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1 Botilbud for børn og unge med autisme 

Med støtte fra A.P. Møller Fonden, Realdania og Sofiefonden, er Sofieskolen 
i gang med at udvikle ”fremtidens botilbud for børn og unge med autisme” på 
Damsagervej 9 i Værløse.  

Sofieskolen har i dag to botilbud i henholdsvis Værløse, Damsagervej 9 og 
på Sofieskolen i Bagsværd. Skolens nuværende botilbud vurderes utidssva-
rende og danner således ikke længere en optimal ramme for behandling og 
udvikling af børn og unge med autisme. Herudover er det et ønske at kunne 
samle de to nuværende botilbud under ét tag. Opgaven omfatter etablering 
af en ny bygning, botilbuddet skal rumme 18 børn i 5 boenheder samt tilhø-
rende faciliteter. 

2 Udvikling af opgaven 

Projektet udvikles i samarbejde med de fremtidige brugere (børn, forældre 
og personale) samt A.P. Møller Fonden, Realdania og Sofiefonden. Speciali-
ster indenfor autisme inddrages som referencegruppe, der bidrager med teo-
retisk viden, konkrete erfaringer og er med til at kvalificere projektet.  

Byggeprogram og konkurrence 
Der udarbejdes efterår 2014 et byggeprogram med de samlede behov, øn-
sker og krav til projektet. Ballerup Kommune inddrages i beskrivelse af plan-
forhold, der er fokus på, at byggeriet tilpasses den eksisterende kontekst i 
respekt for de omgivne naboer, og de naturmæssige kvaliteter området in-
deholder. 

Der afvikles i samarbejde med fondene en arkitektkonkurrence, hvor vinde-
ren af konkurrencen efterfølgende udvikler projektet og følger det gennem 
byggefasen frem til færdiggørelsen. Botilbuddet forventes at stå færdigt forår 
2017. 

Naboer  
Sofieskolen har via det eksisterende botilbud på Damsagervej kendskab til 
lokalområdet. Skolen vil inddrage botilbuddets naboer i processen for udvik-
ling af botilbuddet, og der er fremadrettet fokus på at få en god sameksi-
stens med naboer. 

 

 


