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Som bekendt er der en stor tilvækst at borgere i Solrød Kommune. På dagtilbuds- og skoleom-
rådet følges der derfor løbende op på, hvorvidt den eksisterende kapacitet kan rumme denne 
tilvækst.  
 
1. Status på dagtilbudsområdet 
 
Prognosen fra maj 2016 viste en vækst i antallet af 0 – 5 årige på 336 børn i perioden 2016 – 
2021. På baggrund af analyse i udviklingen i antal børn og den eksisterende fysiske kapacitet i 
de enkelte områder i kommunen besluttede Byrådet i forbindelse med budget 2017 at udvide 
kapaciteten på dagtilbudsområdet. 
 
Det blev besluttet at  
 

• udvide den integrerede daginstitution Bølgen med 36 vuggestuepladser og 66 børne-
havepladser. Bølgen vil således fremover have en kapacitet på 72 vuggestuebørn og 
132 børnehavebørn. 
 

• udvide og flytte daginstitutionen Lindebo til Havdrup Vest med 24 vuggestuepladser 
og 44 børnehavebørn. Lindebo vil herefter blive en integreret institution med en kapa-
citet på 24 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn. 
 

• den samlede fysiske kapacitet blev således udvidet til at kunne rumme 170 børn yder-
ligere  

 
Den seneste befolkningsprognose fra 10. juni 2017 har en mindre vækst i antallet af 0 – 5 åri-
ge hen imod 2021. Således forventes en vækst på 220 børn i perioden 2016 - 2021. En af år-
sagerne til forskellen imellem prognoserne er, at antallet af modtagne flygtninge er blevet lave-
re end forventet. 
 
Med en udvidelse af den fysiske kapacitet til at kunne rumme 170 yderligere børn er det på 
baggrund af den seneste prognose vurderingen, at der overordnet set vil være en hensigts-
mæssig balance mellem behov og fysisk kapacitet i årene frem. Dette skyldes bl.a. også det 
forhold, at det er muligt at op- og nedjustere dagplejens kapacitet i forhold til de udsving, der 
er mellem et forventet børnetal og så det faktiske antal børn. 
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Som det fremgår ovenfor kan der mellem årene være udsving i prognoserne. Der vil derfor al-
tid skulle foretages et skøn med henblik på at opnå den bedst mulige balance mellem tilvæk-
sten og beslutninger om udvidelser, således at man på den ene side ikke overinvestere men 
på den anden side fortsat kan leve op til pladsgarantien. 
 

 
 
2.  Udviklingen på småbørnsområdet i Strandområdet og Havdrup og tidsplan for  
     det planlagte byggeri  
 

I Strandområdet vil der fra 2017 – 2021 være en vækst på:  
 

• 71 børn i 0 – 2 års alderen  

• 58 børn i 3 – 5 års alderen 
 
Byggeriet af Bølgen vil ske i perioden ultimo 2017 til ultimo 2018. Der vil indtil Bølgens færdig-
gørelse kunne blive behov for midlertidige opnormeringer af de eksisterende institutioner. Alle-
rede nu oplever pladsanvisningen en meget stor efterspørgsel på pladser i Strandområdet.  
 
Det valgte byggeri betyder, at det ikke er nødvendigt med opstilling af pavilloner eller anden 
væsentlig genhusning af de nuværende børn i byggeperioden.  
 
Bølgen vil blive om- og tilbygget som en fleksibelt integreret institution, således at forholdet 
mellem indskrevne vuggestue- og børnehavebørn kan justeres alt efter behov.   
 
I Havdrupområdet vil der i perioden 2017 – 2021 være en vækst på:  
 

• 37 børn i 0 - 2 års alderen 
• 45 børn i 3 – 5 års alderen  

 
”Ny Lindebo” opføres i perioden 2018 – 2019 som en fleksibel integreret institution. I Havdrup 
vil der herefter være 24 flere vuggestuepladser end i dag. Den generelle tendens er en stigen-
de efterspørgsel efter vuggestuepladser. 
 
 
3. Udviklingen på 6 – 16 års området og kapaciteten på skoleområdet  
 
I Strandområdet vil der i perioden 2017 til 2021 være et samlet fald på 14 i gruppen af 6 – 16 
årige dvs. en stabil samlet udvikling for området. 
 

• I Munkekærskolens distrikt vil der være en vækst på 71  

• I Uglegårdsskolen vil der være et fald på 85  
 
I perioden fra 2019 til 2025 vil der være et stabilt antal 6 – 16 årige i Munkekærdistriktet, hvor-
imod der i Uglegårdsskolens distrikt vil være et yderligere fald på ca. 120 6 – 16 årige. 

 
I Havdrup vil der i perioden 2017 – 2021 være en  
 

• En vækst på 11 flere 6 – 16 årige 
 
I perioden fra 2019 til 2025 vil der være et stabilt antal 6 – 16 årige på ca. mellem 745 – 750.  
 
 
Nogle af de 6 – 16 årige vil gå i på private skole. I 2016 udgjorde denne andel ca. 15 %. 
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Den fysiske kapacitet på skolerne 
 
På Munkekærskolen er der i perioden 2016 – 2017 igangsat en væsentlig til- og ombygning af 
skolens fysiske kapacitet med flere lokaler og en ny indskolingsafdeling.  
 
På Havdrup Skole er der ligeledes besluttet en omfattende renovering og ombygning af skolen 
i forhold til at kunne rumme eleverne og etablere moderne pædagogiske læringsmiljøer. 
 
Ud fra de seneste planlægningstal for skoleområdet i forhold til forventninger om antal klasser 
i årene frem er det vurderingen, at der på de enkelte skoler vil være en balance mellem antal 
lokaler og antal klasser. Der vil naturligvis være udsving mellem årene, da elevernes fordeling 
på årgangene kan variere mellem årene. 
 
Det er administrationens overordnede vurdering, at der generelt set vil være et pres på skoler-
nes fysiske kapacitet om end antal klasser og lokaler nogenlunde balancerer, da der derud-
over er behov for lokaler til holddeling, gruppearbejde mv. for at kunne skabe gode læringsmil-
jøer for alle elever. Derudover kommer der hvert år fra 1. april til sommerferien ca. 225 børn 
fra børnehaverne ind i skolens SFO, hvorfor skolernes fysiske kapacitet i denne periode er 
særligt presset. Konklusionen er dog, at de eksisterende udbygningsplaner dækker det forven-
tede behov. 
 
 
4. Afsluttende bemærkninger om to nye boligområder 
Endelig skal bemærkes, at den prognosticerede vækst i antallet af 0 – 16 årige, som konse-
kvens af to nye boligområder ved Børnehave Allé i Havdrup og Cordoza Parken ved Jersie, 
vurderes at kunne rummes indenfor den planlagte kapacitet på dagtilbudsområdet og skole-
området. I Havdrup vil der i 2021 være ca. 4 flere 0 – 5 årige og 3 flere 6 – 16 årige. I Ugle-
gårdskolens distrikt forventes en stigning på 10 flere 0 – 5 årige og mellem 9 til14 flere 6 -16 
årige i perioden 2021 – 2027.  


