Kære forældre
Greve Kommune modtager flere nye borgere med helt små børn i de her år, og derfor er der behov
for flere institutionspladser i kommunen. Det er vurderingen, at der er behov for at etablere 210 nye
institutionspladser frem mod 2020.
For at kommunen kan imødekomme det voksende behov, har Byrådet netop besluttet en handleplan.
Den kortsigtede plan, som iværksættes i løbet af 2017/2018 er:


Køb af en specialindrettet tur bus til 23 børnehavebørn, der kommer til at fungere
som en naturbus. Det er endnu ikke besluttet, hvilken institution bussen skal
tilknyttes til.



Opstilling af midlertidige bygninger til ca. 36 vuggestuebørn i perioden 2017-19.
Bygningerne forventes taget i brug i slutningen af 2017. Kommunen er ved at
undersøge, hvor de midlertidige bygninger skal placeres.



Fra midten af 2018 kan Grevehaven tilbyde flere vuggestuepladser, da 21
børnehavepladser i institutionen bliver til 12 vuggestuepladser.



Sammenbygning og renovering af Åsagergård Børnehave og Vuggestue, hvilket
giver 18 ekstra pladser.



Der arbejdes også fremover med sæsonløsninger i spidsbelastningsperioden fra
december til marts ved at nogle af institutionerne danner udegrupper. Disse
udegrupper bruger lokaler uden for institutionen.

Byrådet besluttede desuden, at forvaltningens forslag til langsigtede løsninger vil blive behandlet i
budgetprocessen.
Forslag til en langsigtet plan for at øge kommunens pladstilbud er:


Opførelse af en ny institution med 180 pladser på Langagergård til ibrugtagning
årsskiftet 2019/20.



Ombygge og udvide Lundebo i Tune med 50 ekstra pladser til ibrugtagning i 2020.



Etablering af 50 pladser i ny, mindre institution ved Toftegården til ibrugtagning i
2020.



At der i den kommende helhedsplan for udvikling af Hedeland indarbejdes mulighed
for en permanent naturbørnehave. Et samarbejde mellem Roskilde, Høje Taastrup og
Greve Kommuner.

Der er således ikke truffet beslutning om ovennævnte forslag til langsigtede løsninger.
Her er et link til sagen behandlet i Byrådet:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=greve&ID=78193
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