikke er tilstrækkeligt til denne frokost-

lighed for gennemgang fra legeplads til legeplads.

hovedhuset. Der er dog en udfordring i forhold til

 Børnehuset Spurvehusets hovedhus er fra 1877

kendetegnet ved særligt i Lundtofteområdet at have

dagtilbud i henholdsvis 1993 og 1997. Der er mu-

Ideelt set bygges annekset større og sammen med

Prognoserne fremskriver en meget stor efterspørgsel i både Lundtofte og Hjortekær. Hjortekær har i

ledes at disse bygninger bliver klar hurtigst muligt.

tilbudsbygning blev daginstitutionen genhuset.
Genhusningen på den nuværende adresse startede

helhedsanalyse af mulighederne omkring Fuglssan-

svamp i Børnehusets Troldebos oprindelige dag-

en bygning af ringe kvalitet. På grund af skimmel-

 Børnehuset Troldebo er midlertidigt genhuset i

6.4.1. Lundtofte

Indenfor 8 år anbefales det, at der er igangsat en

råder som fx Lyngby og Brede.

der, vil kunne tiltrække børn fra ere prognoseom-

Hvis dette er muligt, vurderes det, at et dagtilbud

stort dagtilbud der.

pladser i Lundtofte, før der ligeledes er bygget et nyt

løsninger på kapaciteten, indtil bygningerne står klar.
Det afklares, om der kan bygges på Frilandsmuseet.

tekær ikke kunne afhjælpe på mangel på dagtilbuds-

Der vil løbende være brug for at nde midlertidige

dag meget få daginstitutionspladser. Derfor vil Hjor-

Lundtofte støder op til området omkring Hjortkær.
rallelvej 151 (ved Motorikhuset og Virumskole), så-

bejdes på i fx med placeringen på Nøjsomhedsvej.

ét stort børnehus i Lundtofteområdet, som der ar-

Forvaltningen anbefaler, at der minimum anlægges

der ikke mange dagtilbudspladser i dette område.

udfordringer som Lundtofteområdet. Til gengæld er

sigt bør erstattes. Bredeområdet har ikke de samme

Daginstitutionsbygningerne i Brede og Lundtofte er

ler i forlængelse af Børnehaven Bøgely), eller på pa-

passende udearealer på enten Virumvej 35 (bag el-

en stor dagtilbudsbygning med 9 grupperum og med

Indenfor 5 år anbefaler forvaltningen, at der bygges

lering af nye pladser og nye bygninger.

14 ekstra grupperum. Der er derfor behov for etab-

mangle ca. 190 dagtilbudspladser svarende til ca.

Virum/Sorgenfriområdet forventes i år 2028 at

ve til tidssvarende dagtilbudsbygninger.

forbedringer, og nogle kan på trods af dette ikke bli-

6.4. Brede/ lundtofte

af hinanden, som begge er i ét plan og bygget til

fri. Flere bygninger kræver massive investeringer og

re udfordringer for bygningsmassen i Virum/Sorgen-

 Børnehuset Pilen består af to bygninger ved siden

kan rumme ere børn, end børnehuset har i dag.

 Børnehuset Fuglsangs to bygninger på Geelsplads
44 og Askevænget 2

tilbud i ydretimerne. Udearealet er meget stort og

På trods af at bygningsanalysen ikke kategoriserer

 Børnehuset Prinsessehøjs to bygninger på I. C.
Mundtsvej

 Børnehuset Grønnevej, på Grønnevej 245

 Den kommunale dagsplejes hus i Virum på Kongevejen

 Vuggestuen Kaplegården på Kaplevej 1

der er etableret nye pladser:

områdets bygninger under middel, er der stadig sto-

bruges til de største børnehavebørn.

Børnehaven Bøgely, hvor den eksisterende bygning

6.3.3. Anbefalinger for
prognoseområdet Virum/Sorgenfri

op på ca. 14 grupperum i 2028 se tabel 12.

de yngste børn. Det samlede behov for pladser vil nå

mært opleve kapacitetsudfordringer på pladser til

Ifølge den seneste prognose vil Virum/Sorgenfri pri-

6.3.1. Lokal betydning af prognose

Det anbefales at disse bygninger på sigt afvikles, når

områdets utidssvarende bygninger.

for ordinært vedligehold.

perum hver, der vil gøre det muligt at afvikle ere af

tilsammen udgør Børnehuset Pilen. Huset har brug

begyndt en løsning med to nye dagtilbud på 9 grup-

gårdsskolen og Hummeltofteskolen, og at der er på-

ere (fra 2000) og et lidt større hus end de to, som

område som Børnehuset Pilen, men er et lidt ny-

 Idrætsbørnehuset Græshoppen ligger i samme

forbundet, og det gør det vanskeligt at bedrive dag-

bygget i 1997 ved siden af. De to bygninger er ikke

 Humlehusets hovedhus er fra 1884 med et anneks

stand og miljømæssigkvalitet er middel. Grunden

tre etager, med en fordelingstrappe i midten. Byg-

stændig daginstitution eller tænkes sammen med

etager, med et godt udeareal. Vedligeholdelses-

re daginstitutioner, som har til huse i en bygning i

ere

inde og ude.

niveau.

 Børnehaven Bøgelys bygning er fra 1942 i

gehold og evt. mindre justeringer i funktionaliteten

citet er nødvendig at indtænke fx på kommunalt

 Børnehuset Mælkevejen er en kommunens sto-

Bygningen har brug for energirenovering og vedli-

brugt til vuggestuebørn. Bygningens bufferkapa-

Vandpytten kan give anledning til overvejelser om

ønsker for understøttelsen af to-sprogede børn og

børnesammensætningen i kommunens dagtilbud..

perum, vil der yderligere være plads til Vuggestuen

Garantiens pladser. Oprindeligt var byggeriet af en

ny daginstitution i Brede/Lundtofte en erstatning
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andre daginstitutioner En afvikling af Børnehuset

den nye dagtilbudsbygning. Bygges der i alt 9 grup-

6.4.4. Beslutninger truffet

dagtilbudsbygning i relativ god stand.

 Børnehuset Rosenlyst er en relativ velindrettet

Hvis der etableres pladser et andet sted, foreslår

forvaltningen at afvikle Garantiens ejendom. Hvis

der skabes nye pladser i forbindelse med nybygge-

ri kan Garantiens bygning afvikles.

i mange år haft en meget høj andel af to-sproge-

de børn, som bor i området. Udlejer har henvendt

sig til kommunen med et ønske om, at kommunen

på sigt fra ytter. Det er ikke muligt på nuværen-

ningen er et pavillonbyggeri opført for ca. 25 år

siden. Bygningens indretning er ikke

standen er utidssvarende.

er et fysisk alternativ til Vandpytten. Da den kom-

munale dagpleje i Lundtofte skulle afgive deres

legestue til genhusningen af Børnehuset Troldebo,

eksibel og

 Drivhuset er etableret af og driftes af DTU. Byg-

fra Vandpytten ikke kan undværes, fordi der ikke

de tidspunkt at fra ytte, da dagtilbudspladserne

tilpasninger at opnå en ibrugtagningstilladelse.

ning midt i Lundtofteparken. Daginstitutionen har

det er, som efterspørges samt antal grupperum.

prognoseresultater er indsat, hvilken type pladser

terspørgslen. I forbindelse med oversigterne med

en prognose for Lundtofte der viser en stigning i ef-

ikke er en ibrugtagningstilladelse, hvilket er et for-

hold, der bør udbedres snarest. Det kræver store

gnose i Brede, der viser et fald i efterspørgslen, og

manent børneinstitution. Det betyder, at der i dag

hinanden, der begge er utidssvarende.

 Børnehuset Vandpytten har til huse i lejet byg-

Prognosen for Brede/Lundtofte bygger på en pro-

pavillonbyggeri, som er endt med at blive en per-

Kernehuset har i dag to fysiske huse ved siden af

6.4.5 Lokal betydning af prognose

 Vuggestuen Garantien er etableret i midlertidigt

Garantiens tilbud. Se tabel 15 side 24.

og pladserne i Børnehuset Kernehuset. Børnehuset

at kunne erstatte både pladserne på Mølleåparken

perum, er det muligt at skabe pladser til Vuggestuen

der ikke vurderes tidssvarende og er under middel

i Lundtofte, der allerede skal rumme to måske tre

Børnehuset Troldebo og Børnehuset Kernehuset i

den er i middelområdet. Driftsudgifterne er høje.

yttet til Nøjsomhedsvej, var det med henblik på,

ten er i dag med i forslaget om en ny daginstitution

buddet. Det forventes, at der skabes plads til både

miljømæssige kvalitet og vedligeholdelsesstan-

budsbygning, der i 2017 k renoveret 1. salen. Den

Hvis den planlagte daginstitution udvides til 9 grup-

på. Hverken dagplejen eller Børnehuset Vandpyt-

Troldebo har i dag svært ved at tiltrække til dagtil-

 Børnehuset Kernehuset har til huse i to bygninger,

legestue er placeret i Lundtofteområdet eller tæt

blevet nedjusteret fra deres oprindelige børnetal.

 Børnehuset Åkanden har til huse i en lejet dagtil-

anbefaler, at bygningen beholdes til formålet.

adgang til Brede Værks udearealer. Forvaltningen

teret til børn og unge. Fra udearealerne gives der
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der er bygget en ny stor daginstitution i Hjortekær.

de lejemål. Dette kan eventuelt igangsættes, hvis

jes legestue i Lundtofte at ytte ud af det nuværen-

Børnehuset Vandpytten og den kommunale dagple-

på sigt skabes ekstra pladser, der gør det muligt for

Der er inden 2025 igangsat en plan for, hvordan der

dre dagtilbud er placeret i utidssvarende bygninger.

rumme Vuggestuen Garantien, der lige som de to an-

Hvis der bygges 9 grupperum, vil det være muligt at

Børnehuset Troldebo og Børnehuset Kernehuset.

minimum rumme både den tidligere daginstitution

står færdig i Lundtofte. Daginstitutionen skal som

Indenfor 5 år anbefales det, at en stor daginstitution

Maglebjergvej.

større daginstitution omkring Nøjsomhedsvej og

politisk igangsat at undersøge mulighederne for en

sårbare pga. dagtilbudsbygningernes stand. Det er

Prognoseområderne Brede og Lundtofte er særligt

6.4.6. Anbefalinger for prognoseområdet
Brede / Lundtofte

i området.

Det er fra 2025, at der samlet set er underkapacitet

grupperum primært til vuggestuebørn.

ring. Bygningen er en donation fra 1905, som stiller krav om, at bygningen bruges til formål rela-

Samlet set vil Brede/Lundtofte i 2028 mangle 7

udfordringer i forhold til eksibilitet og organise-

60. Da undersøgelserne for et muligt byggeri blev

dre i legestuen. Det er derfor vigtigt at dagplejens

antallet af børn. Derfor er dagtilbuddets kapacitet

Se tabel 16 side 24.

 Brede Børnehave er en ældre villa i to etager, som
ikke er indrettet tidssvarende, hvilket resulterer i

nehavebørn har brug for (100/22=) 4,5 grupperum.

6.4.2. Brede

Der er et stort behov for et nyt dagtilbud i Lundtofte.

stue, bliver de a everet og hentet af deres foræl-

ningen er meget lille, ligesom legepladsen er lille til

nehavebørn, og det betyder at 100 vuggestuebørn

udearealet er relativt velfungerende.

har behov for (100/12=) 8,3 grupperum og 100 bør-

børn i et grupperum i en vuggestue er færre end bør-

est af. Antallet af

grupperum, som der mangler

lesrum i midten. Udearealet er stort. Bygningen og

I Brede/Lundtofte ser det ud til at være vuggestue-

ere tilbygning, der er bygget sammen med et fæl-

 Lærkereden består af en ældre bygning og en ny-

for Børnehuset Troldebos adresse på Mølleåparken

pytten. De dage, hvor dagplejens børn er i lege-

ningen skulle afsluttes i 2022. Genhusningsbyg-

Kategori
1,2
1,2
1,3
1,3
1,5
1,6
2,0
2,0
2,2
2,6

yttede de ind i et grupperum i Børnehuset Vand-

Vuggestue Børnehave
10
34
20
0
12
34
9
38
12
40
0
54
32
52
30
44
24
40
24
48

i 2018, og forventningen var oprindelig, at genhus-

Institution
Børnehuset Troldebo
Vuggestuen Garantien
Børnehuset Vandpytten
Børnehuset Kernehuset - Lille Ørholm
Børnehuset Kernehuset - Bulderby
Brede Børnehave
Børnehuset Åkanden
Børnehuset Drivhuset
Børnehuset Lærkereden
Børnehuset Rosenlyst

Tabel 14

231
213
211
222
234
246
260
278
297

214
214
214
214
214
214
214
214
214

-1,4
0,1
0,3
-0,7
-1,7
-2,7
-3,8
-5,3
-6,9

339
358
360
345
331
334
349
367
386

Kapacitet Kapacitetsbehov
Forventet
0-2-årige
opgjort i antal e�erspørgsel
grupperum
3-5-årige
0-2-årige

Økonomi
på
dagtilbud
150
Som planen er,
børne-enheder ﬂy er
svarende l
eksisterende
ca. 104 -124
dag lbud ind i
børn
de nye fysiske
rammer. Der vil
således ikke
etableres ”nye”
pladser

Antal
pladser

Økonomi
på
bygning
Afsat 65,4
mio. kr. l
dagins tu on
på 7
grupperum l
150 enheder

384
384
384
384
384
384
384
384
384

2,0
1,2
1,1
1,8
2,4
2,3
1,6
0,8
-0,1

28
27
27
31
33
18
-11
-47
-85

Institution
Børnehaven Enhjørningen
Børnehuset Eremitagen
Børnehuset Rævehøjen

Tabel 17

24

Vuggestue Børnehave
0
22
36
56
24
36

Kategori
1,6
1,9
1,9

0,6
1,3
1,3
1,1
0,7
-0,4
-2,2
-4,6
-7,0

Kapacitet Kapacitetsbehov Kapacitetsbehov Kapacitetsbehov
3-5-årige
opgjort i antal
opgjort i antal
opgjort i antal
pladser
grupperum
grupperum
3-5-årige
0-5-årige
0-5-årige

Hvis Nøjsomhedsvej
/Maglebjergvej vælges
som placering ligger
ejendommen ca. 300
meter fra Lundto�e
Skole og ca. 400 meter
fra Mølleåen.

Endelig beslutning om
placering udestår.

Hvor

+/- angiver henholdsvis en over-/underkapacitet. 1 Grupperum kan rumme 12 børn i aldersgruppen 0-2 år eller 22 børn i aldersgruppen 3-5 år.

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

År

Forventet
e�erspørgsel
0-2-årige

Tabel 16

Børnehus i
Brede/Lund
to�e

KMB
10/10
2019
+
5/3
2020

Det er blev i oktober
2019 beslu et at
undersøge muligheden
for at bygge en
dagins tu on på 150180 enheder på
Nøjsomhedsvej.
På KMB i marts 2020
blev der afsat økonomi
l 7 grupperum l 150
børneenheder.

Navn på
Hvad
dagtilbud

Dato

Tabel 15 Beslutninger truffet

middel. Vedligeholdelsestilstanden og indeklimaet er middel. Byggeriet er et præfabrikeret montagebyggeri af beton med ubehandlede over ader.

tid. Et dagtilbud med begrænset åbningstid morgen
og eftermiddag er ikke noget, alle forældre kan be-

107
106
110
118
121
125
129
136
142

75
75
75
75
75
75
75
75
75

-2,7
-2,6
-2,9
-3,6
-3,8
-4,2
-4,5
-5,1
-5,6

165
176
176
172
169
173
179
185
191

Forventet Kapacitet Kapacitetsbehov
Forventet
e�erspørgsel 0-2-årige
opgjort i antal e�erspørgsel
0-2-årige
grupperum
3-5-årige
0-2-årige

140
140
140
140
140
140
140
140
140

-1,1
-1,6
-1,6
-1,5
-1,3
-1,5
-1,8
-2,0
-2,3

-57
-67
-71
-75
-75
-83
-93
-106
-118

25

-3,8
-4,2
-4,6
-5,0
-5,2
-5,7
-6,3
-7,1
-7,9

Kapacitet Kapacitetsbehov Kapacitetsbehov Kapacitetsbehov
3-5-årige
opgjort i antal
opgjort i antal
opgjort i antal
grupperum
pladser
grupperum
0-5-årige
3-5-årige
0-5-årige

+/- angiver henholdsvis en over-/underkapacitet. 1 Grupperum kan rumme 12 børn i aldersgruppen 0-2 år eller 22 børn i aldersgruppen 3-5 år.

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

År

Tabel 18

som udfordrer den langsigtede kapacitet.

Lundtofte er der mange utidssvarende bygninger,

6.5.1. Lokal betydning af prognose
Se tabel 18

tuel stigning i efterspørgslen. I et andet naboområde

tilationen er utidssvarende.

1981. Vedligeholdelsestilstanden er middel. Ven-

tivt få pladser, det gør området følsomt for en even-

rådet. I naboområdet Taarbæk er der ligeledes rela-

Prognoserne fremskriver en stor efterspørgsel i om-

til børn, hvis forældrene speci kt ønsker dette tilbud.

 Børnehuset Rævehøjen er i en lejet bygning fra

rende. Bygningens miljømæssige kvalitet er under

med kun 22 pladser, som har en begrænset åbnings-

nytte sig af, og daginstitutionen tilbydes derfor kun

net til dagtilbud. Udearealerne er ikke velfunge-

begrænset til tre. Heraf er den ene en børnehave

 Børnehuset Eremitagen er funktionelt set veleg-

miljømæssige kvalitet er middel.

vedligeholdelsesstanden er under middel og den

bygning. Bygningen er funktionelt under middel,

ven er legepladsen. Det er ikke kommunens egen

af et rækkehus fordelt på 4 forskudte etager. Ha-

Steiner institution, hvis bygning udgør den ene del

 Børnehaven Enjørningen er en selvejende Rudolf

6.5.1. gennemgang af dagtilbud

Antallet af daginstitutioner i Hjortekærområdet er

6.5. Hjortekær

 Vuggestuen Garantiens midlertidige pavillon på
Lundtoftevej 89

 Børnehuset Vandpytten og Den kommunale dagpleje i Lundtoftes legestue i Lundtofteparken 43 A

 Børnehuset Troldebos midlertidige genhusningsadresse på Lundtofte skolestræde 2

ven. Se tabel 17 på modstående side.

stort dagtilbud i området placeret tæt på Dyreha-

forvaltningen anbefaler på sigt afvikles:

 Børnehuset Kernehusets to dagtilbudsbygninger:
Lille Ørholm og Bulderby på Nøjsomhedsvej

Forvaltningen anbefaler, at der bygges minimum ét

Daginstitutions bygninger i Lundtofte/Brede, som

stand stand.

fokus på natur og bæredygtighed. En ny pro ldagin-

grund, at det er den eneste daginstitution i Taarbæk,

hvor kommunen disponerer over pladserne. Som det

er i dag, har Taarbæk Skole hvert år en udfordring

De familier, som tilbydes plads i daginstitutionen, og

som bor i Taarbæk, kan få tilladelse til at cykle igen-

nem Dyrehaven for at komme frem og tilbage.

29
23
21
21
20
21
22
24
26

36
36
36
36
36
36
36
36
36

0,6
1,1
1,3
1,3
1,3
1,3
1,2
1,0
0,8

55
59
59
54
48
46
45
45
47

Forventet Kapacitet Kapacitetsbehov
Forventet
e�erspørgsel 0-2-årige
opgjort i antal e�erspørgsel
0-2-årige
grupperum
3-5-årige
0-2-årige

Kategori
1,5

52
52
52
52
52
52
52
52
52

-0,1
-0,3
-0,3
-0,1
0,2
0,3
0,3
0,3
0,2

4
6
8
13
20
21
21
19
15

26

0,4
0,8
0,9
1,2
1,5
1,5
1,5
1,3
1,1

Kapacitet Kapacitetsbehov Kapacitetsbehov Kapacitetsbehov
3-5-årige
opgjort i antal
opgjort i antal
opgjort i antal
grupperum
pladser
grupperum
3-5-årige
0-5-årige
0-5-årige

Vuggestue Børnehave
28
28

Se tabel 20

6.6.1. Lokal betydning af prognose

i skole 1. maj. Se tabel 19.

+/- angiver henholdsvis en over-/underkapacitet. 1 Grupperum kan rumme 12 børn i aldersgruppen 0-2 år eller 22 børn i aldersgruppen 3-5 år.

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

År

Tabel 20

Institution
Taarbæk Børnehus

Tabel 19

vering og optimering af Taarbæk Børnehus af den

måde kunne afhjælpe kapaciteten i hele kommunen.

med at få plads til de nye skolebørn, inden de starter

Forvaltningen anbefaler en genopretning, reno-

fra både Lyngby, Lundtofte og Taarbæk og vil på den

stitution i Hjortekær har mulighed for at optage børn

get lille legeplads. Bygningen er ikke i tidssvarende

kælderen er for koldt til at det kan benyttes af vug-

ny pro ldaginstitution tæt på Dyrehaven evt. med

forbundet indvendigt med en stejl trappe, og gulvet i

budspladser svarende til ca. 8 grupperum med børn.

gestuebørn. Bygningen er u eksibel og har en me-

bæk samt nybyg i prognoseområde Hjortekær kan

get til formålet, og som er i tre etager. Etagerne er

ventes det, at Hjortekær vil mangle ca. 118 dagtil-

Indenfor 5 år anbefales det, at der er bygget en stor

Forbedring og intern eksibilitet i Børnehuset Taar-

tilbud. Bygningen er en gammel villa, der ikke byg-

det har i dag meget få institutionspladser. I 2028 for-

6.6.2. Nye grunde/ Ny byg

Området Taarbæk har kun ét enkelt kommunalt dag-

Der bygges mange nye boliger i Hjortekær, og områ-

ser.

med meget få børn kan skabe et stort pres på plad-

afhjælpe den meget lille kapacitet i Taarbæk, der

for nybyg af daginstitution i Taarbæk.

Lyngby-Taarbæk har ikke undersøgt mulighederne

6.6. Taarbæk

6.5.3. Anbefalinger
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kommes ved at bygge et nyt dagtilbud i Hjortekær.

udfordring i Taarbæk anbefaler forvaltningen imøde-

kategorien lilla, renoveres. Den kapacitetsmæssige

det eneste kommunale dagtilbud i Taarbæk, der er i

Forvaltningen anbefaler, at Taarbæk Børnehus, som

6.6.3. Anbefalinger for prognoseområdet Taarbæk

ner. Jævnfør dagtilbudsloven skal kommunen tilby-

de en sund frokostordning i alle kommunens dagin-

stitutioner. Forældrene og forældrebestyrelserne

kan fravælge ordningen.

svarende til 17 dagplejere i Lyngby-Taarbæk Kom-

mune. Dagplejerne mødes med børnene 1-2 gange

om ugen i legestuer. I dag har dagplejens legestu-

er tre lokationer i kommunen: I Lyngby/Engelsborg,

Lundtofte og Virum. Legestuen i Lundtofte har siden

terspørgsel blandt forældre efter frokostordninger i

nehuset Vandpytten.

3. Der prioriteres pladser til alle og det generelle

 1 køkken kan opgraderes til storkøkken, estimeret
pris ca. 5,2 mio. kr.

dårlige stand, herunder køkkenernes standard i for-

hold til, at dagtilbuddene selv kan producere mad i

daginstitutionen, er den primære begrænsning for

udviklingen af frokostordninger i Lyngby-Taarbæk

Kommune.

køkken. Ingen af kommunens daginstitutioner har i

dag frokostordning fra produktion eller storkøkken.

Det har ikke været en mulighed i kommunen. Lyng-

by-Taarbæk Kommune oplever en stigende interes-

se fra forældre for frokostordning. Der har på den

forhold til frokostordninger.

over, hvilke muligheder kommunens dagtilbud har i

baggrund været et politisk ønske om at få overblik

der, at det er kommunens primære opgave at sikre

hed for at tilbyde. Dagtilbudsbygningernes generelt

bud har frokostordninger, som kræver et anretter-

dagtilbuddet.

gribe ind i børnerum og den generelle indretning af

kener til anretterkøkken eller produktionskøkken

sterende dagtilbud vil en aktuel ombygning af køk-

tilstrækkelig fysisk plads til børnene. I mange eksi-

mende år overfor store pladsudfordringer. Det bety-

af frokostordning, hver enkelt institution har mulig-

ringordning, der kræver modtagekøkken. To dagtil-

Lyngby-Taarbæk Kommune står indenfor de kom-

Daginstitutionernes køkkener de nerer, hvilke typer

børnemiljø forud for køkkener

re en køkkenmedarbejders timer.

kring frokostordningen, da der er ere til at nansie-

måde sikres også en mere bæredygtig økonomi om-

kommer så mange børn som muligt til gode. På den

tutioner, så ordningen og investeringen i køkkenet

end et modtagerkøkken, skal være i store daginsti-

Dagtilbudsbygninger, hvor der investeres i mere

 11 køkkener kan opgraderes til produktionskøkken,
estimeret gennemsnitlig pris pr. køkken 1,8 mio. kr.

 24 køkkener kan opgraderes til anretterkøkken,
estimeret gennemsnitlig pris pr. køkken 700.000 kr.

 15 køkkener kan opgraderes til modtagekøkken,
estimeret gennemsnitlig pris pr. køkken 55.000 kr.

male opgraderingsmuligheder er:

2. Der investeres til gavn for est

den mindre forberedelse i selve institutionen.

eksibel end andre ordninger, til gengæld kræver

I dag har tre dagtilbud en frokostordning med cate-

6.8. Køkkenanalyse

ge typer af dagtilbud.

det og videndelingen mellem kommunens forskelli-

miljø til et større. Det vil derudover styrke samarbej-

styrke overgangen for børn og forældre fra et lille

mer ikke står tomme ere dage om ugen, dels for at

fx ved nybyggeri. Dels for at sikre, at de fysiske ram-

be plads til dagplejens legestuer i daginstitutioner

Det kan overvejes, om der på lang sigt ønskes at ska-

Køkkengennemgangen viser, at bygningernes maxi-

produceres og/eller tilberedes i daginstitutionen.

på sigt at fra ytte. Dagplejens lokaler i Virum er

middel i bygningsanalysen og vil kunne sælges.

opgraderet til et køkken, hvor maden i højere grad
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ver et modtagerkøkken. Frokostordningen er mindre

for deres bygningsmæssige muligheder for at blive

Dagplejens lokaler i Lundtofte ønsker forvaltningen

ninger i nybyggede daginstitutioner eller gen-

este tilbydes en catering ordning, som alene kræ-

samtlige daginstitutionskøkkener blevet screenet

sværdvej afdeling Andedammen.

at være tilfældet i samtlige dagtilbud.

være frokostordning, og dette forventes langt fra

nødvendigt at opgradere køkkenerne, hvis der skal

er opgraderet til modtagekøkken. Det er dog først

alle dagtilbudsbygninger skal have et køkken, som

samlet set indebære en udgift på 2,8 mio. kr. hvis

koster i gennemsnit 55.000 kr. pr. køkken. Det vil

i tre dagtilbud. Opgradering til modtagekøkken

køkken og frokostordning har kommunens i dag

ning baseret på en cateringordning. Denne type

ste løsning. Dagtilbuddene tilbydes en frokostord-

ken, som er den mindste opgradering og den billig-

 I de resterende dagtilbud tilbydes et modtagekøk-

anretterkøkken, fortsætter.

 De to dagtilbud, som i dag har frokostordning med

afstemning hvert andet år.

tilbuddet. Frokostordningen skal således ikke til

oner etableres frokostordning som en fast del af

bæredygtig frokostordning. I disse daginstituti-

kommer forældre og børns behov for en sund og

res bygningsmassen klar til fremtiden og imøde-

der ændres på rumfordelingen. På den måde gø-

nemrenoverede større dagtilbudsbygninger, hvor

 Vi etablerer produktionskøkkener til frokostordAlle dagtilbud tilbydes en sund frokostordning. De

Overordnede anbefalinger

Som en del af en igangværende bygningsanalyse er

alle dagtilbud

telæggelsen af de pædagogiske aktiviteter.

men med – eller understøtter og bidrager til – tilret-

kostninger, lavt madspild og spiller eksibelt sam-

børnene sund og frisklavet mad, har lave driftsom-

kostordninger med produktionskøkkener, der giver

fremtiden. Fremtiden for dagtilbud indeholder fro-

Når der bygges nyt og renoveres, bygges der til

etableres produktionskøkkener

af rumfordeling) af større dagtilbudsbygninger

4. Ved nybyg og gennemrenovering (med ændring

tidligere har været benyttet af Børnehuset Gl. Bag-

de eksisterende køkkenforhold ikke muligt.

Engelsborg er det besluttet, at dagplejen skal yt-

1. Kommunen tilbyder en reel sund frokostordning i

6.8.1 Forvaltningens anbefaling til kriterier for fremtidige dagtilbudskøkkener

hold som på pladstaksten.

fripladstilskud i samme procentvise størrelsesfor-

De forældre, som ikke kan betale, får økonomisk

ældre er også villige til at betale for dette tilbud.

har stor betydning for deres sundhed. Mange for-

dagtilbud, og den mad, de tilbydes i løbet af dagen,

Børn tilbringer en stor del af døgnets vågne timer i

te fra Toftebæksvej til Vinkelvej i en bygning, som

delvist produceres i daginstitutionen. Dette er med

I Virum har dagplejen et hus for sig selv, og i Lyngby/

kommunens daginstitutioner, hvor maden helt eller

Forvaltningen oplever en stigende interesse og ef-

skolestræde været placeret i daginstitutionen Bør-
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gennemgang af køkkenernes stand i daginstitutio-

Den kommunale dagpleje udgør 68 dagplejepladser

genhusningen af Børnehuset Troldebo i Lundtofte-

Køkkenernes stand og behov

Som en del af bygningsanalysen blev der bestilt en

6.7. Fremtidens dagpleje

heder, kan en anden mulighed være at bygge med

fokus på fx at integrere dagplejens børn i nybyggeri,

Lyngby-Taarbæk Kommune.

30

Lundtofte, som i dag bruges til dagtilbud.

af børn i daginstitutionerne udover de 150-180 en-

fødedygtige alder, der naturligvis også viser sig i

større. Dette kan gøres på forskellige måder bl.a.

med fx pavilloner til de yngste børn og skovgrupper

for de ældste børn, inden den endelige ønskede byg-

kan imødekommes med de nuværende forhold.

forventes brugt til dagtilbud, på grund af deres dår-

lige stand. Bygges der 9 grupperum i Lundtofte fx

på grunden ved Nøjsomhedsvej, er det forvaltnin-

gens anbefaling, at kommunen efterfølgende kan

afvikle dagtilbudsbyggeri i området svarende til 9

grupperum. Den nye dagtilbudsbygning i Lundtofte

er tiltænkt som erstatning for den tidligere dagtil-

budsbygning til Børnehuset Troldebo, og Børnehu-

set Kernehuset.

udbygge nogle af de eksisterende dagtilbud, og at

ere steder vil betyde en bedre udnyttelse af

det

bygningerne og plads til lidt ere børn. Udbygning

og totalrenovering kan dog ikke løse det store be-

hov for pladser, som Lyngby-Taarbæk Kommune

står overfor. Derfor er det samtidig forvaltningens

anbefaling, at der bygges nyt, og at der bygges stør-

re, end kommunen tidligere har været vant til. Der-

udover er anbefalingen, at byggerierne igangsættes

hurtigst muligt.

bygninger i Lundtofteområdet, der ikke på sigt kan

frem til, at det er hensigtsmæssigt at renovere og

ere

og som vil kræve store investeringer. Der er

budsbygninger i kommunen. Forvaltningen er nået

gen, at der bygges yderligere daginstitutionsbyggeri

la og blå bygninger, der ikke vurderes tidssvarende

pacitet på området. Derudover anbefaler forvaltnin-

første år kan øge pladsantallet.

udbygge eller totalrenovere eksisterende dagtil-

pladser, tages der udgangspunkt i Vision for Lyng-

grupperum for at imødekomme den manglende ka-

at arbejde på løsninger, som allerede indenfor de

svarende til 28 grupperum, for at kunne afvikle lil-

Forvaltningen anbefaler, at når der etableres nye

periode bygges daginstitutioner svarende til 50 nye

svarende til 50 grupperum, gør at det er nødvendigt

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at

end 9 grupperum, skal der bygges på ere grunde,

Forvaltningen anbefaler, at der indenfor en 8-årig

arbæk i 2028 mangler over 716 dagtilbudspladser

nerel opgradering af køkkener i Lyngby-Taarbæk
Kommune.

en pro linstitution med fokus på natur og bæredyg-
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og børnemiljøer. Dette går forud for en bred gesammen med en eventuel placering. Det kan være

alle børn med behov med tilbud om gode lærings-

4. At det prioriteres at skabe dagtilbudspladser til

nal frokostordning baseret på en catering udefra.

tagekøkkener for at kunne tilbyde en sund kommu-

3. Alle andre dagtilbud skal som minimum have mod-

være tale om større institutioner.

dese est mulige børn. Det betyder, at der skal

det være i daginstitutionsbygninger, der kan tilgo-

2. Ved etablering af nye produktionskøkkener skal

frokosten hvert andet år.

Det betyder, at forældrene ikke skal stemme om

en fast del af pasningstilbuddet i disse dagtilbud.

merer madspild. Der indføres frokostordning som

tilfredshed, styrker børnenes sundhed og mini-

duceres i daginstitutionen. Det giver høj bruger-

køkkener til frokostordninger, hvor maden pro-

sentlige ændringer af rumfordelingen etableres

1. Ved nybyggeri og større renoveringer med væ-

Anbefalinger i forhold til køkkenrenoveringer:

6.9.2. Anbefalinger og kriterier for fremtidige dagtilbudskøkkener

kring Hummeltofteskolen og Fuglsanggårdsskolen.

rum er helhedsløsninger for daginstitutionerne om-

Forvaltningen anbefaler, at der iblandt de 42 gruppe-

munen.

under middel eller middel forskellige steder i kom-

kan både være bygninger, som i bygningsanalysen er

de kan afvikles. De bygninger, som ønskes afviklet,

imødekommes, og at bygninger, som er utidssvaren-

tilbudsbygninger for at sikre, at efterspørgslen kan

år yderligere etableres ca. 42 grupperum i nye dag-

Det er forvaltningens anbefaling, at der indenfor 8

Indenfor 8 år i 2028

med fokus på bevægelse ved Lyngby Stadion osv.

tighed tæt på Dyrehaven, og/eller en daginstitution

på er gennem pædagogiske pro ler, der fx hænger

pædagogiske arbejde. En måde at arbejde med dette

at dagtilbuddene inddrager lokalsamfundet i det

ske læreplan. En af mange hensigter beskrevet er,

tilbud beskrevet i afsnittet omkring den pædagogi-

med Dagtilbudslovens ramme for det pædagogiske

le, lege alene og sammen med andre. Det er i tråd

de som har brug for ro, de som vil larme, være stil-

me forskellige behov hos børnene: de fysisk aktive,

skal være fysisk og mentalt plads til at imødekom-

at der i dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune både

barn og til forskellighed. Den peger på et ønske om,

ver hensigten om, at der skal være plads til at være

by-Taarbæk Kommunes dagtilbud, der bl.a. beskri-

hvilket kan forsinke byggeprocessen.

derobeenheder osv. Hvis der bygges mindre enheder

ved at sikre forskellige ind- og udgange, mindre gar-

masse og en prognose der forudser, at Lyngby-Ta-

ningsmasse for området er etableret.

fokus på at oprette mindre enheder og miljøer i det

midlertidige løsninger på kapacitetsudfordringen

sel efter dagtilbudspladser i kommunen, som ikke

Kombinationen af en ældre, utidssvarende bygnings-

bygges med plads til ca. 9 grupperum ved nybyggeri

Det vil være nødvendigt at arbejde med forskellige

store fælles træk er en stærkt stigende efterspørg-

(ca. 148-158 børn eller ca. 200 børneenheder) med

På baggrund af efterspørgslen foreslås det, at der

pladser og kunne afhænde bygninger lidt efter lidt,

tofte. Målet er at kunne imødekomme behovet for

tution, som der allerede er afsat økonomi til i Lund-

de konkrete prognoseområder i kommunen, men det

som kun vil benytte legestuen få dage om ugen.

at vedligeholde. Hvis det ikke ønskes at øge antallet

landsdækkende tendens med store årgange i den

Der er forskel i prognoserne fra år til år i forhold til

som minimum afhænde 4 bygninger i dårlig stand i

de eller på langt vil være for dyre og utidssvarende

spørgslen. De stigende prognoser er en del af en

rum, Hjortekær og Lundtofte, inklusiv den daginsti-

området har en række bygninger, som ikke er egne-

gnoser, der forudser en meget stor stigning i efter-

grupperum i områderne i eller omkring Lyngby, Vi-

overkapacitet på dagtilbudsområdet. Det skyldes, at

Samtidig er dagtilbudsområdet udfordret af pro-

anbefaling, at der er etableret samlet set ca. 36 nye

Indenfor 5 år i 2025
Inden for 5 år, dvs. i år 2025, er det forvaltningens

har i dag og i fremtiden. Med udgangspunkt i byg-

ringer at gøre

af dagtilbudsbygninger

rer forvaltningen ikke, at der er risiko for at få en

pasningsbehov, som dagtilbudsbørn i kommunen

samtidig vurderingen, at det vil kræve store investe-

6.9.1. Samlede anbefalinger
Anbefalinger i forhold til udviklingen og afviklingen

ningsanalysens kategorisering af bygninger, vurde-

det, der i højere grad end i dag kan tilpasse sig de

tilbudsområdet generelt er utidssvarende. Det er

svarende.

mere eksibel bygningsmasse på dagtilbudsområ-

Bygningsanalysen viser, at bygningsmassen på dag-

ere af dagtilbudsbygningerne tids-

Lyngby-Taarbæk Kommune har brug for en større og

6.9. Konklusion

børn og unge bor. Området forventes i år 2028 at

mangle ca. 200 dagtilbudspladser svarende til ca.

14 ekstra grupperum.

Som det ser ud på prognosen, har Lyngby i år over-

skud af pladser, men det ændrer sig fra 2023. Lyng-

by har
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Maglebjergvej.

hvor den allerstørste samlede andel af kommunens

Lyngby
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renoveres således, at huset kan udnyttes bedre.

citeten indtil nye pladser er etableret.

 Der løbende ndes midlertidige løsninger på kapa-

hjælpe med a astningen Engelsborgområdet.

 Der bygges et nyt dagtilbud i Lyngby, der kan af-

Indenfor 5 år anbefales det derfor, at:

rende til pladser til ca. 200 børn.

vil svare til, at området mangler 13 grupperum sva-

prognose have en stigende efterspørgsel, der i 2028

det er vuggestue- og børnehavebørn. Legepladsen

citeten i Virum, Lyngby og Bredeområdet.

det så er igangsat, således at det afhjælper kapa-

 Hvis det besluttes at bygge på Frilandsmuseet, at

ninger, der er i dårligst stand.

 Der sker en afvikling af områdets dagtilbudsbyg-

Prognoseområdet Engelsborg vil ifølge den nyeste

litet til at kunne passe områdets børn, hvad enten

Engelsborg

skabe et langtidsholdbart dagtilbud med eksibi-

med 9 grupperum i hver i Virum/Sorgenfriområdet.

 Taarbæk Børnehus gennemrenoveres i forhold til

betyder, at der bygges minimum to nye dagtilbud

Indenfor 5 år anbefales det, at:

rådets dagtilbudsbygninger, der er i dårlig stand.

sætningen i kommunens dagtilbud.

lebyggeri omkring Fuglssangårdsskolen og Hum-

ne den 1. maj overgår fra dagtilbud til skole.

Skolen har hvert år pladsudfordringer, inden børne-

små udsving kan blive presset på de fysiske rammer.

pladser. Det betyder, at prognoseområdet ved meget

og har et meget lille udeareal i forhold til antallet af

munalt dagtilbud, som er i tre etager, i dårlig stand,

pladser i Taarbæk. Taarbæk har kun ét enkelt kom-

Prognosen for Taarbæk forudser et lille overskud af

Taarbæk

ven for at komme frem og tilbage.

arbæk, får tilladelse til at cykle igennem Dyreha-

tilbydes plads i daginstitutionen, og som bor i Ta-

dygtighed. Der kan arbejdes på, at de familier, som

på Dyrehaven evt. med fokus på natur og bære-

 Der er bygget en stor ny pro ldaginstitution tæt

Indenfor 5 år anbefales det, at:

grupperum med børn.

mangle ca. 120 dagtilbudspladser svarende til ca. 8

Lundtofte. I 2028 forventes det, at Hjortekær vil

gere har Hjortekær kunne a aste prognoseområdet

rådet har i dag meget få institutionspladser. Tidli-

meltofteskolen, og at der er fundet en løsning, der

der bl.a. forholder sig til ønsker for børnesammen-

des en strategi for to-sprogede børn i kommunen,

derne omkring dagtilbuddene, SFO, Klub og sko-

 Der er igangsat en helhedsanalyse af mulighe-

Hjortekær
Der bygges mange nye boliger i Hjortekær, og om-

 De nye pladser gør det muligt at afvikle de af om-

Virum eller Brede.

rådet Lyngby eller Engelsborg eller på grænsen til

Vandpytten kan der samtidig med fordel udarbej-

Indenfor 8 år anbefales det, at:

 Der bygges endnu et nyt dagtilbud i prognoseom-

nye stor daginstitution omkring Hjortekær, Lund-

mål. Dette kan eventuelt ske, hvis der er bygget en

stue i Lundtofte af ytte ud af det nuværende leje-

Vandpytten og den kommunale dagplejes lege-

ekstra pladser, der gør det muligt for Børnehuset

 Der er en plan for, hvordan der på sigt skabes

tofte eller Lyngby. Ved afviklingen af Børnehuset

landsmuseet.

 Det afklares, om der kan og skal bygges på Fri-

citeten, indtil bygningerne står klar.

 Der løbende ndes midlertidige løsninger på kapa-

huset og Virum Skole).

grupperum er dette muligt.

Indenfor 8 år anbefales det, at:

citeten, indtil de nye pladser er etableret.

 Der løbende ndes midlertidige løsninger på kapa-

Engelsborg og Lundtofte.

pga. af et endnu større pres på naboområder som

af presset i Lyngbyområdet, men i lige så høj grad

ven Bøgely) eller på Parallelvej 151 (ved Motorik-

 Der bygges et nyt dagtilbud i Lyngby. Ikke kun pga.

gerne også Vuggestuen Garantien. Bygges der 9

Troldebo og Børnehuset Kernehuset og meget

 Der bygges et nyt dagtilbud på 9 grupperum fx på

Virumvej 35 (bag eller i forlængelse af Børneha-

me både den tidligere daginstitution Børnehuset

Indenfor 5 år anbefales det derfor, at:

utidssvarende stand.

Indenfor 5 år anbefales det derfor, at:

Daginstitutionen skal som minimum kunne rum-

 En stor daginstitution står færdig i Lundtofte.

ventes at kunne benyttes til dagtilbud, fordi de er i

ere bygninger, som ikke på lang sigt for-

Indenfor 5 år anbefales det, at:

en større daginstitution omkring Nøjsomhedsvej og

Prognoseområdet Virum/Sorgenfri er et område,

prognoser og på kendskabet til bygningernes stand.

er politisk igangsat at undersøge mulighederne for

i Lundtofteområdet, der er i relativ dårlig stand. Det

sårbare pga. det store antal af dagtilbudsbygninger

 Der bygges et endnu et nyt dagtilbud i prognose-

området Lyngby eller Engelsborg.

Brede/Lundtofte
Prognoseområderne Brede og Lundtofte er særligt

Indenfor 8 år anbefales det, at:

Virum/ Sorgenfri

skelligt. Anbefalingerne er baseret på de aktuelle

De forskellige prognoseområder er udfordret for-

6.9.3. Anbefalinger på prognoseområdeniveau

skoles udskoling.

tion bruges til genhusning af klasser fra Lundtofte

ytter til

Carlshøjvej 10A, der inden ombygning til daginstitu-

Børnehuset Trinbrættet i ultimo 2022

Den 27. juni 2019 besluttede Økonomiudvalget at

7.5. Flytning af Børnehuset Trinbrættet

maj 2020.
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evt. udvide til 150 enheder.

Den 6. februar 2020 besluttede Kommunalbesty-

relsen at lukke Børnehuset Kastaniehuset pr. den 1.

tutioner det vil give mest mening at istandsætte og

7.4. Lukning af Børnehuset Kastaniehuset

at lukke Børnehaven Villa Kastanie pr. 1. maj 2020.

7.3. Lukning af Villa Kastanie

Den 29. maj 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen

maj 2020.

kommet på Kommunalbestyrelsesmødet den 28.

om at blive en privat børnehave. Dette blev imøde-

daginstitutioner:

at opsige driftsoverenskomsten med Rudolf Steiner

delte, at de vil ansøge Lyngby-Taarbæk Kommune

kapacitetsudfordrede områder, hvor der kan bygges

Den 6. februar 2020 besluttede Økonomiudvalget

Børnehaven pr. 1. august 2020. Stjernedalen med-

vende tilbage med et reduceret antal lokationer i de

7.2. Forventet privatisering

vember 2019.

mien herpå.

2019 præsenteret for et katalog over mulige grunde

Bagsværdvej. Dette blev godkendt på KMD i 21. no-

samt give et økonomisk overslag på anlægsøkono-

Børne- og Ungdomsudvalget blev den 5. december

stuebørn i afdeling Andedammen til adressen på Gl.

180 enheder på Nøjsomhedsvej og Maglebjergvej,

Endelig beslutning om placering udestår.

vuggestueplads i Chr. X. Samtidig

for placering af en daginstitution med plads til 150-

institution med 7 grupperum til 150 børneenheder.

Yngre søskende til børn i Gl. Bagsværdvej tilbydes

oktober 2019 besluttet at afdække mulighederne

blev det vedtaget at afsætte 65,4 mio. kr. til en dag-

matisk tilbydes børnehaveplads i Gl. Bagsværdvej.

Det er på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 10.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 5. marts 2020

skab, som betyder at vuggestuebørn i Chr. X auto-

7.1. Nyt dagtilbud

7. Bilag 10. Beslutninger truffet
politisk i 2019/2020

8. Data på dagtilbud

Se tabel 21

Derudover ønskede udvalget et bud på, hvilke insti-

 Mulighed for at tænke pro l ind (fx natur, bevægelse osv.)

 Konsekvenser for omkringliggende institutioner

 Bygningsstand og fremtidig renoverings syn tænkes ind

 På max 150 enheder

til dagtilbudsbyggeri. Forvaltningen blev bedt om at

7.7. Katalog over mulige grunde til
dagtilbudsbyggeri

yttes vugge-

3- Børneenheder

35

4,3
4,9
4,3
4,0
3,3
4,0
4,2
4,4
4,3
4,6
4,1
3,0
4,3
4,3
4,6
3,8
4,3
4,3
4,2
4,1
4,2
4,4
4,2
4,3
4,1
4,7
4,1
4,6
4,1
4,0
4,2
4,2
4,3
4,6
4,8
4,7
4,5
4,7
4,4
4,4
4,2
4,6
4,5
4,4

4,2%
5,3%
2,4%
12,0%
6,3%
9,4%
5,3%
10,6%
4,8%
3,6%
6,1%
6,3%
5,9%
13,1%
5,1%
14,3%
8,4%
4,2%
8,4%
9,0%
6,8%
2,8%
9,1%
1,5%
1,8%
6,4%
2,0%
2,5%
6,5%
5,1%
2,9%
6,0%
6,2%

4,2
4,6
4,1
3,7
3,9
4,6
3,9
3,3
4,2
4,2
4,0
4,5
4,0
4,6
3,5
3,1
4,3
4,2
4,2
4,5
3,8
4,3
4,0
4,6
4,0
4,5
4,5
4,0
4,1
3,9
4,4
4,4
4,1

4,5
3,1
3,4
3,9
3,9
4,3
4,2
4,0
4,2
4,6
5,3
3,9
3,6
4,2
4,3
4,2
3,7
4,3
4,1
4,0
3,9
4,3
5,0
4,3
4,0
3,8
3,3
3,9
3,9
3,6
4,1
4,0
4,1
3,7
3,9
4,0

6,9
6,5
7,2
8,4
7,9
7,8
8,4
8,4
7,8
6,6
7,0
5,4
7,5
6,9
6,2
7,5
8,2
7,6
7,9
7,4
7,3
7,2
7,2
6,8
7,8
6,2
6,1
7,5
7,3
6,7
8,5
6,3
6,8
8,5
6,1
6,7
7,3

Tabel 21

70
54
60
40
94
88
160
107
158
128
132
102
66
96
98
64
120
108
64
88
150
174
117
96
84
130
88
132
126
54
64
114
88
40
22
16
84
40
88
72
80
44
62

og Vuggestuen Chr. X starte et anvisningspartner-

Pladser og enheder
Pladser
Pladser
0-2 år
5 år

70
54
60
40
54
40
64
47
72
56
60
54
42
42
50
40
78
60
40
40
70
94
53
48
36
58
40
60
60
34
40
52
0
40
22
16
28
0
0
0
0
0
0

Fra den 1. maj 2020 vil Børnehuset Gl. Bagsværdvej

Prognoseområde

0
0
0
0
20
24
48
30
43
36
36
24
12
27
24
12
21
24
12
24
40
40
32
24
24
36
24
36
33
10
12
31
44
0
0
0
28
20
44
36
40
22
31

7.6. Organisationsændringer

Dagtilbud (navn)

Bondebyens Børnehave
Lyngby midt
Brede Børnehave
Brede
Børnehaven Bøgely
Virum
Børnehaven Villa Kastanie
Lyngby midt
Børnehuset Blomsten/Idrætsbørnehuset Græshoppen
Virum
Børnehuset Blå
Virum
Børnehuset Carlshøj
Lyngby midt
Børnehuset Drivhuset
Lundtofte
Børnehuset Emil Pipersvej
Engelsborg
Børnehuset Erimitagen
Lundtofte
Børnehuset Fuglsang
Virum
Børnehuset Gl. Bagsværdvej
Lyngby
Børnehuset Grønnevej
Virum
Børnehuset Hjortholm
Lyngby
Børnehuset Humlehuset
Virum
Børnehuset Kastaniehuset
Engelsborg
Børnehuset Kernehuset
Lundtofte
Børnehuset Klokkeblomsten
Engelsborg
Børnehuset Langs Banen
Virum
Børnehuset Lærkereden
Lundtofte
Børnehuset Mælkevejen
Virum
Børnehuset Pilen
Virum
Børnehuset Prinsessehøj
Virum
Børnehuset Rosenlyst
Lundtofte
Børnehuset Rævehøjen
Lundtofte
Børnehuset Spurvehuset
Virum
Børnehuset Stoppestedet
Lyngby
Børnehuset Svanen
Engelsborg
Børnehuset Trinbrættet
Lyngby
Børnehuset Troldebo
Lundtofte
Børnehuset Vandpytten
Lundtofte
Børnehuset Åkanden
Brede
Dagplejen
Lyngbys menigheds børnehave
Lyngby
Rudolf Steiner BH Enhjørningen
Lundtofte
Rudolf Steiner Børnehaven Stjernedalen
Lyngby
Taarbæk Børnehus
Taarbæk
Vuggestuen Børnereden
Virum
Vuggestuen Chr. X
Engelsborg
Vuggestuen Firkløveren
Lyngby midt
Vuggestuen Garantien
Lundtofte
Vuggestuen Kaplegården
Virum
Vuggestuen Villa Furesø
Virum
Gennemsnit
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65,6%
72,5%
54,4%
70,5%
75,0%
53,8%
51,1%
63,1%
62,0%
60,6%
56,4%
29,3%
46,5%
55,0%
61,6%
70,0%
53,3%
65,5%
63,2%
41,0%
41,3%
67,0%
73,6%
57,6%
57,3%
60,0%
65,5%
67,0%
66,2%
59,4%
79,0%
65,8%
7,0%
38,4%
61,5%
58,6%
63,1%
48,4%
54,7%
52,5%
57,1%
50,0%
45,4%
57,4%

*Brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i dagtilbud, 2017: Besvarelser af spørgsmålet "Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud?"
**Kommunen har ikke sygefraværsstatistikker for de selvejende dagtilbud.
***Medarbejdertrivselsmålingen blev gennemført i 2017. Der er taget udgangspunkt i udsagnet "Jeg er tilfreds med mit job som helhed, alt taget i betragtning"
****Kommunens egen opgørelse, september 2017 opgjort pr. daginstitution. Normeringerne er opgjort for hhv. antal vuggestuebørn og børnehavebørn pr. medarbejder med pædagogiske opgaver.
Medarbejdere med pædagogiske opgaver dækker over medhjælpere, pædagogstuderende og uddannede pædagoger. Dette adskiller sig fra fra nationale opgørelser af
normeringer, hvor vikarer, ferieafløsere og fraværende personale (pga. sygdom eller efter/vider-uddannelse) også medregnes. De nationale opgørelser foretages desuden kun på
kommuneniveau og ikke for den enkelte institution.
*****Kommunens egen opgørelse. Uddannede pædagoger opgjort i årsværk pr. september 2017, inkluderer ikke PAU-uddannede.

