
 
 

 
 

 

Allerød Kommune 
 
 

HØRINGSBREV  
 
 
 
 
Til alle interessenter på børne- og ungeområdet  
Børne- og Skoleudvalget har igennem det seneste år arbejdet på en strategi for 
fremtidens børne- og ungeområde. Strategien er blevet til på baggrund af de 
mange udviklingstiltag området har gennemgået i de senere år og søger, at være 
én samlet strategi. Ét sted man kan orientere sig, hvis man vil vide noget om, 
hvad børne- og ungeområdet står for i dag og hvilken retning vi udvikler os i.  
 
Noget vil således (forhåbentlig) være særdeles genkendeligt, mens andet vil være 
nyt. Strategien er tiltænkt, at være et dynamisk dokument som løbende kan 
udvikle sig i takt med ny viden på området, nye politiske beslutninger og 
ændringer i rammevilkår. Strategien er således ikke udtømmende og endelig, 
men søger ét samlet overblik og én samlet pejling på udviklingsretningen.  
 
Strategien er bygget op om fire centrale temaer:  
 

1. Fundamentet for fremtidens børne- og ungeområde, hvor grundlaget for 
børne- og ungeområdet er samlet ét sted og beskrevet  

2. Den fysiske kapacitet, herunder håndtering af den demografiske udvikling 
og en plan for udviklingen af de fysiske rammer  

3. Den indholdsmæssige udviklingsretning  herunder fremtidige 
kompetencebehov, udviklingsaktiviteter mv.  

4. Rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere  
 
Som udvalg havde vi gerne fremlagt en endelig strategi, hvor alle fremtidens valg 
er truffet. Dette er ikke muligt, hvorfor eksempelvis temaet om den fysiske 
udvikling ikke er udtømmende. Eksempelvis er der ikke sat eksakte beløb på hvad 
der er læringsmiljømidler, hvad der er bygningsvedligeholdelse og hvad der skal 
bruges på nye tiltag. Den samlede økonomiske ramme er givet i budgettet, men 
det er først i efterårets budgetforhandlinger, at fordelingen af budgetrammen 
inden for området bliver besluttet.  
 
På trods af dette håber jeg og udvalget, at I som interessenter kan genkende 
skole- og dagtilbudsområdet i det beskrevne, at I kan se tankerne for fremtiden 
og at I har lyst til, at give jeres besyv med inden vi skal træffe de endelige 
beslutninger.  
 
Den nuværende udgave af strategien sendes således i høring frem til den 7. 
september 2020 og med henblik på politisk behandling af de indkomne 
høringssvar på Børne- og Skoleudvalgets møde den 22. september.  
 
Høringssvar kan sendes til libu@alleroed.dk. 
 
På Børne- og Skoleudvalgets vegne 
Nikolaj Rachdi Bührmann  
Formand  
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Åbningstider 
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