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81. Etablering af en skovbørnehave
16.06.00P08 F4294
hado

Indledning
På Borger og Virksomhedsudvalgets møde denl 1.08.1998 blev det anbefalet, at der arbejdes
videre med et skov- og naturbørnehaveprojekt til 40 børn på Jørlunde Overdrev.
Samtidig anbefalede udvalget, at Slangerup Kommune søgte Frederiksborg Amt om tilladelse
til at etablere en skov- og naturbørnehave det pågældende sted.
Byrådet godkendte anbefalingerne.

Sagsfremstilling
Slangerup Kommune har søgt Frederiksborg Amt om tilladelse til at etablere en skov- og
naturbørnehave på Jørlunde Overdrev.
Ansøgningen bliver behandlet i Frederiksborg Amt den 22.09.1998.
Afhængig af om svaret er positivt eller negativt, skal det videre forløb omkring etablering af
en skovbørnehave drøftes.

Forslag til beslutning
At udvalget drøfter konsekvenserne af amtets beslutning.

Borger og Virksomhedsudvalget den 23. september 1998
Udvalget indstiller, at Slangerup Kommune køber Sporvejenes Idræts Forenings ejendom på
Engledsvej 2 med henblik på at etablere skov- og naturbørnehave til ca. 60 børn. Der
etableres samlet transport til og fra skov- og naturbørnehaven med opsamlingssted i
Slangerup by.
Såfremt ejendommen erhverves indstiller udvalget, at ansøgningen til amtet om etablering af
en skov- og naturbørnehave på Jørlunde Overdrev nr.5 trækkes tilbage, da udvalget finder
ovenstående løsning mere hensigtsmæssig.
Forvaltningen udarbejder forslag til den fremtidige drift.
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82. Løsning af de midlertidige pladsproblemer på børneområdet
16.05.01P16 F4176
hado

Indledning
I forbindelse med de midlertidige pladsproblemer på børneområdet har udvalget ved mødet
den 11.08.1998 peget på en række løsningsmuligheder.
Sagsfremstilling
I perioden fra den 01.11.1998 og frem til den 31.07.1999 er der midlertidige pladsproblemer
på børneområdet.
Der vil blive eftersendt et notat, som beskriver status på området og konkrete løsningsforslag.
Forslag til beslutning
At udvalget beslutter, hvilke konkrete foranstaltninger, der skal iværksættes.

Borger og Virksomhedsudvalget den 23. september 1998
Der oprettes en satellitordning i pentanqueklubbens lokaler. Satellitordningen skal fimgere fra
1/12-98, og den skal rumme 15 børn. Satellitordningen tilknyttes Troldhøj Børnehave.

Meddelelser til pressen
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