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Publikationen er udarbejdet af en arbejds
gruppe bestående af KL, Indenrigs og 
Socialministeriet, Undervisningsministeriet, 
Økonomi og Erhvervsministeriet og 
Finansministeriet i regi af Samarbejds
projektet for den decentrale offentlige 
sektor. 

Et konsortium bestående af Rambøll 
Management Consulting og Rambøll samt 
Arkitektfirmaet Gorm Nielsen, Udviklings
forum og LOOP har indsamlet og bearbejdet 
eksemplerne på dagtilbuds og folkeskole
området. Annette Straagaard, Bascon,  
har bidraget til eksempelkataloget på 
dagtilbudsområdet.

Eksemplerne er indsamlet i perioden januar 
til og med april 2009. 

En særlig tak rettes til de daginstitutioner 
og skoler, som har medvirket i publikationen.

Kvalitetsreformen har sat fokus på fornyelse 
og udvikling af kvaliteten i store dele af  
den offentlige sektor. Et vigtigt element  
i kvalitetsreformen er et løft af de fysiske 
rammer på de borgernære serviceområder  
i kommunerne.

Til dette formål har regeringen afsat en 
kvalitetsfond på 22 mia. kr. til statslig med
finansiering af kommunale investeringer  
i daginstitutioner, folkeskoler, idræts
faciliteter til børn og unge samt på ældre
området i perioden 2009 til 2018.

Regeringen og KL har indgået aftale om 
kommunernes økonomi for 2010. Her er der 
aftalt et markant investeringsløft i 2010.  
Der er med aftalen sikret fuld finansiering  
til et anlægsniveau på 20 mia. kr. til investe
ringer i dagtilbud, folkeskoler, ældreområdet 
og øvrige kommunale serviceområder. 
Samtidig er der ikke aftalt et loft for de 
kommunale anlægsinvesteringer i 2010.

Med aftalen fremrykkes udmøntningen  
af 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden fra 2013. 
Hermed udmøntes i alt 4 mia. kr. fra 
kvalitetsfonden i 2010. Med udmøntningen 
af kvalitetsfonden skal kommunerne løfte 

investeringsniveauet på de borgernære 
områder fra niveauet de senere år på  
ca. 5 mia. kr. til mindst 9 mia. kr. i 2010.

KL har i forlængelse af sidste års aftale  
om kommunernes økonomi for 2009 offent
liggjort investeringsplanen ”Fundament  
for fremtiden”, hvor der vurderes et behov 
for højere investeringer på folkeskole  
og vejområdet og i dagtilbud. Investerings
planen har bidraget til et godt grundlag for 
drøftelserne af rammerne for kommunernes 
økonomi for 2010. 

For at understøtte kommunernes lokale 
udmøntning af kvalitetsfonden har 
regeringen og KL igangsat dette fælles 
udredningsarbejde, der har til formål  
at inspirere og hjælpe kommuner, dag
institutioner og skoler med at udpege 
forhold, man kan være opmærksom på,  
når man bygger.

Publikationen præsenterer en række 
eksempler på, hvordan forskellige dag
institutioner og folkeskoler i et bredt udsnit 
af landets kommuner har lykkes med at 
skabe gode løsninger vedrørende indretning, 
ombygning og nybyggeri.

Inspirationskatalog til renovering og byggeri  
af daginstitutioner og folkeskoler

– udmøntning af kvalitetsfonden
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Indledningsvist introduceres kriterierne for 
udvælg else af eksemplerne. Et overordnet 
hensyn har blandt andet været at sikre en 
spredning i kommuner og institutionstyper, 
så flest mulig kommuner og institutioner 
kan finde inspiration i eksemplerne. 

Dertil er der i udvælgelsen af eksempler 
lagt vægt på byggeri, som demonstrerer  
en effektiv arealudnyttelse, og som  
er omkostnings effektivt – det vil sige  
med en fornuftig totaløkonomi for både 
etablerings omkostninger og efterfølgende 
driftsomkostninger i et langsigtet 
perspektiv.

Herefter præsenteres en række eksem pler 
på, hvordan forskellige dag institutioner  

og folkeskoler i et bredt udsnit af landets 
kommuner har lykkes med at skabe gode 
løsninger på indretning, ombygning og 
nybyggeri.

I slutningen af publikationen opsummeres 
centrale konklusioner fra rapporter ved
rørende god anlægsstyring samt effektiv 
ejendomsadministration. Disse rapporter  
er også udarbejdet i regi af Samarbejds
projektet for den decentrale offentlige 
sektor.

Afslutningsvis er der opstillet en række 
gode råd til, hvordan man kan arbejde 
systematisk med totaløkonomi, blandt 
andet via offentligtprivate samarbejds
former (OPS). 

Publikationens struktur
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De udvalgte eksempler belyser muligheder 
for at skabe gode rammer for dagtilbud  
og skoler. Eksemplerne har til formål  
at inspirere og hjælpe kommuner, dag
institutioner og skoler med at udpege 
forhold, man kan være opmærksom på  
i forbindelse med indretning, ombygning 
eller nybyggeri af daginstitutioner og skoler. 

Det er med de udvalgte eksempler ikke 
hensigten at sætte en fælles standard for, 
hvilke krav der skal være opfyldt, for at  
et byggeri kan opfattes som tidssvarende. 

Det er med eksemplerne heller ikke 
ambitionen at give en udtømmende liste 
over udviklingstendenser for dagtilbuds  
og folkeskoleområdet. Dette kunne omfatte 
tendenser inden for pædagogik, lærings
begreber og undervisningsmetoder, samt 
krav i lovgivning og vejledninger, som ofte 
indebærer en række nye funktionskrav,  
som bør overvejes ved ombygning eller 
nyopførelse af dagtilbud og skoler. 

Introduktion til eksempelkataloget

Eksemplerne udgør tværtimod en bred  
vifte af forslag til omkostningseffektive 
løsninger – indsamlet fra vidt forskellige 
kommuner og institutioner, som har haft 
forskellige ambitionsniveauer og ramme
betingelser. 

Spredning i kommuner  
og institutionstyper
For at sikre, at flest mulige kommuner  
og institutioner kan finde inspiration i 
eksempelkataloget, er eksemplerne 
udvalgt, så de repræsenterer et bredt 
udsnit af kommuner og institutionstyper. 
Der er således i udvælgelsen lagt vægt  
på en spredning i følgende faktorer:

– Geografi

– Kommunestørrelse

– Urbaniseringsgrad (by, forstad, landsby)

–  Graden af indgreb (indretning, ombygning 
eller nybyggeri)

For dagtilbud er der endvidere lagt vægt på 
en spredning i forhold til følgende faktorer: 
 
– Størrelse af dagtilbud (børnetal og areal) 

– Ejerform (kommunal, selvejende, privat)

Udvalgte temaer
Eksemplerne fra dagtilbud er udvalgt,  
så de illustrerer, hvordan byggeri og indret
ning af funktionaliteter i dagtilbuddet kan 
understøtte tidssvarende pædagogiske 
principper for leg og læring, udvikling, 
trivsel, et godt indeklima, sikkerhed, samt 
levering af mad. Der fokuseres på følgende 
temaer:

1.  Indendørsarealer – leg, læring, sundhed, 
udvikling, trivsel og specialfunktioner

2.  Udendørsarealer – leg, læring, sundhed, 
udvikling, trivsel og sikkerhed

3. Indeklima, trivsel og sikkerhed

4. Køkkener
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Indendørsarealer – leg, læring, sundhed, 
udvikling, trivsel og specialfunktioner

•	 	Organisatoriske	løsninger,	som	har	betydning	
for	en	god	arealudnyttelse.	Jo	mere	børnene	
kan	fordele	sig	i	alle	rum	–	jo	bedre	udnyttes	
den	plads,	der	er	til	rådighed.

•	 	Bevidst	brug	af	udendørsarealer,	andre	
	faciliteter	i	nærområdet	mv.,	som	frigiver	
indendørsarealer.	

•	 	God	fleksibel	udnyttelse	af	fællesrum	med	
plads	til	alle	og	indrettet	med	nicher,	der	
	indbyder	til	samvær	mellem	få,	giver	flere	
legesteder.

	•	 	Inventar,	som	kan	tilgodese	mange	forskellige	
funktionaliteter	og	nemt	kan	flyttes,	og	som	
giver	mulighed	for	opdeling	af	rum,	blandt	
andet	med	henblik	på	at	tilgodese	børn	med	
særlige	behov	og	specialfunktioner.

•	 	God	udnyttelse	af	gangarealer	med	
eksempel	vis	nicher,	der	indbyder	til	leg,		
er	med	til	at	optimere	arealerne.

	•	 	Gode	mødesteder	for	personale,	forældre,	
børn	mv.

•	 	Gode	legesteder,	som	kan	skabes	ved	at	give	
mulighed	for	afgrænsninger	via	rum	og	nicher		
og	med	tæpper,	møbler,	reoler,	lys	mv.

•	 	Gode	bevægelsessteder,	som	kan	skabes		
i	rum	eller	gange	med	plads	til	bevægelse		
med	podier	eller	trapper.

•	 	Gode	værksteder,	som	tilbyder	barnet	
	muligheder	for	f.eks.	at	tegne,	male,	læse,	
arbejde	med	træ,	natur,	it	mv.

•	 	Garderobe	med	hensigtsmæssig	placering		
i		forhold	til	indgang,	legeplads,	toilet	og	med		
god	indretning.

•	 	Sovesteder	for	vuggestuebørn	med	fokus		
på		personalets	arbejdsgange.

Udendørsarealer – leg, læring, sundhed, 
udvikling, trivsel og sikkerhed

•	 	Samspillet	mellem	inde-	og	udearealer,	
	eksempler	på	overgangszoner,	”kolde”	
	vinter	haver	og	opholds	rum	mv.,	som	kan	
	medvirke	til	at		forlænge	tiden,	børn	og	voksne	
opholder	sig	udendørs.

•	 	God	indretning	af	belægning	og	beplantning,	
som	skaber	gode	muligheder	for	bevægelse		
og	lege.	

•	 	Systematisk	brug	af	mulighederne	i	nær-
områdets	udendørsarealer.	

•	 	Gode	ankomstforhold	med	lys,	niveaufri	
adgang,	plads	til	cykler,	barnevogne	mv.	

	•	 	Gode	værksteder,	møde-	og	opholdssteder	
samt	andre	tiltag,	der	kan	medvirke	til	at	
	forlænge	tiden	børn	og	voksne	opholder		
sig	udendørs.	

	•	 	Gode	lege-	og	læresteder	(plads	til	at	løbe,	
gynge,	rutsje	mv.,	bålpladser,	vandlege,	
	regn	vandsopsamling,	sandkasser,	
	mudder	steder	mv.)

Indeklima, trivsel  
og sikkerhed

•	 	Effektive	fysiske	løsninger	i	forhold	til	termisk	
indeklima,	samt	lys-	og	luftforhold.	

•	 	Effektive	løsninger	i	forhold	til	akustisk	inde-
klima	og	støj,	herunder	pædagogiske	tiltag		
og	fysiske	løsninger	(støjdæmpende	lofter,	
møbler,	reoler,	opslagstavler,	tæpper,	støj-
dæmpning	af	kasser,	klodser	mv.)	

	•	 	Gode	overgangszoner	mellem	ude-	og	inde-
areal,	der	medvirker	til	at	aflaste	indeklimaet.

Køkkener

•	 	Køkkener	med	forskellige	grader		
af		tilberedning:

 
	 –	 Køkken	med	fuld	tilberedning
 
	 –	 Køkken	med	begrænset	tilberedning	

Eksemplerne fra daginstitutioner 
– fokus på følgende funktionaliteter:
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I forhold til udvælgelse af eksemplerne fra 
folkeskoleområdet er der valgt at sætte 
fokus på udvalgte temaer, som er særligt 
aktuelle. Folkeskoleloven indeholder 
således en række regler vedrørende under
visningens organisering, tilrettelæggelse  
og indhold, der kan indgå i overvejelser  
om tidssvarende skolebyggeri. Det har ikke 
været muligt at behandle alle disse forhold 
dækkende inden for rammerne af denne 
publikation.

 

Eksemplerne fra folkeskolen er derfor 
udvalgt, så de illustrerer, hvordan byggeri 
og indretning af funktionaliteter i skolen 
kan understøtte tidssvarende pædagogiske 
principper for undervisning, brug af it  
og medier, samt sammenhængen mellem 
idræt, sundhed og trivsel. Der fokuseres  
på følgende temaer:

1.  Skolefritidsordninger 

2.  It og medier som en integreret del  
af undervisningen 

3.  Undervisningsdifferentiering

4.  Idræt, sundhed og trivsel.
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Skolefritidsordninger

•	 		Lokaler	og	gangarealer,	der	er	indrettet	med	
henblik	på	fællesudnyttelse	til	undervisning		
og	fritidsaktiviteter.

	•	 	Inventar	og	lokaleindretning,	som	kan	under-
støtte	både	undervisnings-	og	fritidsaktiviteter.

	•	 	Placering	og	indretning	af	andre	faglokaler		
og	værkstedsområder,	der	kan	anvendes	til	
både	undervisning	og	fritidsaktiviteter.

IT og medier som en integreret  
del af undervisningen 

	•	 	Organisering	eller	anvendelse	af	digitale	
	lærings	ressourcer,	der	understøtter	forbedring		
af	grundlæggende	færdigheder	såsom	
	læsning,	skrivning	og	regning,	eventuelt	
	gennem	elevsamarbejde.

	•	 	Organisatoriske	løsninger	med	henblik	på	
	benyttelse	af	it	i	undervisningssituationer,	
	her	under	evt.	montering/anvendelse	af	
	inter	aktive	tavler	mv.,	både	i	basislokaler	
(klasse	lokaler)	og	værksteds-	eller	faglokaler.

	•	 	Organisering	af	it-ressourcer,	der	tillader		
en		differentiering	af	undervisningen,	idet	
	eleverne	kan	arbejde	i	deres	eget	tempo		
i	overens	stemmelse	med	deres	foretrukne	
læringsstil	og	med	forskellige	emner.	

	•	 	Anvendelse	af	flere	former	for	it	koblet	med	
	varierende	pædagogiske	metoder	eller	
	special	undervisning.

•	 		Organisering	med	henblik	på	at	optimere	
	tilgængeligheden	for	elever	og	medarbejdere		
i	forhold	til	it-udstyr	og	andre	medier.

Undervisningsdifferentiering 

	•	 	Ombygning	eller	indretning	af	basislokaler		
med	henblik	på	at	understøtte	undervisnings-
differentiering,	herunder	muligheder	i	tilknytning		
til	basislokaler	for	at	benytte	holdrum.

	•	 	Udnyttelse	af	gangarealer	og	fællesarealer	
(aulaer)	til	undervisningsaktiviteter.

	•	 	Indretning	af	særlige	værkstedsmuligheder		
i	basislokaler	f.eks.	ved	hjælp	af	fleksibelt,	
	flytbart	inventar,	der	indeholder	forskelligt	
	værktøj	og	udstyr.

	•	 	Placering	og	indretning	af	faglokaler/	værksteds-
lokaler/bibliotek,	så	de	kan	anvendes	til	
	aktivi	teter	ud	over	de	specifikt	faglige	formål.

•	 		Løsninger	med	et	tilsigtet	fokus	på	tilgænge-
lighed,	herunder	hensyntagen	til	handicappedes	
færdsel	på	skolen.

Idræt, sundhed og trivsel

•	 		Idrætsfaciliteter,	der	er	baseret	på	multi-
anvendelse.

	•	 	Udendørs	idrætsanlæg,	skolegårde		
og		akti	vitets	områder	(naturområder),		
der		indbyder	til	forskellige	former	for	fysisk	
aktivitet	og	ophold.

•	 		Idræts-	og	aktivitetsanlæg,	der	anvendes		
både	i	undervisningen	og	SFO,	herunder	
tumle-	og	motorikrum.

	•	 	Kantiner	eller	skoleboder,	der	er	indrettet,		
så	elever	både	kan	yde	en	indsats	og	nyde		
sunde	måltider.

	•	 	Indretning	af	skolegårde,	der	faciliterer	inde-		
og	udeundervisning.	

Eksemplerne fra folkeskolen 
– fokus på følgende funktionaliteter:
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Gældende lovgrundlag
Udvælgelsen af dagtilbud og skoler til 
eksempelkataloget er foretaget under 
hensyn til gældende lovgrundlag, det vil 
sige byggetekniske og organisatoriske 
bestemmelser for dagtilbuds og skole
bygninger. 

Eksemplerne i udredningsrapporten er 
vurderet i relation til love og regler, som  
er gældende i 2009, for offentlige byggerier, 
hvor børn og unge opholder sig. 

Ansvaret for den bygningsmæssige 
 standard i dagtilbud og folkeskolen påhviler 
kommunen. Eksemplerne er vurderet  
i forhold til regler for indretning og 
udformning: 

–  BR08 – Bygningsreglement 2008,  
2. udgave, 2009 

–  Eksempelsamlingen om brandsikring  
af byggeri, april 2004 

– DS 3028, Tilgængelighed for alle, 2001 

–  Akustisk indeklima – særlige krav  
til akustisk regulering 

– Dagslys, udsyn og kunstig belysning 

Arbejdsmiljø 
Her fokuseres på det fysiske arbejdsmiljø  
i forhold til Arbejdstilsynets krav og 
bestemmelser samt Lov om elevers  
og studerendes undervisningsmiljø.

Tilgængelighed 
Offentligt byggeri skal være et foregangs
eksempel i relation til tilgængelighed for 
alle. De enkelte eksempler er vurderet  
i relation til: 

– Adgangsforhold 

–  Hensyn til tilgængelighed ved indretning 
og valg af inventar 

For de institutioner og skoler, der står over
for at bygge, kan der være forskellige måder 
at opfylde de forskellige krav i lovgivningen. 
Det anbefales derfor at inddrage teknisk 
forvaltnings byggesagsbehandling tidligt  
i processen, så de overordnede rammer 
fastlægges fra starten. 

–  SBIanvisning 218 om lydforhold  
i undervisningsbyggerier, 2008 

–  DS EN 1177, faldunderlag for 
legeredskaber 

–  Relevante ATbekendtgørelser  
og vejledninger

–  Lov om elevers og studerendes 
undervisningsmiljø (folkeskolen)

– Hygiejneforordninger (dagtilbud)

De fleste af de viste eksempler er 
ombygget eller nybygget under tidligere 
gældende love og regler. Eksemplerne  
er generelt realiseret i forhold til Bygnings
reglementet fra 1995 inkl. tilretninger  
i 1998. Hovedforskellene mellem disse  
to bygningsreglementer og det nye BR08  
er nye energikrav ved nybygning, øget  
krav om tilgængelighed (handicappede  
og gangbesværede), og skærpede krav  
til indeklimaet. Det gælder blandt andet 
lydkrav (efterklangstider) samt krav til 
luftskifte. Derudover er der en række 
formelle ændringer og lempelser. 

Lovligheden af de undersøgte eksempler er 
belyst ved at undersøge, om der foreligger 
påbud eller bemærkninger fra brand myndig
hederne, ATbesøg eller i arbejdsplads
vurderinger (APV).

De væsentligste lovgivningsmæssige krav 
vedrører følgende forhold:

Brandforhold 
– Flugtveje 

–  Brandbelastning heraf (f.eks. inventar  
i gange, trapperum mv.) 

–  Det anbefales at vurdere tiltag under  
det årlige brandeftersyn

Indeklima 
Bygningsreglementet har opstillet relativt 
klare krav til luftskifte og lydregulering. De 
enkelte eksempler er vurderet i relation til: 

–  Termisk indeklima, luftens og overfladers 
temperatur, samt lufthastighed 

–  Luftkvalitet – materialers emissioner  
og ventilation 
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Udvælgelse af eksemplerne
Eksemplerne er udvalgt, så de repræ sen
terer en omkostningseffektiv areal
udnyttelse. Nedenfor gennemgås kort,  
hvad der forstås ved de to begreber.

Omkostningseffektivitet
Et centralt element i udvælgelsen af 
eksem pler har været, at de udvalgte 
eksempler er omkostnings effektive, det  
vil sige med en fornuftig totaløkonomi  
for både etablerings omkostninger  
og efterfølgende drifts omkostninger  
i et langsigtet perspektiv. 

Etableringsomkostningerne indbefatter 
umiddelbare omkostninger forbundet  
med etablering af tiltagene, herunder 
materialer og timer. Etableringsomkost
ninger knytter sig direkte til graden  
af indgreb, der spænder over bygnings
tilretning og ombygning til nybygning. 
Tilbygning henhører her under enten 
ombygning eller nybygning afhængig  
af tilbygningens karakter.

Driftsomkostninger indbefatter løbende 
omkostninger forbundet med drift og 
vedligehold af tiltagene. Eksempelvis kan 
lave etableringsomkostninger modsvares af 
relativt høje driftsomkostninger, der bringer 
den samlede omkostnings effektivitet ned 
på et ufordelagtigt niveau. Eller omvendt,  
at en højere etablerings omkostning kan 
indbringe løbende driftsøkonomiske 
besparelser, der gør omkostnings
effektiviteten fornuftig. 

I eksemplerne illustreres de tiltag, der  
er foretaget i dagtilbuddet eller skolen,  
og omkostningseffektiviteten af tiltaget 
vurderes på følgende skala, jf. ovenstående 
tabel:

– Over middel omkostningseffektivitet

– Middel omkostningseffektivitet

– Under middel omkostningseffektivitet 

Vurderingen er foretaget ud fra en række 
analyser af relevante faktorer, f.eks. 
tidspunktet for byggeriet eller 
ombygningen, lokale grundpriser, 

bygningernes disponering, materialevalg, 
slitage mv. Det kan endvidere variere 
afhængigt af tema og indsatsområde. 

Vurderingen af om et tiltag er omkost nings
effektivt, beror på, hvilken forandring, der  
er opnået for pengene, hvad alternativet 
eventuelt var eller kunne tænkes at være 
for et dagtilbud eller en skole af den 
pågældende type, og i hvilken kontekst 
forandringen blev iværksat.

Etableringsomkostninger er for det enkelte 
eksempel vurderet med afsæt i orien te
rende kvadratmeterpriser, angivet i V&S 
Byggedata, hovedgruppe (9) Anlægs
udgifter med tillæg/fradrag for geografisk 
prisvariation. 

I hvert eksempel angives konkrete kriterier 
for vurderingen og dermed, hvorfor tiltaget 
kategoriseres som henholdsvis over middel 
eller middel (idet tiltag med en omkost
nings effektivitet under middel, altså  
en dårlig totaløkonomi, ikke er medtaget  
i eksempelkataloget). Angivne beløb  
er ikke fuldstændigt sammenlignelige,  

da nybyggeri og ombygninger er foretaget  
i forskellige år, i forskellige kommuner,  
med forskellige finansieringsmodeller mv.

Et eksempel på et tiltag med middel 
omkostningseffektivitet kunne være  
en skole eller daginstitution, hvor vinduer  
er udskiftet som en del af en større 
ombygning. Ved vinduesudskiftning kan 
vælges et træ/aluvindue, det vil sige et 
vindue med aluminium udvendigt og træ 
indvendigt, monteret med energiglas. Dette 
er en dyrere løsning, sammenlignet med et 
trævindue, som har træ udvendigt, og som 
er monteret med traditionelt termoglas.  
De løbende driftsomkostninger ved træ/
aluvinduet er lavere til både vedlige
holdelse og energiforbrug. Løsningen  
er dermed kategoriseret som en middel 
omkostningseffektivitet (høje etablerings
omkostninger og lave driftsomkostninger). 

I eksempelsamlingen indgår ikke eksempler 
fra figurens nederste højre hjørne med både 
høje etablerings og driftsomkostninger  
(lav omkostningseffektivitet og dermed 
dårlig totaløkonomi).

Lave  
driftsomkostninger

Høje  
driftsomkostninger

HvOrdan bEnyTTES OmKOSTnInGSEffEKTIvITET

Middel		
omkostningseffektivitet

Under	middel		
omkostningseffektivitet

Over	middel		
omkostningseffektivitet

Middel		
omkostningseffektivitet

Høje  
etableringsomkostninger

Lave  
etableringsomkostninger 
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Arealudnyttelse
Et andet centralt element for udvælgelsen 
af eksempler er arealudnyttelsen. De valgte 
eksempler illustrerer, hvordan en effektiv 
arealanvendelse kan sikre fleksibilitet i 
bygningen og udnyttelsen af den. 

Flere forhold kan medvirke til at tilveje
bringe en effektiv arealudnyttelse. 
Indretning og disponering af indendørs
arealer kan skabe rum i rummet, hvor 
børnene kan fordele sig mere hensigts
mæssigt. En god udnyttelse af udearealer 
kan skabe plads på indendørsarealer  
og reducere belastning og slitage af 
indendørsarealer. 

Eksempelkataloget indeholder en række 
eksempler på kreative løsninger, der skaber 
bedre arealudnyttelse via effektiv brug af 
ude og indearealer, bedre belægningsgrad 
og effektiv arbejdsorganisering. Mange af 
de udvalgte eksempler illustrerer endvidere, 
hvordan man gennem andre tiltag, f.eks.  
en indeklimaindsats, har forbedret trivslen  
i dagtilbud eller på skoler.

I vurdering af om dagtilbud lever op til 
lovgivningens arealkrav skal følgende 
særligt iagttages: Minimumskrav til 
opholdsareal i vuggestuer skal være 3 m2 
pr. barn og i børnehaver 2 m2 pr. barn. 
Der er tale om en opgørelse af de primære 
børnevendte arealer, det vil sige opholds
rum, samt rum hvis anvendelighed er at 
sidestille med opholdsrum. De angivne 
nøgletal udregnes derfor som nettoareal pr. 
barn i opholdsrum i henholdsvis vuggestuer 
og børnehaver. Derudover skal øvrige 
bestemmelser i Bygningsreglementet  
og Arbejdstilsynets krav til arbejdsrum  
iagttages, jf. tidligere afsnit om gældende 
lovgivning.

De udvalgte dagtilbudseksempler illustrerer 
blandt andet, hvordan samspillet mellem 
børnevendte arealer og supplerende arealer 
både inde og ude kan sikre en effektiv 
arealudnyttelse. 



EKSEMPLER PÅ INDRETNING, RENOVERING 
OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER
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En institution danner ramme om mange 
forskellige funktioner, der skal overvejes  
i forbindelse med indretningen af inden
dørsarealerne i både nybyggeri og 
ombygninger. I det følgende behandles  
først en række overordnede forhold om 
bygningen og dernæst en række specifikke 
funktionaliteter. 

Overordnet om bygningen
Der sker over tid forandringer omkring en 
daginstitution. Pædagogikken og arbejdet  
i dagtilbuddet ændrer sig, børnesammen
sætningen ændrer sig, og nye normer og 
regler udvikles for området. Det er derfor 
fordelagtigt at opnå en vis foranderlighed  
i såvel nybyggeri som i ombygninger.  
Det kan eksempelvis overvejes, om 
bygningen skal forberedes til at kunne 
rumme pusle pladser og liggehal, selvom  
der måske i første omgang bygges til en 
børnehave. 

Fleksibilitet i bygningens konstruktive og 
tekniske anlæg giver ligeledes mulighed for 
et vist omfang af forandring. En enkel måde 
at skabe foranderlighed er med flytbare 
elementer som f.eks. rumdelere og med 
reoler og andet inventar med hjul. De 
skærmer dog ikke i særlig grad for støj.

Lovkrav og anbefalinger om de fysiske 
rammers rummelighed og kapacitet
Af lovgivningen følger en række krav til 
fysiske rammer for dagtilbud, som blandt 
andet vedrører rummelighed og kapacitet. 
Ligeledes har de indholdsmæssige krav  
i dagtilbudsloven betydning for de fysiske 
rammer. Øvrige lovmæssige krav vedr. 
brandforhold, tilgængelighed, indeklima  
og arbejdsmiljø beskrives nærmere i 
afsnittet Indeklima, trivsel og sikkerhed.

I bygningslovgivningen stilles der krav om, 
at opholdsrum i daginstitutioner mindst skal 
have et frit gulvareal på 3 m2 pr. barn i 
vuggestuer og 2 m2 pr. barn i børnehaver 1. 
Inden for rammerne af disse krav kan der 
være forskellige måder at skabe plads i en 
daginstitution. Indretningen af institutionen 
vil i sagens natur have stor betydning for, 
hvor rummelig den virker.

Benytte udendørsarealer  
og andre muligheder
Det er dog ikke blot de fysiske rammer, der 
har betydning for pladsen i en insti tution, 
idet man flere steder ved hjælp af organi
satoriske løsninger har skabt mere plads 
ved velovervejet samspil med institutionens 
udendørsarealer (jf. også afsnit om Uden
dørsarealer) og systematisk udnyttelse  
af eksisterende lokaler i andre kommunale 
servicetilbud, såsom skoler og idræts
faciliteter. 

Pædagogiske læreplaner
Med dagtilbudsloven fra 2004 er der rettet 
fokus på dagtilbuddet som et lærings  
og udviklingsmiljø. Ifølge formålsparagraffen  
i dagtilbudsloven skal børn i dagtilbud have 
et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, 
som fremmer deres trivsel, sundhed, 
udvikling og læring. Der skal i alle dagtilbud 
udarbejdes en skriftlig pædagogisk lære
plan, der forholder sig til temaerne;  
1) Alsidig personlig udvikling, 2) Sociale 
kompetencer, 3) Sproglig udvikling, 4) Krop 
og bevægelse, 5) Naturen og natur
fænomener samt 6) Kulturelle udtryks
former og værdier. 

Indendørsarealer  
– leg, læring, sundhed,  
udvikling og trivsel

Det pædagogiske arbejde er nogle steder 
organiseret omkring disse læreplanstemaer, 
herunder også i indretningen af institu
tionen. Der er eksempelvis institutioner, 
hvor rummene er indrettet med udgangs
punkt i læreplanstemaerne med f.eks. 
læsekrog med børnebøger, særlige rum  
til målrettet sprogarbejde  o. lign. Dette  
skal også ses i lyset af, at alle 3årige børn 
ifølge dagtilbudsloven skal have tilbudt  
en sprog vurdering og efter behov skal have 
tilbud om sprog under støttende aktiviteter 
og bistand. Denne udvikling har givet  
et forøget fokus på sprogarbejde i dag
tilbud dene.  

funktioner i institutionen
I det følgende beskrives en række 
specifikke funktioner i indendørsarealerne.

Store og små rum til forskellige funktioner
I planlægningen af bygningen kan der med 
fordel sættes fokus på rumlig variation, 
overskuelighed og foranderlighed. Rumlig 
variation handler om samspillet mellem 
større rum, f.eks. fællesrum og gangarealer, 
og mindre rum. De større rum giver mulig
hed for at samles og mødes, men inviterer 
let til fysisk aktivitet, som kan medføre 



13



14

konfrontationer med andre funktioner  
i rummene. Det er vigtigt at være opmærk
som på, at leg ikke har gode vilkår i rum 
med mange ganglinjer. I fællesrum kan 
ganglinjer derfor med fordel placeres i den 
ene side, og gangarealer kan udføres med 
nicher og hjørner, der danner naturlige 
afgrænsninger i forhold til ganglinjerne. 

Mindre rum understøtter de mere stille 
aktiviteter, som f.eks. læsning, tegning  
og sprogvurderinger, og giver mulighed  
for at afgrænse støjende aktiviteter. 

Overskuelighed er ligeledes væsentlig, idet 
forældre og personale herved kan overskue 
helheden og aktiviteterne i de enkelte rum, 
og børnene får lyst til at afprøve bygningens 
forskellige tilbud. For at gøre en institution 
overskuelig kan der arbejdes med sammen
hæng mellem de enkelte rum via f.eks. 
glasdøre og vinduer mellem de enkelte  
rum og gangarealer. 

Lege- og læresteder
Ved indretning af lege og læresteder  
kan det overvejes, hvordan rummene kan 
tilgodese, at børn gerne leger på mindre 
afgrænsede områder. Jo flere børn på  

et sted, jo større er børnenes behov for 
tydelige afgrænsninger, hvilket kan give 
konflikter og hæve støjniveauet. Afgræns
ninger kan både skabes via bygningens 
disponering og via møbleringen, f.eks.  
ved at placere lave reoler ud fra væggene, 
så de danner små rum i rummet.

Børnene synliggør og omkranser ofte selv 
deres legeområder med f.eks. taburetter, 
som stilles tæt sammen omkring legen, så 
andre ikke kan gå ind. Forudsætningen for, 
at børnene kan skærme et hjørne af på 
denne måde, er, at der ingen ganglinjer er. 
Nogle legeområder skal måske kunne 
markeres, så legen kan udfolde sig i en 
længere periode i løbet af dagen. 

Bevægelsessteder
De fleste børn har behov for at kunne 
udfolde sig via fysiske aktiviteter, og dette 
har blandt andet stor betydning for deres 
motoriske udvikling. Der kan imidlertid være 
et dilemma forbundet med at skabe plads 
til den fysiske udfoldelse, da bevægelse på 
den ene side støtter udviklingen af barnets 
krop og sundhed og på den anden side er 
pladskrævende og støjende. 

Vuggestuebarnet mestrer almindeligvis sine 
fysiske færdigheder i en sådan grad, at det 
stiller særlige krav til omgivelserne. Vugge
stuebarnet har f.eks. stor glæde af podier 
med et par trappetrin, så det kan øve sig  
i at gå op og ned og opleve omgivelserne  
fra et nyt perspektiv. Her er det dog vigtigt 
at være opmærksom på, at trapper inde
bærer risiko for fald og i visse tilfælde 
kræver opsyn. 

De ældre børns udfoldelser er typisk 
vanske ligere at understøtte indenfor, fordi 
det er pladskrævende og kan frembringe 
støj og uro. Mulighederne for fysisk 
udfoldelse i institutioner med børnehave
børn kan dog understøttes ved at rette 
særlig opmærksomhed på udfoldelse, som 
kræver koncentration. Der kan f.eks. 
opsættes en vandret klatrevæg, så man 
klatrer hen omkring et hjørne i et motorik
rum, man kan stå på balance brædder, 
balancere på en lav bom og anden aktivitet, 
som er tilstrækkeligt udfordrende til at 
være attraktivt for barnet. Og en gang 
imellem kan man måske rydde det store 
fællesrum og øve sig i at stå på rulleskøjter. 

Endelig kan man være opmærksom på så 
vidt muligt at udnytte de muligheder, der  
er uden for på legepladsen mv. til at under
støtte børns fysiske udfoldelse (jf. også 
afsnit om Udendørsarealer).

Værksteder
Ved værksteder forstås områder, hvor der 
lægges op til bestemte aktiviteter gennem 
særlig indretning, møblering, tilgængelige 
materialer mv. Værkstederne kan etableres 
i et rum for sig selv eller i lokaler med andre 
funktioner, afhængigt af hvilke forud
sætninger der skal til, for at funktionen kan 
udfolde sig. Værkstederne kan f.eks. være 
læsesteder, som skabes ved at indrette en 
krog i et roligt hjørne eller rum. 

Mange institutioner indretter atelier, tegne 
og malekroge. Her er brug for en vask, som 
barnet kan nå, og hvor flere kan stå ved 
siden af hinanden. Det er også praktisk med 
en rengøringsvenlig gulvbelægning. Det 
prioriteres mange steder højt, at man kan 
lukke døren til rummet, så der kan skabes 
fred om aktiviteterne.
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I alle værksteder er det hensigtsmæssigt 
med god opbevaringsplads, så værktøj og 
materialer er inden for rækkevidde. I nogle 
værksteder kan det være hensigtsmæssigt, 
at der er en dør til det fri, så aktiviteten 
også kan trækkes udenfor.

Mødesteder
Der er brug for mange forskellige møde
steder i institutionen. Forældrenes møder 
med pædagogerne kan understøttes i 
indretningen og i måden, man ankommer  
og fordeler sig i bygningen på. Lederens 
kontor kan placeres i umiddelbar nærhed  
af indgangen, så der derved skabes nem 
adgang til en samtale. Infovægge og 
opslagstavler appellerer ligeledes til 
samtaler og dokumentation af børnenes 
hverdag i børnehaven. 

Når alle mødes, kan det ske i alrummet,  
som ofte kan være placeret i midten af 
bygningen. Der kan også være behov for  
at mødes om de specialfunktioner, der 
varetages i institutionen. Det kan f.eks. 
omfatte arbejdet med udsatte børn, 

specialister der kommer i dagtilbuddet, 
arbejdet med sprogvurderinger, personalets 
arbejde med dokumentation og evaluering, 
samtaler med forældre, samarbejde med 
tværfaglige samarbejdspartnere og 
studerende. Det kan overvejes, om det  
er muligt at skabe plads til f.eks. special
funktionerne i rum eller stille områder. 

Garderober
Indretningen af en god garderobe handler 
blandt andet om placeringen i forhold til 
ude arealerne. Det kan være en fordel,  
hvis garderoben placeres, så der er direkte 
adgang både fra indgangspartiet og fra 
legepladsen. På denne måde koncentreres 
smuds og fugt belastningen udefra til et 
enkelt område – f.eks. i form af et vindfang 
eller en grov garderobe, som man passerer 
igennem, inden man kommer til selve 
garderoben. Hvis der er mange børn  
i institutionen, kan det være en fordel  
at opdele garderoben i mindre områder  
til en mindre gruppe børn. På den måde 
bliver det nemmere at holde overblik over 
børnenes tøj og sko.

I garderoben er der ofte behov for effektive 
tørresteder til vådt tøj, der er behov for 
toiletter i umiddelbar forbindelse med 
garderoben og et podium eller påklædnings
bord til de børn, der skal have hjælp. 

Sovesteder
Indretning af sove og liggesteder i 
institutionen skal passe til arbejdsgange  
i institutionen. De 0 – 2årige børn sover 
ofte udenfor i barnevogne eller krybber. 
Inden de lægges til at sove, bliver de skiftet 
og får overtøj på. Derfor er der behov for 
nem adgang til både garderobe og puslerum 
og herfra videre til liggehal eller over dæk
ning, hvor krybberne eller barne vognene 
står. Sengetøj skal opbevares så det ikke  
er koldt om vinteren, når børnene lægges  
til at sove. Det er praktisk, hvis der er plads 
til sengetøjet i nærheden af puslerum og  
de udendørs sovesteder. Sovesteder skal 
overvåges, og placering og indretning kan 
derfor overvejes med henblik på at sikre 
relativt let adgang til sovestederne.
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De lidt ældre børn sover ofte til middag 
indenfor. I den forbindelse kan opmærksom
heden rettes mod, at der er behov for  
et sted, hvor madrasser og sengetøj kan 
opbevares særskilt, så hvert enkelt barn  
har sit eget, som ikke er i berøring med  
de andres. 

Toiletter og puslerum
Der kan med fordel rettes opmærksomhed 
på placeringen af institutionens toiletter  
og puslerum, så de er lettilgængelige for 
både børn og voksne. Ved indretningen  
af toilettet skal det overvejes, hvordan 
pladsforhold og inventar understøtter 
hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Det  
er vigtigt, at toiletter, skærmvægge og 
håndvaske placeres så personalet gives 
plads til at kunne hjælpe børnene, samtidig 
med at indretningen motiverer børnene til 
at blive selvhjulpne. Udluftning er vigtig for 
at holde lugtgenerne væk. Et enkelt eller 
flere toiletter kan med fordel placeres,  
så det er i direkte forbindelse med 
udearealerne eller garderober. 

Hygiejne er et vigtigt fokuspunkt på 
toiletter og i puslerum. Regelmæssig hånd
vask medvirker til at reducere sygedage,  
og derfor skal man tænke placering af 
håndvaske i både børne og voksenhøjde ind 
i indretningen. Endvidere skal puslepladser 
være betrukket med voksdug eller plastik, 
ligesom god rengøring og udluftning er 
afgørende for at bryde smitteveje.

1  Bygningsreglement BR 2008 og SBI anvisning 216, 

kvalitetsniveau C.

Her fokuserer vi på:

•	 		Organisatoriske	løsninger,	som	har		
betydning	for	en	god	arealudnyttelse.		
Jo	mere	børnene	kan	fordele	sig	i	alle	rum	
–	jo	bedre	udnyttes	den	plads,	der	er	til	
rådighed.

•	 		Bevidst	brug	af	udendørsarealer,	andre	
	faciliteter	i	nærområdet	mv.,	som	frigiver	
	indendørsarealer.	

•	 		God	fleksibel	udnyttelse	af	fællesrum	med	
plads	til	alle	og	indrettet	med	nicher,	der	
	indbyder	til	samvær	mellem	få,	giver	flere	
	legesteder.

•	 		Inventar,	som	kan	tilgodese	mange	
	forskellige	funktionaliteter	og	nemt	kan	
	flyttes,	og	som	giver	mulighed	for	opdeling		
af	rum,	blandt	andet	med	henblik	på		
at		tilgodese	børn	med	særlige	behov		
og		specialfunktioner.

	•	 		God	udnyttelse	af	gangarealer	med	
eksempel	vis	nicher,	der	indbyder	til	leg,		
er	med	til	at		optimere	arealerne.

	•	 		Gode	mødesteder	for	personale,	forældre,		
børn	mv.

•	 		Gode	legesteder,	som	kan	skabes	ved	at	
give	mulighed	for	afgrænsninger	via	rum	og	
nicher	og	med	tæpper,	møbler,	reoler,	lys	mv.

•	 		Gode	bevægelsessteder,	som	kan	skabes		
i	rum	eller	gange	med	plads	til	bevægelse		
med	podier	eller	trapper.

•	 		Gode	værksteder,	som	tilbyder	barnet	
	mulig	heder	for	f.eks.	at	tegne,	male,	læse,	
arbejde	med	træ,	natur,	it	mv.

•	 		Garderobe	med	hensigtsmæssig	placering		
i	forhold	til	indgang,	legeplads,	toilet	og	med	
god	indretning.

•	 		Sovesteder	for	vuggestuebørn	med	fokus		
på	personalets	arbejdsgange.

fUnKTIOnaLITETEr
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”Jeg synes, det fungerer  
med de forskellige arbejds
steder… At funktionerne  
giver ro til fordybelse og  
til arbejdsro omkring det,  
børnene arbejder med.”

Børnehaven Myretuen er funktionsopdelt, 
således at børnene kan bevæge sig rundt  
i de forskellige rum og værksteder, alt efter 
hvad de har lyst til at lave. 

Den pædagogiske tanke bag indretningen 
er, at funktionsopdelingen opfordrer 
børnene til at anvende hele institutionen, 
hvorved de stimuleres bredere end i en 
stueopdelt institution. 

Børnene bliver stimuleret og får forskellige 
oplevelser ved at bevæge sig igennem 
huset. Nogle vælger at lege i motorik
rummet, hvor der er plads til bevægelses
lege til f.eks. musik. Andre arbejder med ler 
eller træ i værkstedet eller klæder sig ud  
i teaterrummet. 

Samtidig har medarbejderne gode arbejds
betingelser i værkstederne, hvor materialer 
og redskaber er lige ved hånden. På den 
måde spares der megen tid, da det ikke  
er nødvendigt at finde materialer frem  
og efterfølgende pakke dem væk i depotet. 

Som det fremgår af plantegningen, har man 
fravalgt det typiske fællesrum for herved  

atelier og træværksted  
under fælles opsyn
Myretuens atelier er indrettet i et lyst rum 
med højt til loftet. Det er inddelt i to 
niveauer med plads til at tegne og male 
forneden. En trappe leder op til pladsen 
foroven, der er reserveret til de større børns 
leg med ler og papmache. 

Atelieret er rummeligt med rigelig opmaga
sineringsplads til værktøj og materialer. 
Vinduer fra gulv til loft sikrer et godt 
lysindfald til børnenes kunstneriske 
udfoldelser. 

Træværkstedet er placeret umiddelbart 
uden for atelieret i en overdækket niche  
i bygningen (se plantegning). Aktiviteterne 
er derfor godt beskyttet mod vejr og vind. 
Der er direkte udgang mellem træ og 
maleværksted. I sommermånederne 
betyder dette, at én enkelt medarbejder 
kan føre opsyn med både træ og 
maleværksted på en gang. 

Gode værksteder, som tilbyder barnet muligheder for f.eks.  
at tegne, male, læse, arbejde med træ, natur, it mv.

Funktionsopdeling giver rum med ro  
og god udnyttelse af personaleressourcer

at undgå de støjproblemer, der kan opstå  
i store rum og i stedet skabe rum til 
fordybelse.

meget for få penge 
Ud over gode forhold for børn og voksne 
vurderer lederen af Myretuen, at den 
funktionsopdelte indretning har reduceret 
omkostningerne til indkøb af materialer.  
Ved stueopdelte institutioner skal der 

typisk købes flere af samme slags legetøj 
eller inventar (f.eks. dukkehuse, maleudstyr, 
osv.). Dette er ikke nødvendigt i funktions
opdelte institutioner.

Funktionsopdeling medfører en mere 
 fleksibel anvendelse og fordeling af med
arbejderressourcer, da børn kan samles om 
aktiviteter på tværs af traditionelle stuer.

Garderobe

ToiletterV.F.

Bryggeres

Køkken/Alrum

Pulterrum/
Hule

Toilet

Teknik

TT

Arbejdsrum

Arbejdsrum

PejsestuePersonalerum

Samtalerum

Toilet Gard.

Multirum

Depot

Atelier
Værksted

Træ-
værksted Lederkontor

Stueplan

Plan over Myretuen
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Læsehjørne med pejs
Der er gjort noget ud af at skabe hygge  
og atmosfære i børnenes læsekrog. 
Inspirationen er tydelig, og pejsestue
temaet er gennemført med pejs, sofa  
og udstoppede (tøj)dyr på væggene.  
En fin detalje er, at der er lavet naturlige 
siddepladser til børnene foran pejsen på  
et trappetrin. 

Kombineret motorik- og soverum
Multirummet er det sted, hvor der er tilladt 
at lege voldsomt indendørs. Der er højt til 
loftet, hvilket giver rum og luft til aktivitet 
og bevægelse. I den ene ende findes et 
aflåst redskabsrum med både instrumenter 
og legeredskaber. Motorikrummet varetager 
flere funktioner, og omkring middagstid 
ændrer rummet karakter og indrettes med 
madrasser på gulvet til sovested for de 
yngste af børnehavebørnene. 

Myretuens atelier med gode lysforhold  
og let adgang til materialer

Multirum med madrasser  
til sovesteder 

Læseområdet med sænket 
område foran pejsen

faKTa

Institutionsnavn:	Myretuen

byggeår:	2002

Kommune: Viborg	Kommune

antal børn:	75

Type: Børnehave

areal: 420	m²	

Opmærksomhedspunkter
Funktionsopdeling	giver	god	areal	ud-
nyttelse	og	specialiserede	arbejdsrum.	

Husets	grundlæggende	disponering	
	vanskeliggør	en	efterfølgende		omlægning	
til	stue	opdeling.	

Den	ønskede	pædagogiske	organisering	
skal	derfor	afklares	tidligt	i	bygge-
processen.	

Store	vinduespartier	kræver	opmærk-
somhed	på	varme-	og	lysforhold,	det	vil	
sige	f.eks.	udvendig	solafskærmning	og	
	ventilation,	samt	hyppig	rengøring	både	
ude	og	inde.

Mange	nicher	forøger	bygningens	samlede	
overflade	(klimaskærm)	og	dermed	ener		gi-
forbrug.

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet	er	
	vurderet	som	middel.	Etableringsom-
kostninger	er	lave	(ca.	5,5	mio.	kr.)	i	kraft		
af	en		enkel	konstruktiv	opbygning	med	
vel	egnede	og	holdbare	materialer.		
Bygningen	har	en	relativt	stor	overflade,	
der	vil	forøge	energiforbruget.

medarbejderindflydelse  
i hele processen
Institutionens leder og udvalgte med
arbejdere har været involveret i hele 
processen fra opstart til færdiggørelse. 
Dette har bevirket, at den fysiske indretning 
er tilpasset medarbejdernes krav og ideer. 
Inddragelse er vigtig, fordi lokaleindretning 
vanskeliggør en efterfølgende omlægning 
til stueopdeling.
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Ombygningen af Børnehuset Alsvej har haft 
fokus på at forbedre arealudnyttelsen,  
da flere rum anvendes mere, eksempelvis 
på 1. sal. Personaleressourcerne kan på 
grund af de fleksible rum også organiseres 
mere fleksibelt, således at antal børn, 
aktiviteter og kompetencer følges ad.

Ombygningen har skabt en bedre drifts
økonomi, der giver plads til andre 
aktiviteter, såsom ture ud af huset. 
Ressourcerne er udnyttet bedre, både 
gennem en mere optimeret arealudnyttelse, 
og gennem en større fleksibilitet i fordeling 
af personaleressourcer og kompetencer. 
Det har blandt andet ført til et større 
økonomisk frirum i dag.

Store lege i indendørsrum
Da Børnehuset Alsvej blev ombygget og 
udvidet til integreret institution, ændredes 
strukturen også fra almindelig stueopdelt 
til åben plan institution. 

En særlig lysplet
I forbindelse med ombygningen valgte 
Børnehuset Alsvej at prioritere en gennem
gående karnap, som giver masser af lys  
i bygningen. Rent æstetisk giver det huset 
et løft både indefra og udefra, at der er lys 
og gennemsigtighed. Oppe fra første sal 
sidder vuggestuebørn tit ved vinduet i 
motorikrummet og iagttager de andre børn 
ude på legepladsen. Da vinduespartierne  
er placeret i en karnap, står man ikke i vejen 
for de andre aktiviteter i lokalet, samtidig 
med at der er et godt lysindfald i rummet.

Gode bevægelsessteder kan skabes i rum eller gange  
med plads til bevægelse med podier eller trapper.

Motorikrum sikrer arealudnyttelse og 
god udnyttelse af personaleressourcer

”Børnene står i kø  
om morgenen og  
venter på at komme  
op i motorikrummet.”

Børnehuset Alsvej ønskede at have rum, 
som appellerer til børns forskellige evner  
og intelligenser, hvilket blandt andet lod  
sig realisere i børnehusets største hit,  
det store motorikrum, ”Det røde rum”.  
Her er der plads til at udfolde sig fysisk, 
samtidig med at der er mulighed for  
at omdanne rummet fra time til time til 
musikrum, teaterrum eller festlokale. 

Der er ikke placeret møbler i motorik
rummet, og det resterende inventar  
er flytbart og til dels placeret i rummets 
yderkanter til nem afbenyttelse og 
aktivering. Der kan monteres tæpper  
på de fritliggende spær, hvorved tæpperne 
fungerer som rumdelere. Rummets fleksi
bilitet gør, at det også kan indrettes til mere 
stille lege eller samlinger.

God arealudnyttelse
Motorikrummet understøtter de funk
tionaliteter, der er tænkt ind i lokalet.  
Da det anvendes til de større og ofte mere 
højlydte lege, er det placeret ”væk fra 
centrum” af huset. Rummet har gode 
proportioner i forhold til aktiviteterne,  
så man kan bruge det til gymnastik eller 

andre aktiviteter, der kræver, at man løber, 
ruller eller hopper. 

Med de mange funktioner i ét rum anvendes 
rummet hyppigt og er dermed med til at 
sikre en god arealudnyttelse. 

fysisk og visuel sammenhæng
I forbindelse med ombygningen var der 
særlig opmærksomhed på at skabe god 
fysisk og visuel sammenhæng mellem 
etagerne. Det centrale rum i stueetagen  
har derfor en bred trappe, som fører til  
1. salen. Trappen kan anvendes til motoriske 
udfordringer. Den bruges også som sam
lings punkt for daginstitutionen. Trapper  
og podier kræver særlig opmærk somhed 
på, at børnene ikke falder eller kommer  
i klemme. Dette imødegås både ved den 
fysiske indretning samt ved pædagogisk 
opsyn af områderne. 

Reoler og andet inventar er monteret med 
hjul, så man kan omdanne rummene til  
de aktiviteter, der ønskes. Personalet giver 
udtryk for, at børnene mødes på tværs  
af aldersgrupper og kompetencer i motorik
rummet. 

Stort motorikrum med 
plads til bevægelse og med 
mulighed for mange 
indretninger
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”Man er som personale nødt til  
at give slip og samtidig have  
en grundstruktur, for at det kan 
lykkes at udnytte den potentielle 
mangfoldighed og rummelighed.  
Ved stueopdeling kan der sidde  
tre pædagoger på én stue, mens 
der kun er én pædagog på en 
anden. Når personalet også flyder, 
så giver det fleksibilitet.”

Udbyttet af ombygningen
Erfaringerne fra personalegruppen er, at det 
er nødvendigt med en høj grad af struktur  
i organiseringen for at kunne klare den mere 
flydende struktur i arbejdsgangene. Trods 
udfordringen har det effektiviseret arbejds
gangene og personaleressourcerne 
betydeligt.

Trappen til 1. sal sikrer let adgang

Flytbart inventar og rumdelere

Gennemgående karnap, hvor øverste 
vindue er i motorikrummet

>>
Karnappen indefra

faKTa

Opmærksomhedspunkter
Motorikrum	kan	af	hensyn	til	støjgener	med		
fordel	placeres	væk	fra	andre	hyppigt	anvendte	
rum	og	arealer.

Etagebyggeri	kræver	opmærksomhed		
om	tilgængelighed	for	handicappede,		
f.eks.	via	elevator	eller	trappelift.

Trapper	kræver	opsyn	og	skal	indrettes,		
så	risikoen	for,	at	børnene	falder	eller	kommer		
i	klemme	minimeres.

Rumdeling	via	fleksible	materialer	som	f.eks.	
	tæpper	og	forhæng	kræver	fokus	på,	at	flugt-
vejene	er	tilgængelige.

Fordelingsrum	med	højt	loft	forplanter	støj	og	
akustik.	Særlige	akustiske	tiltag,	eksempelvis	
lydabsorbenter	på	vægge	er	påkrævet.

Institutionsnavn:	Børnehuset	Alsvej

byggeår:	Ca.	1950.	Ombygget	2004

Kommune: Århus

antal børn: 68

Type: Integreret	institution

areal: 510	m2	

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet	er		
vurderet	som	middel.	Etableringsudgift		
(ca.	4,2	mio.	kr.)	vurderes	i	forhold	til	de	
op	nåede	forbed	ringer	som	middel.	Der	er		
ikke	oplyst	specielt	fordyrende	tiltag	i	forhold		
til	drift,	hvorfor	omkost	ninger	hertil	vurderes		
at	være	gennemsnitlige.
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Den nybyggede institution i Drejens har haft 
stor fokus på indretningen af den særskilte 
vuggestueafdeling. Der er lagt vægt på 
placeringen af centrale funktioner og 
personalets arbejdsgange. Derudover har 
intentionen været at skabe en institution 
med et godt akustisk indeklima. 

Større fleksible grupperum
Den fysiske indretning af vuggestuen  
skal fremme en bedre arealudnyttelse  
og en fleksibel udnyttelse af personale

Medarbejderne har haft gode erfaringer 
med de fleksible grupperum. Væsentlige 
fordele er mindre sårbarhed ved sygdom 
blandt personalet, fleksibilitet ved fravær  
i børnegruppen og øgede muligheder for  
at iværksætte flere forskellige aktiviteter 
på tværs af vuggestuegrupper på én gang. 
Dette tilgodeser arbejdet med specialtilbud, 
da barnet er i velkendte og trygge 
omgivelser. 

fokus på arbejdsgange
Den fysiske indretning og placering af 
funktionerne indvirker positivt på arbejds
gangene i hverdagen. Til hver dobbeltstue 
er der indrettet et toilet/puslerum og  
en liggehal, og medarbejderne skal derfor 
ikke gå langt for at bruge disse funktioner.

Institutionen har selv udviklet madras
vogne, der gør det lettere at transportere 
madrasser, dyner og puder til liggehallen. 

Derudover bruger man meget energi på  
at skabe bevidsthed om arbejdsgange  
og rutiner, og medarbejderne har løbende 
fokus på, hvordan de kan forbedre arbejds
rutinerne. 

Organisatoriske løsninger har betydning for en god arealudnyttelse.  
Jo mere børnene kan fordele sig i alle rum, jo bedre udnyttes den plads, 
der er til rådighed.

Sovesteder for vuggestuebørn med fokus på personalets arbejdsgange.

Indretning fremmer arealudnyttelse  
og mere fleksible arbejdsgange

ressourcerne. Man har derfor indrettet 
vuggestueafdelingen i tre dobbeltstuer,  
der består af to stuer med dobbeltdør 
imellem. Der er tilknyttet fem medarbejdere 
og 20 børn til hver af disse dobbeltstuer. 

Det fysiske miljø signalerer således, at man 
til 20 børn er et team på fem voksne. 
Grundtanken er, at medarbejderne på 
dobbelt stuerne tilrettelægger hverdagen  
i fælles skab. Dobbeltdøren mellem stuerne 
gør det muligt at have alle børn samlet eller 

at dele dem op i mindre grupper og lukke 
døren. Dette giver en fleksibilitet, der gør 
det muligt at tilpasse gruppernes størrelse 
til, om der er fravær i børnegruppen.

Vuggestuebørnenes primære leg foregår  
på stuen, og spisningen er flyttet ud  
i fællesrummet. Dette giver bedre mulig
heder for indretning af egentlige legearealer 
på stuen.

Plan over vuggestueafdelingen 
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”Grupperummene fungerer 
godt for børnene. Vi kan se,  
at teamopdelingen giver en 
fleksibilitet, der giver større 
mulighed for at arbejde  
kvalificeret med opgaven.”

Der er fokus på at bruge børnenes egne 
ressourcer. Inddragelse af børnene i de 
daglige situationer har en dobbelt gevinst, 
idet børnene bliver mere selvhjulpne, mens 
de fysiske belastninger af medarbejderne 
mindskes. Ved uundgåelige løft er det 
afgørende, at der bruges den rigtige 
løfteteknik, så løft gennemføres rigtigt. 

En institution til 160 børn modtager store 
mængder varer. Depotet er derfor placeret 
således, at alle varer kan køres derind  
på palleløfter, sækkevogn eller rullebord. 
Desuden er man bevidst om anvendelse  

Grupperum med dobbeltdør

Madrasvogn

faKTa

Opmærksomhedspunkter
Fleksibel	arealudnyttelse	kan	styrkes	gennem	
dobbeltstuer	med	døre	imellem,	således	at		
to	grupper	kan	arbejde	sammen	eller	slås	
	sammen	ved	fravær	i	børne-	og/eller	
	perso	nalegruppe.

Inddragelse	af	personalet	kan	medvirke	til		
at	udvikle	samspillet	mellem	arbejdsgange		
og		arealudnyttelse.	

Ved	indretning	af	sovepladser	kan	indtænkes	
opbevaringsplads	til	sengetøj,	god	placering		
af	liggehal	og	toilet	i	forhold	til	grupperum		samt	
gode	puslefaciliteter,	f.eks.	højderegulerbar	
pusleborde,	placering	af	vask	og	hylder.

Institutionsnavn: Daginstitutionen	Drejens

byggeår: Vuggestuen	var	i	drift	i	august	2008,	
børnehaven	forventes	færdig	primo	juni	2009

Kommune: Kolding

antal børn: 160

Type: Integreret	institution

areal: 917	m2	

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet	er	vurderet	
som	middel.	Bygningen	er	opført	i	lette		
stål-	og	trækonstruktioner	med	udvendig	
	træbeklædning.	Bygninger	opført	i	lette	
	kon	struktioner	har	erfaringsmæssigt	ofte	lave	
etablerings	omkostninger.	Træbeklædning	giver	
øgede	driftsomkostninger,	hvis	bygningen	
males.	De	i	eksemplet	beskrevne	dobbeltdøre	
er	estimeret	til	en	værdi	på	ca.	7.000	kr.

af hjælpemidler, hvor dette er muligt, for  
at mindske slitage og uhensigtsmæssige 
arbejdsgange, f.eks. at medarbejderne kører 
børnene i klapvogne frem for at bære dem 
til frokost i fællesrummet.

Lyddæmpende materialer  
på loft og vægge
For at sikre et godt akustisk indeklima er 
anvendt særligt lyddæmpende materialer 
på både loft og vægge. Støjniveauet er 
derfor lavt, og målingerne viser, at efter
klangstiden ligger noget under det krævede 
niveau. 
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At indrette bygninger, der ikke oprindeligt  
er bygget til at skulle huse en integreret 
børneinstitution, kan være en udfordring 
både indretningsmæssigt og pædagogisk. 
Det kræver kreativitet at se mulighederne 
for at skabe de små rum i rummene, som 
muliggør forskellige lege og fordybelse. 
Dette var erfaringen i den integrerede 
institution Fryden på Frederiksberg.

Gammelt hus med finurlige  
hjørner og farvelrum
Fryden er indrettet i en gammel villa, der 
oprindeligt er bygget til beboelse. Dette 
betyder, at rummene i udgangs punktet  
ikke er tilpasset til hverdagen i en børne
institution. Omvendt er der mange små 
hjørner og nicher, som kan udnyttes til 
legesteder, hvor forskellige typer af leg  
kan finde sted. 

Både i børnehavestuerne og vuggestue
stuerne betyder det, at der er små områder 
til dukker, minikøkkener og fortællehjørner, 
der gør det muligt at fordybe sig i en leg 
eller historie, på trods af at der foregår  
en masse rundt omkring. 

Etager kræver samarbejde
At have en institution på flere etager 
kræver et godt samarbejde mellem 
pædagogerne på de forskellige etager.  
Et fælles ansvar for børnene er et gennem
gående træk i dagligdagen, og det er 
nødvendigt for at kunne udnytte pladsen  
på flere etager optimalt.

Skal gruppen fra første sal ud på lege
pladsen, er det eksempelvis ofte 
nødvendigt, at vuggestuepædagogerne  
i stueetagen har et øje på de første børn, 

Gode legesteder kan skabes ved at give mulighed for afgrænsninger  
via rum og nicher og med tæpper, møbler, reoler, lys mv.

Ny institution i gammelt hus:  
muligheder og opmærksomhedspunkter 

Husets indretning gør det muligt at 
afgrænse en ankomststue, så der kan  
være ro fra de andre rum i vuggestuen.  
I vuggestuen er der indrettet et hyggeligt 
farvelrum. Her tages imod de små børn,  
og der tages god tid til at få sagt ordentlig 
farvel til forældrene. 

Oprindelige detaljer bevaret
Ved ombygningen af villaen er en del  
af husets oprindelige detaljer bevaret. 
Eksempler på dette er en gammel kamin,  
et indbygget skab, gamle karme og døre.  
Alt sammen er det med til at bryde rummet 
og på den måde skabe gode legesteder.  
Ved indretningen af de forskellige stuer  
er det tænkt ind, hvordan blandt andet 
niveauforskelle og lys kan være med til  
at afgrænse legeområder.

Etablering af elevator skabte  
flere nicher
Da første sal i den gamle villa blev ombyg
get til en børnehavestue, krævede det 
etablering af en elevator, så eventuelt 
gangbesværede børn og voksne også har 
mulighed for at komme op på stuen på 
første sal. Den nye elevator tog gulvplads 

fra de eksisterende stuer, men skabte 
samtidig også nye muligheder og lege
steder. 

forskellige muligheder i forskellige rum
På stuerne i det gamle hus er der forskellige 
muligheder for at arbejde med lys. I stue
etagen er der gode muligheder for at skabe 
mørke og lege med at dæmpe lyset.  
De forskellige grupper er gode til at bruge 
hinandens rum, og derved bliver fordelene 
ved de enkelte rum til glæde for alle 
børnene.

Vinduespartiet er blevet til legeområde 
ved at etablere en trappe

Et hjørne bruges til køkkenkrog 
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”Vi har ikke meget plads,  
men vi har forsøgt at skabe 
gode legeområder, netop  
ved at bruge hjørner og små 
nicher.”

som kommer ud, mens pædagogerne på 
første sal hjælper de sidste børn i tøjet.

Det er muligt at indrette velfungerende og 
tidssvarende daginstitutioner i bygninger, 
der ikke oprindeligt er opført til dette 
formål. Man skal dog sikre sig, at lofthøjde  
i arbejdsrum, niveaufrie adgange og 
forbindelser samt mekanisk ventilation, 
akustik og andre vigtige indeklimaforhold 
kan etableres i henhold til gældende love  
og reglementer.

Den gamle kamin er bevaret og 
skaber et godt legehjørne

Et hjørne bruges til køkkenkrog 

Et hjørne bruges til fordybelse

faKTa

Opmærksomhedspunkter
Ved	indretning	af	institutioner	i	eksisterende	
byggeri	skal	der	være	opmærksomhed	på:	
•	 	Niveaufrie	adgange	via	rampe,	elevator	mv.
•	 Lofthøjde	i	arbejdsrum,	min.	2,5	meter
•	 Mekanisk	ventilation
•	 	Akustik	og	lydtransmission	mellem	rum		
og	etager	via	støjdæmpende	og	lyd-
isolerende	materialer

•	 Dagslysforhold	via	f.eks.	ovenlysvinduer

Inden	man	går	i	gang,	er	det	vigtigt,	at	der	
laves	en	grundig	programmering	for	at	
afdække,	om	bygningen	har	de	fornødne	
	rumligheder.

Institutionsnavn:	Fryden

byggeår: 2002

Kommune: Frederiksberg	Kommune

antal børn: 75

Type: Integreret	institution

areal: 420	m2	

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet	er	vurderet	
som	middel.	Etableringsomkostninger	var		
ca.	5,5	mio.	kr.	og	vurderes	som	relativt		
høje,	idet	der	blandt	andet	indgik	etablering		
af		ele	vator.	Ombygning	til	tidssvarende	dag-
institution	kræver	tilpasning	til	nutidige	bygge-
tekniske	krav.	Udgifter	hertil	kan	variere	meget	
mellem	forskellige	byggerier	og	må	bero		
på	en	grundig	undersøgelse	i	den	konkrete	
situation.	
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”Vi får tilbagemeldinger fra skolen  
om, at vores børn er meget selv
stændige. Det tror vi blandt andet 
skyldes, at børnene skal tage  
aktive valg med hensyn til, hvilket 
område de vil være i. Børnene lærer 
at cirkulere naturligt.”

Store åbne fællesrum giver plads til mange 
forskelligartede aktiviteter. Af samme 
grund kan rummene til tider opleves som 
steder, hvor der er for meget tryk på.  
Det kan derfor være nødvendigt at lægge 
en dæmper på ”banegårdsstemningen”. 

behov for systematisk udviklingsarbejde 
Dette gjorde man i Gadekæret, som er  
en integreret institution i to etager med  
få aflukkede rum og et stort fællesareal. 
Fællesarealet fremstår som et højloftet 
rum, hvor en række skråtstillede vægge 
opdeler rummet i en række forskellige 
aktivitetsnicher. Enkelte nicher er adskilte 
fra fællesrummet ved semitransperante 
halvhøje vægge, andre (garderoberne)  
ved etagehøje vægge.

Det store fællesrum, der er lyst og rumme
ligt, er bygningens hjerte, der altid summer 
af aktivitet. Her er en helt speciel stemning, 
hvor børnene frit kan bevæge sig rundt 
mellem forskellige lege og aktiviteter. 

Dette var dog også en udfordring for 
 personalet i opstartsårene, da børnenes  
leg ofte udviklede sig i et virvar af lege
redskaber i hele rummet. Efter ibrug tag

ningen blev det hurtigt klart, at det var 
nødvendigt at arbejde systematisk med  
at udvikle aktiviteterne i fællesrummet. 

afgrænsede legeområder
Personalet valgte at indrette Gadekærets 
fællesrum i legeområder, sådan at bestemte 
aktiviteter koncentreres i afgrænsede 
områder. 

Fællesrummet er derfor indrettet med 
boghjørne, et playmobilhjørne, et bilhjørne, 
et sofahjørne til film, et spillehjørne og  
et duplohjørne samt et område til fælles
spisning. 

Den rumlige struktur er på denne måde 
opdelt i aktivitetsområder, som børnene 
naturligt vælger imellem. Grundprincippet 
er, at aktiviteter og legeredskaber har fast 
placering, mens børnene kan veksle mellem 
områderne og legekammerater. 

De opdelte legeområder medvirker til at 
strukturere aktiviteterne i det åbne plan. 
Legeområder gør det dog ikke alene, og det 
er vigtigt, at pædagogikken og de daglige 
rutiner er velstrukturerede. 

God fleksibel udnyttelse af fællesrum med plads til alle og indrettet 
med nicher, der indbyder til samvær mellem få, giver flere legesteder.

Organisering i åbent plan med  
ruminddeling mindskede støjen

Plantegning for Gadekæret

Liggehal

Børnegarderobe

Børnegarderobe

Børnegarderobe

Børnetoilet

Vask/rengøring

Barnevogne

Vindfang

Børnetoilet

Aktivitetsrum

Aktivitetsrum

Aktivitetsrum

Køkken

Køkken-
depot

Fællesrum
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”Vi ønskede en institution 
præget af åbenhed og  
frihed, hvor det var smukt  
og rart at være, og hvor 
børnene trives.”

En grundtanke er, at huset skal give 
 mulighed for en vifte af oplevelser og 
stemninger; både kreativitet, aktivitet,  
ro, fordybelse, bevægelse, udfoldelse,  
og sanseoplevelser. Medarbejderne oplever, 
at aktivitetshjørnerne sammen med den 
overordnede arkitektur skaber gode  
rammer for disse grundtanker. 

Selvstændige børn
Medarbejderne oplever desuden, at 
børnenes mulighed for at veksle mellem 
legeområder betyder, at børnene tidligt 
lærer at agere i de spilleregler, der gælder  
i det åbne rum. Herved lærer de at vise 
hensyn til hinanden, hvilket åbne rum 
betinger. 

Støj og akustik
Åben plan og højloftede rum kræver  
stort fokus på det akustiske indeklima.  
I Gadekæret er dette søgt imødegået ved 
anvendelse af skråtstillede vægge og 
beklædning med lydabsorberende materiale 
på vægge og lofter. I kombination med den 
strukturerede opdeling, pædagogikken og 
de daglige rutiner er det lykkedes at skabe 
en tilfredsstillende løsning herpå.

Plantegning for Gadekæret

Eksempler på nicher og 
afgrænsning af legeområder

faKTa

Institutionsnavn: Gadekæret

byggeår: 1997	–	98

Kommune: Århus	Kommune

antal børn: 47

Type: Integreret	institution

areal: 544	m2	

Opmærksomhedspunkter:
Åben	plan	institutioner	kræver	opmærk-
somhed	om	støj	og	akustik.	Skråtstillede	
vægge	og	beklædning	med	lydabsor-
berende		materiale	kan	være	en	løsning.

En	åben	plan	institution	stiller	krav	om	
	indretning	af	rum	i	rummet	og	organisering		
af	rutiner	for	fordeling	af	børn	og	voksne		
i	arealerne.

Rumdeling	via	fleksible	materialer	f.eks.	
rumdelere	og	flytbare	skillevægge	kræver	
fokus	på,	at	flugtvejene	er	tilgængelige.

Omkostningseffektivitet:
Eksemplets	omkostningseffektivitet	er	
	vurderet	som	over	middel.	De	beskrevne	
tiltag	er	alle	baseret	på	organisatoriske	
	løsninger,	og	der	kræves	derfor	ikke	større	
konstruktive	indgreb.	
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Børns leg foregår ofte inden for små 
afgrænsede områder, der fungerer som 
børnenes eget legeterritorium. Det er derfor 
en god idé at tænke dette ind i selve 
institutionens fysiske indretning. Dette kan 
gøres ved forskellige tiltag, både i forhold  
til rummenes disponering samt den efter
følgende indretning af rummene. Herved 
fordeles børnene også godt i institutionen. 
Da Børnehaven Essenbækken blev bygget, 
var det med denne slags legesteder tænkt 
ind i planlægningen. 

nicher indbygget i grundplanen
I den oprindelige stueplan for Børnehaven 
Essenbækken var der indlagt nicher som 
understøttede muligheden for afgræns
ninger af rummet. Intentionen var at give 
mulighed for skabe rum i rummene og 
nicher i gangarealerne, som kunne skabe 
variation og bedre arealudnyttelse. 

Gode legesteder kan skabes ved at give mulighed for afgrænsninger  
via rum og nicher og med tæpper, møbler, reoler, lys mv.

God udnyttelse af gangarealer med eksempelvis nicher, der indbyder  
til leg, er med til at optimere arealerne.

Afgrænsede områder fordeler børnene: 
gode legesteder og lavt støjniveau 

I gangarealet mellem to rum er der skabt  
en niche, der kan lukkes med et gardin.  
Med dette definerede rum appelleres der  
til stille lege for en mindre gruppe børn. 
Endvidere understøttes nichen af en 
afmærkning på gulvet, som synliggør  
og omkranser legeområdet.

Bagerst i garderoben er der også et mindre 
legeområde, hvor der for tiden står et 
dukkehus. Her er der masser af lys fra 
vinduerne, der går fra gulv til loft. En del  
af arealet ved garderoben har yderligere 
den funktion, at pladsen kan anvendes som 
byggeplads med nogle konstruktionsklodser 
kaldt ”Fabeldyret”. Disse kan stables tæt  
op ad væggen, så de ikke optager plads,  
når de ikke er i brug. 

Ud over nicherne anvendes kontoret også 
som legested, når dette er muligt. Også 
specialfunktioner, der kræver ro, kan foregå 
i dette lokale. 

fordeling af børnene skaber ro
Den systematiske anvendelse af rum og 
nicher betyder, at børnene fordeler sig over 
hele institutionen. Dette reducerer larm  
og støjniveau i børnehaven. Den alsidige 
brug skaber en oplevelse af mere plads  
i institutionen og kan give illusionen af en 
halvtom børnehave trods fuld belægning. 

Lys kan skabe små rum i rummet
For at understøtte rummets opdeling  
og fleksibilitet anvendes dels lys fra de 
store vinduespartier, dels lys fra pendel
lamper og levende lys. Herved understøtter 
belysningen opdelingen i mindre rum og 
legesteder. 

Udnyttelsen af det kunstige og naturlige lys 
medvirker til at højne trivslen i børnehaven 
for børn og voksne.

Legeniche i garderobe

Børneindgang til legehule
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Køkken-alrummet er den centrale nerve
Køkkenet er placeret i en forsænkning  
i fællesrummet og bringer børnene i 
øjenhøjde med de voksne. Løsningen sikrer 
endvidere ergonomisk gode arbejdsforhold 
for personalet. Nyttehavens afgrøder 
bruges i madlavningen, hvilket tilføjer  
et læringsaspekt. 

I det centrale rum er en særlig funktion  
en drage bestående af malede mærker  
i gulvet. Disse medvirker til at styre 
færdslen gennem rummet og efterlader 
øvrige områder til leg og ophold.

”Lysindfaldene er meget vigtige  
for trivslen. Samtidig kan man se 
vejret udenfor, og når der er lys ude, 
så får man lyst til at være ude.  
Det skaber sammenhæng mellem 
inde og ude. Hvis der skulle laves 
noget om, så skulle der også  
være ovenlys.”

Konstruktionsklodser på væg 
”Fabeldyr”

Skab uden låge

Glasparti i væg giver gennemsyn 
fra køkken til legerum

faKTa

Institutionsnavn:	Børnehaven	
Essenbækken

byggeår: Nybygget	i	1999

Kommune: Randers

antal børn: 35

Type: Børnehave

areal: ca.	250	m2	

Opmærksomhedspunkter
Legerum	og	nicher	skal	være	placeret,		
så	de	ikke	er	gennemgangsrum.	

Når	der	ikke	er	låger	i	skabe,	kræves		
ekstra	rengøring.

Store	glaspartier	kræver	opmærksomhed	
på	varme-	og	lysforhold,	det	vil	sige	f.eks.	
udvendig	solafskærmning	og	ventilation,	
samt	hyppig	rengøring	både	ude	og	inde.

Såfremt	glaspartierne	går	helt	ned	til	
	gulvet,	skal	ruderne	af	sikkerhedsmæssige	
årsager	være	hærdede.

Glasdøre	kan	skabe	en	lydmæssig		
opdeling	af	institutionen,	samtidig	med		
at	de	visuelle	forbindelser	bevares.

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet	er	
	vurderet	som	over	middel.	Etablerings-
omkostningerne	på	2,5	mio.	kr.	vurderes	
som	lave.	Gode	legesteder	kan	tilveje-
bringes	via	enkle	bygningsmæssige	tiltag	
f.eks.	nicher	med	farvemarkering	samt	
indretning	via	inventar,	møbler,	gardiner	
mv.	Disse	tiltag	har	ikke	betydning	for	
driftsøkonomien.	

Godt overblik for medarbejderne
Børnehaven tilstræber et visuelt åbent 
miljø, der giver medarbejderne mulighed for 
at have overblik over børnenes aktiviteter 
og samtidig giver børnene mulighed for  
at følge med. Dette opnås blandt andet ved 
at have skabe uden låger og materialer i 
børnehøjde eller gennemsigtige beholdere. 
Det sker ud fra en opfattelse af, at  
3 – 6årige nemmere kan overskue og  
trives i institutionen, hvor de selv kan se  
og røre det, de har brug for. Dørene lukkes 
sjældent, da man efterstræber åbenhed  
og muligheden for at se hinanden. 
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Udendørsarealerne er en vigtig del af en 
daginstitution, som kan have selvstændig 
pædagogisk betydning og værdi for børns 
trivsel og udvikling. Forskningsresultater 
tyder på, at børn, som færdes i naturen, 
udvikler en bedre motorik, en bedre 
opmærk somhed og er mere raske, end  
børn der ikke opholder sig så meget ude  
i naturen2. Samtidig kan udendørsarealerne 
være med til at aflaste indendørsarealerne. 
Er halvdelen ude på tur eller på legepladsen, 
halveres belastningen på bygningerne, og 
en øget rummelighed indendørs vil være til 
stede. Derfor er det vigtigt, at institutionens 
indretning sikrer en god sammenhæng 
mellem indendørs og udendørsarealer.

I det følgende skildres en række opmærk
som hedspunkter vedrørende overordnede 
forhold ved udendørsarealerne samt 
dernæst en række mere specifikke funk
tionaliteter. Der er mange muligheder for  
at indrette udendørsarealer, og det er ikke 
muligt at opstille en udtømmende oversigt 
over funktionaliteter. Det følgende skal 
forstås som en oversigt, man kan lade sig 
inspirere af. 

Overordnet om udendørsarealerne

Legearealets overordnede  
struktur og udformning 
Muligheder for udendørsarealer skal ses  
i lyset af, hvilke muligheder legepladsens 
størrelse og karakter giver for indretning. 
Mange institutioner, særligt de der er 
placeret i større byer, har relativt små ude
arealer. I disse tilfælde handler det om at 
prioritere indretningen af det tilgænge lige 
område. I forbindelse med byggeri af dag
institutioner i byen skal man være særligt 
opmærksom på skyggeforhold fra f.eks. 
nabobygninger og indtænke dette i 
placeringen af institutionen på grunden 
samt i udformningen af institutionen. Ved 
udvælgelsen af grundareal til institutionen 
kan man ligeledes indtænke mulighederne 
for at anvende omkringliggende områder, 
såsom grønne områder, skov osv. 

Er der vuggestuebørn i institutionen, 
arbejder man ofte med områder, der ind
rettes specielt til dem. Her er mulighederne 
for udfoldelse tilpasset deres behov, og 
ofte er området placeret tæt på bygningen. 
En fælles legeplads giver flere lege mulig
heder for begge aldersgrupper, så det kan 

derfor være hensigtsmæssige at arbejde 
med fokus på legenes voldsomhed i stedet 
for at aldersopdele legeområdet. Rolige, 
stille aktiviteter kan placeres tæt på huset, 
og princippet for indretningen af legearealet 
kan være, at aktiviteterne bliver mere og 
mere urolige, jo længere man kommer væk 
fra bygningen. På den måde kan selve ind
retningen og placeringen af funktionerne 
medvirke til, at der ikke sker sammenstød 
mellem rolige og urolige/vilde aktiviteter,  
så legearealet er sikkert for både store  
og små.

Ganglinjer og belægning
Stier og belægninger på selve legearealet 
virker instruerende for bevægelsen på 
området. Eksempelvis er områder med fliser 
med til at definere, hvor man kan cykle eller 
køre med gokart. Udenfor er der, ligesom 
indenfor, behov for tydelige og klare gang
linjer, f.eks. i form af vej eller stisystemer, 
som hovedsagligt kan lede cykler og 
gående uden om legeområderne. Tæt  
på bygningen kan det som før nævnt være 
en fordel at lave forhindringer for cyklende 
for at skærme de mindste børn og for at 
fastholde ideen om et roligere – og dermed 
cykelfrit – område. Forhindringerne kan 

bestå af et lille hegn, niveauforskelle eller 
en terrasse i et andet niveau. 

Samspil mellem ude og inde
Man kan være opmærksom på, at der  
i overgangen mellem ude og inde kan ligge 
muligheder for at udnytte steder og rum, 
som kan forlænge udeperioderne. Over
gangen mellem ude og inde kan f.eks. 
udføres som glasbygninger, overdækkede 
arealer eller terrasser i samme niveau som 
inderummene. Der kan etableres mulighed 
for at opsætte et sejl over terrassen, så 
f.eks. værkstedet inde også kan fungere 
som værksted ude. 

Disse tiltag mindsker børnenes færdsel  
mellem inde og ude og medvirker derved 
også til at reducere træk og fugtgener.

Redskaber og natur
Samspillet mellem redskaber og fri natur 
kan overvejes. Redskaber definerer på 
forhånd i deres udformning anvendelsen, 
mens f.eks. beplantninger og kuperet 
terræn i højere grad lægger op til de mulig
heder, som børnene ser. Her kan børnene 
udforske og gå på opdagelse, hvilket  
giver følelsen af egen kontrol og selv

Udendørsaraler  
– leg, læring, sundhed,  
udvikling, trivsel og sikkerhed
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stændighed3. Hvor der er træer og buske, 
er der også mulighed for at bygge huler  
og lave sit eget territorium.

Gynger, klatrestativer, sandkasser, flise
belægninger mv. kan derfor suppleres  
af kuperet terræn, træbeplantninger og 
krat, gerne med varieret udbud af blomster 
og frugtbuske, så børnene kan anvende 
naturens materialer i kombination med 
legeredskaber til deres selvopfundne lege. 

Sikkerhed
De mange muligheder må ikke medføre, at 
der slækkes på sikkerheden, da dette kan 
være livsfarligt. Det er derfor vigtigt, at der 
sker kontrol af sikkerheden i for bindelse 
med faciliteternes etablering, såvel som 
løbende vedligehold og kontrol i henhold til 
gældende regler herom4. Tilsyn med lege
redskaber omhandler både en årlig hoved
inspektion, regelmæssig driftsinspektion 
med 1 – 3 måneder interval samt rutine
mæssig visuel kontrol i hver dagen. Vigtige 
områder at forholde sig til er derfor: 

– Faldværn og sideafskærmning 
– Risiko for fastklemning 
– Faldunderlag

Derudover skal der rettes opmærksomhed 
mod forhold omkring jord, vand og sol. 

Jordforurening er en væsentlig sikker
hedsrisiko, særligt i storbyer, hvor jorden 
kan være forurenet af partikler fra både 
industri og trafik. Forurenet jord bør ind
kapsles, så børn ikke har adgang til det, 
eller fjernes fra legepladsen og erstattes  
af ny ren jord. 

Ankomstforhold
Mange funktioner kobler sig til ankomsten  
i en daginstitution. Gode ankomstforhold 
handler blandt andet om parkerings mulig
heder til biler og cykler, belysning og 
eventuel skiltning. Derudover skal bygnings
reglementets krav til tilgænge lighed for 
handicappede naturligvis iagttages. 

Omkring bygningerne opsættes alminde
ligvis hegn og låger. Lågerne skal gerne 
både være lette at betjene for personale  
og forældre og børnesikrede. 

Værksteder, møde- og opholdssteder
Værksteder udenfor kan supplere værk
stederne indenfor. I værkstederne er 
voksne aktive sammen med barnet,  
og aktiviteterne kan være bålpladsen  
med en snitte/huggeplads, et overdækket 
område med høvlbænke, bede med grønt
sager og krydderurter og steder med 
dyrehold. 

Børns leg med eller ved vand er ligeledes et 
opmærksomhedspunkt. I Socialministeriets 
pjece Pas på børnene! – om forebyggelse 
af ulykker for små børn i dagtilbud anbefales 
det, at faste vandanlæg er afsondrede fra 
de arealer, hvor børnene må færdes frit,  
og at børnenes ophold er under skærpet  
og konstant tilsyn. 

Ved ophold i udearealerne bør overvejes 
forholdsregler i forhold til stærk sol,  
da UVstråling er skadeligt for både børn  
og voksne. Når det gælder solbeskyttelse 
er det væsentligt, at der er gode skygge
forhold i udearealerne f.eks. skygge fra 
træer, buske, overdækning og solsejl. 
Legeredskaber som sandkasse og gynger, 
der benyttes meget, placeres under solsejl 
eller i skygge fra træer. Derudover er det 
vigtigt, at børnenes beklædning skærmer 
mod solen via langærmede trøjer og sol
hatte. 

funktioner på udendørsarealerne
Udover ovenstående generelle opmærk
somhedspunkter er det væsentligt at 
overveje, hvilke specifikke funktionaliteter 
der skal integreres i institutionens uden
dørsarealer. 
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Ligesom med indendørsarealerne kan man 
overveje, om udendørsarealerne skal 
tilbyde et mødested, hvor børn og voksne  
kan samles. Et centralt mødested kan være 
udendørs spisesteder og udekøkkener.  
Om vinteren vil der være brug for læ for 
vind og nedbør, og om sommeren er der 
brug for skygge og solafskærmning.

Lege-/læresteder 
Beplantning, hegn, legehuse, overdækkede 
områder osv. kan understøtte barnets 
behov for afgrænsninger til leg. Buske,  
der danner en lille cirkel, træstammer eller 
små stakitter kan være rumskabende og 
dermed være med til at skabe gode lege
steder. Når der skal indrettes lege/lære
steder, er det væsentligt at overveje, hvilke 
forskellige lege indretningen af ude
arealerne understøtter. 

F.eks. kan grovmotoriske lege fremmes via 
cykelstier, bakker, boldbane, træer at klatre 
i, gynger, kolbøttestænger, balancebroer, 
hængekøjer, rutsjebaner. 

I forbindelse med indretning af lege og 
læresteder kan der med fordel rettes fokus 
på, at der skal være legesteder, der tiltaler 

både drenge og piger. Dermed understøttes 
muligheden for, at begge køn tilegner sig 
grundlæggende fin og grovmotoriske 
færdig heder. Dette kan være relevant ved 
indretning af indendørs såvel som udendørs 
arealer.

Bålpladser, vandlege, regnvandsopsamling, 
sandområde, skulptursand, vand, mudder
steder og vindmøller giver mulighed for lege 
med alle naturens elementer.

Konstruktionslege kan foregå via forskellige 
løse legematerialer som f.eks. brædder, 
rafter, kasser, bildæk og mursten. Rollelege 
kan fremmes via legehuse, hegn, hække  
og bakker. 

Dyr og planter
Adgang til dyr og planter er interessant for 
børnene og pædagogisk relevant. Dette kan 
ske på mange forskellige måder. Der kan 
indrettes urte og køkkenhaver med frugt
træer, bærbuske og krydderurter, som 
tilbyder børnene sanseoplevelser. Desuden 
er disse forskellige former for beplantning 
gode læresteder, hvor børnene lærer om 
planternes udvikling, årstidernes skiften 
mv. via f.eks. frø, kogler osv. 

Ligeledes kan der indrettes faciliteter til 
forskellige former for dyrehold, som for 
eksempel høns, kaniner, fuglehuse eller 
fodersteder til fugle. 

Ved dyrehold skal man være opmærksom 
på hygiejne og allergi. Kaniner kræver f.eks. 
opmærksomhed om at børn med allergi over 
for dyrehår ikke bør kæle med kaninerne. 
Derimod giver høns ikke gener for børn med 
allergi over for dyrehår.

For alle dyr gælder dyreværnsloven, her
under at der skal være dagligt tilsyn, også  
i weekenderne.

2  ”Børn & udeliv”. Bent Vigsø og Vita Nielsen, 2006. ”Landskapet 

i Leken: En studie av utomhuslek på förskolegården”. Mårtensson 

F., Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp, 2004.

3  ”Från koja till plan. Om barnperspektiv på utemiljön i planerings

sammenhang” Kylin M., Avhandling för doktorexamen, Sveriges 

Lantbruksuniversitet Alnarp, 2004.

4  WWW.ds.dk  DS/EN 11761+AC, DS/EN 11762 til 7, DS/EN 

1177.”Pas på børnene!” – om forebyggelse af ulykker for små 

børn i dagtilbud. Socialministeriet 1997.”Hygiejne i dag

institutioner”, 3. udgave, Sundhedsstyrelsen 2008.

Her fokuserer vi på:

•	 		Samspillet	mellem	inde-	og	udearealer,	
	eksempler	på	overgangszoner,	”kolde”	
vinter	haver	og	opholds	rum	mv.,	som	
kan	medvirke	til	at		forlænge	tiden,	børn		
og	voksne	opholder	sig	udendørs.

•	 		God	indretning	af	belægning	og	
beplantning,	som	skaber	gode	mulig-
heder	for	bevægelse	og	lege.	

•	 		Systematisk	brug	af	mulighederne		
i		nær	områdets	udendørsarealer.	

•	 		Gode	ankomstforhold	med	lys,	niveaufri	
adgang,	plads	til	cykler,	barnevogne	mv.	

	•	 		Gode	værksteder,	møde-	og	opholds-
steder	samt	andre	tiltag,	der	kan	
	medvirke	til	at	forlænge	tiden	børn		
og	voksne		opholder	sig	udendørs.	

	•	 		Gode	lege-	og	læresteder	(plads	til		
at	løbe,	gynge,	rutsje	mv.,	bålpladser,	
vandlege,	regn	vandsopsamling,	
	sand	kasser,	muddersteder	mv.)

fUnKTIOnaLITETEr
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Børnehaver i byen har ofte begrænsede 
udearealer til legeplads. Det betyder,  
at personalet ofte er nødt til at tænke 
meget kreativt for at udnytte pladsen 
bedst muligt. Dette er tilfældet i Selmers 
Børnehus i Hørsholm. Her efterlader en 
grund på 750 m2 ikke mange kvadratmeter 
til hvert af de 52 børn. En forureningssag 
gjorde det muligt at genskabe legepladsen 
fuldstændigt, og i dag har børnehuset gode 
og varierede udendørsarealer.

Have der indbyder til fantasi
Haven, der omgiver Selmers Børnehus,  
er anlagt med det for øje at kunne skabe 
mange rum på et relativt lille område.  
De mange rum skal give plads til fordybelse, 
plads til rollelege, plads til vandleg, bål  
og ikke mindst være både undersøgende  
og eksperimenterende. 

For at dette kan lade sig gøre er det ned
prioriteret at have mere traditionelle lege
redskaber. I stedet er der arbejdet med 
rumopdeling, der får legepladsen til at syne 
meget større end den egentlig er.

Et omdrejningspunkt i både indretning  
og brug af haven er, at der skabes sjove  
og spændende udeaktiviteter af børnenes 
egen fantasi frem for underholdning i 
færdigkøbte plastikredskaber. 

Børnene skal tænke sig om for at bruge 
legepladsen. Det giver et godt legemiljø, 
også mellem de store og små børn.  
De er nødt til at hjælpe hinanden, hvis de 
skal flytte en sten for at kigge efter biller 
og smådyr eller en stub, der skal være  
bord i en leg.

rumdelt med beplantning
Anlæggelsen af de mange rum i haven er 
sket ved at bruge mange planter og buske.  
I det stramme budget er det prioriteret  
at købe forholdsvis store planter, der kan 
modstå slitage fra cykler, og leg.  For at 
tiltrække dyr og liv er der plantet frugt
buske, og der er sat blomster, som 
tiltrækker masser af sommerfugle  
om sommeren.

Andre rum er indkredset af hegn, oprindeligt 
i pilefelt, men på grund af for store udgifter 
til vedligehold er de erstattet af lægter.

God indretning af belægning og beplantning,  
som skaber gode muligheder for bevægelse og lege. 

Kreativ udnyttelse  
af begrænset udeareal 

Indgangsport til Landsbyen
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Landsby med legehuse
Midt i haven ligger en lille landsby med tre 
legehuse og en lille flagstang. Landsbyen er 
markeret med en græsplæne og indhegnet 
af et lille rækværk af lægter. Man kommer 
ind ved at gå igennem en af de tre ind
gangs porte beplantet med piletræer. 

bålplads bagved piletunellen
Bagerst i haven godt gemt bag piletunellen 
ligger bålpladsen. Her opleves mange gode 
stunder med at bage snobrød eller varm 
suppe. En god og sjov ting ved bålpladsen 
er en sten med vandhane i. Det er et tilløbs
stykke at kunne tænde for vandet i stenen. 

Sandkassen er havens højdepunkt
Børnenes sandkasse er havens højdepunkt. 
Den er indrammet af store stammer  
i forskellige træsorter, der er slebet og 
pudset. Størrelse og facon på stammerne 
er for skellige, og det betyder, at de kan 
bruges som borde, sidepladser eller til  
at balancere på. I den ene ende er der  
en udhulet træ stamme, som børnene kan 
krybe igennem og bruge til gemmeleg.  
Midt i sandkassen er en vandkanal,  
der tilfører nyt sjov til legen i sandet.

Tilskuerpladser til gyngerne
I hjørnet op mod den nye liggehal er der 
skabt et lille teaterhjørne. Tilskuerpladserne 
er bygget som en trappe, hvor der kan 
leges, spises eller holdes øje med dem,  
der gynger nedenfor.

Sandkassen der er højdepunktet, og som 
overdækkes med solsejl. Den udhulede 

stamme er sjov at kravle igennem

>>
Piletunnel med gennemsyn til bålpladsen

Børnene bruger mange timer  
ved den anlagte kilde

faKTa

Institutionsnavn: Selmers	Børnehus

byggeår: 1936,	legeplads	etableret	i	2002

Kommune: Hørsholm	Kommune

antal børn: 52

Type: Integreret	institution

Opmærksomhedspunkter
Ved	brug	af	åben	ild	skal	man	være	
op	mærk	som	på	sikkerheden	og	have	
	skærpet	tilsyn.	Træhyttens	bålplads		
kræver	godkendelse	af	brandmyndig-
heden.	Des	uden	skal	man	være	
	opmærksom	på,	hvilke	sten	man	evt.	
benytter	til	selve		bålpladsen.	Visse	sten	
sprænges	ved	høj	varme.	I	stedet	for		
sten	kan	trækævler	benyttes.

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet		
er		vurderet	som	middel.	De	samlede	
	etableringsomkostninger	for	ude-	
arealerne	på	750	m²	var	ca.	600.000	kr.	
Heraf	gik	en	stor	del	af	udgifterne	dog		
til	rensning	af	grund	som	følge	af	
	forureningssagen.	
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Ofte ankommer og forlader mange børn  
og forældre børnehaven på samme tid.  
Det skaber et behov for, at det er nemt  
at komme til og fra indgangen. 

ankomst og ventebænk
Det er i Gemsevejens Børnehus højt 
prioriteret at have et ryddeligt og imøde
kommende ankomstareal, hvor forældre  
og børn let og tilgængeligt kan komme til. 
Tanken bag er, at det giver en lettere 
aflevering, hvis der ikke er så mange 
barrierer, der skal passeres.

Man møder i forhaven god plads til 
parkering af cykler og barnevogne,  
så forældrene nemt og tilgængeligt kan 
komme til Børnehuset.

Den lange bænk foran huset bruges som 
”ventebænk”, når de forskellige vuggestue 
og børnehavegrupper skal på tur. Så har 
børnene et sted at vente, mens de andre 
børn kommer i tøjet og er klar til at tage  
af sted. 

vindfang og indgangsparti
Hoveddøren fører ind i et glasvindfang, hvor 
de yngste børn har garderobe. I vindfanget 
er også opsat små bænke, hvor vugge stue
børnene kan vente på, at alle bliver klar til 
at komme af sted på tur.

væk fra ”det må du ikke”
Gemsevejens Børnehus har en stor have, 
hvor børnene kan boltre sig. Udgangs
punktet for alle aktiviteter i haven er,  
hvad børnene oplever og finder interessant.  
Har det eksempelvis regnet meget i en 
periode, bruges mudderhuller og små søer 
som aktivitet. 

En af idéerne bag indretningen af haven er, 
at næsten alt skal være muligt for børnene, 
forstået således, at de voksne kun i 
begræn set omfang skal være nødt til  
at sige: ”Det må du ikke”. 

Gode ankomstforhold med lys, niveaufri adgang, plads til cykler, 
barnevogne mv. 

Gode lege og læresteder (plads til at løbe, gynge, rutsje mv., bålpladser, 
vandlege, regnvandsopsamling, sandkasser, muddersteder mv.).

Gode ankomstforhold  
og udfordrende udearealer

Lille bakke med rutsjebanen, 
der skaber sjov for de mindste

Ankomstareal foran Gemsevejens Børnehus  
med ventebænk

Bænk i garderoben,  
hvor der kan ventes 
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Det betyder, at udearealet er forsøgt skabt 
således, at det udfordrer børn i alle aldre. 
Der er jord høje i flere forskellige størrelser, 
så det er sjovt og spændende både for  
et vugge stuebarn og et næsten skoleklart 
barn at kravle, balancere mv. De fysiske 
rammer er forsøgt skabt således, at der 
ikke er faremomenter, der gør, at børnene 
ikke må udfolde sig, som deres fantasi 
inspirerer til.

fantasi er igangsætter
Den store have i Gemsevejens Børnehus har 
legeredskaber som gynger og sandkasse, 
men ikke store klatrestativer eller store 
mængder af plastikredskaber. Ønsket med 
haven er, at børnene skal have mulighed  
for at bruge deres fantasi og ved at opleve 
naturen, opfinde og skabe lege. 

Havens rammer understøtter dette ved  
at have rum, niveauer og elementer som 
stammer, buske og sten, der giver mulighed 
for opdagelse og fordybelse. 

Planlægning er en nødvendighed
I Gemsevejens Børnehus er der plads til,  
at flere forskellige aktiviteter kan foregå  
på samme tid. Det kræver planlægning  
af personaleressourcerne, således at der  
er voksne både ude og inde.

Særlige opmærksomhedspunkter 
vedrørende tilgængelighed
Gode ankomstforhold inkluderer tilgænge
lighed for handicappede. Her skal man være 
opmærksom på en række forhold både  
ude og inde. Udenfor gælder dette f.eks. 
parkeringspladser for personer med 
handicap og ramper og udligninger  
på adgangs og tilkørselsarealer. 

Indenfor kan tilgængelighed for handi
cappede forbedres via opmærksomhed  
om f.eks. tydelig skiltning, handicapegnede 
toiletter, færdsel uden trin, elevatorer eller 
trappelifte til alle etager samt anvendelse 
af kontrastfarver ved indgangspartier.

Jordhøj med træstammer  
til balance eller tilskuerpladser

faKTa

Opmærksomhedspunkter
Tilgængelighed	for	handicappede	er	et	vigtigt	
opmærksomhedspunkt,	der	f.eks.	indbefatter	
tydelig	skiltning,	handicapegnede	toiletter,	
niveaufri	adgang	samt	elevatorer	eller	trappe-
lifte	til	alle	etager.	

Områder	med	vand	kræver	særlig	opmærk-
somhed	og	tilsyn.	Det	er	ligeledes	vigtigt		
at	informere	forældrene	om,	hvordan	børnene	
	færdes	i	områder	med	vand.

Institutionsnavn: Gemsevejens	børnehus 

byggeår: Bygget	i	1997

Kommune: Køge

antal børn: 60

Type: Integreret	institution

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet	er	vurderet	
som	middel.	Etablering	af	de	beskrevne	tiltag	
har	ikke	fordyret	projektet,	da	der	er	lovkrav	
herom.	De	samlede	etableringsomkostninger	
for	hele	institutionen	var	ca.	7	mio.	kr.	i	1998.		
Tiltagene	har	ingen	betydning	for	drifts-	
udgifterne.
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Da den gamle skole blev nedlagt, opstod 
gode muligheder for at udvide de fysiske 
rammer for børnehaven Børnenes Hus.  
Den gamle skolegård og sportsplads var  
et godt udgangspunkt for at skabe gode 
rammer for bevægelse. Det meget udeliv 
tager presset af indendørsarealer.

Udendørsværksted, hvor der kan svines
Udelivet bliver prioriteret i dagligdagen. 
Generelt er der gode udendørsfaciliteter  
i Børnenes Hus. Som et nyt tiltag er der  
ved den ene gavl indrettet et udendørs
værksted med høvlebænke i børnehøjde. 
Det lille værksted er indrettet med halvtag 
og læhegn, der gør det muligt at være  
på værkstedet, selv om det regner. 

Etableringen af et udeværksted, hvor 
børnene kan snedkerere og være kreative 
uden at skulle tænke på om de sviner, er 
valgt for at give børnene gode muligheder 
for at have lidt større armbevægelser,  
end hvis værkstedarbejdet skulle foregå 
inden døre.

den gamle sportsplads  
er nu et spændende udeområde
Skolens gamle sportsplads er blevet til  
et spændende udeområde, hvor der er 
mulig hed for at løbe op og ned af skrænter, 
klatre i træer, lege i huler eller spille bold. 
Der er anlagt en jordhøj med volde omkring. 

Niveauforskellen og beplantningen gør det 
spændende og udfordrende at bevæge sig. 
Bagest i udeområdet er et tæt beplantet 
område, som indbyder til hulebygning, 
gemme lege og udforskning af vild natur.

Grusbane til cykling og løb
Der er anlagt en grusbane på den gamle 
sportsplads, hvor børnene har mulighed  
for at cykle på et andet underlag end asfalt. 
Børnene synes, at det er sjovt at løbe rundt 
i de anlagte stier på grusbanen.

bålhytte og stenovn 
I midten af grusbanen ligger Ufoen, der 
er institutionens bålhytte. Her er bålplads  
i midten og bænke hele vejen rundt, hvor 

børnene kan sidde og se på den mad, der 
tilberedes over bålet, bage snobrød eller 
snitte i de kævler, som er tilgængelige flere 
steder, både i bålhytten og andre steder 
rundt om på det store udeareal.

I forlængelse af bålhytten står en stor 
stenovn, som bruges til at bage brød, boller 
og pizza til stor glæde for både børn og 
voksne.

God indretning af belægning og beplantning,  
som skaber gode muligheder for bevægelse og lege. 

Trafikbane og naturområde  
til leg og læring

Jordhøj med volde og træer,  
der gør det sjovt at bevæge sig

Bålhytte Ufoen og stenovn  
med grussti i baggrunden

Cykelbane i skolegården
I den gamle skolegård udnyttes asfalt
belægningen til trafikbane med cykelbane, 
hajtænder, trafikkryds og parkerings
pladser. Der er opsat skilte og små huse, 
der gør det hele mere virkeligt. Løbende 
afholder pædagogerne trafikkurser for 
børnene, hvor de lærer at færdes i trafikken 
på en tryg måde. Børnenes Hus sender 
løbende personale på trafikkurser, så de  
har kompetencerne i huset til at undervise 
børnene igennem leg. 
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Udeværksted etableret  
i forlængelse af gavlen

Børnenes Hus set fra luften.  
Gruscykelbanen fremstår som  
en markant del af udearealerne

faKTa

Institutionsnavn: Børnenes	Hus

byggeår: 1966

Kommune: Assens

antal børn: 120

Type: Børnehave

Opmærksomhedspunkter
Ved	brug	af	åben	ild	skal	man	være	
opmærk	som	på	sikkerheden	og	have	
	skærpet	tilsyn.	Træhyttens	bålplads	
	kræver	godkendelse	af	brandmyndig-
heden.	Desuden	skal	man	være	opmærk-
som	på,	at	sten	kan	sprænges	ved	høj	
varme.	I	stedet	for	sten	kan	der	benyttes	
trækævler.

Generelt	er	det	væsentligt	at	være	
opmærk	som	på	legepladsens	sikkerhed,	
f.eks.	risiko	for	fastklemning	af	tøj	eller	
kropsdele,	faldhøjder	og	afskærmninger	
mv.	

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet	er	
	vurderet	som	over	middel.	Etablerings-
omkostningerne	var	ca.	200.000	kr.	for	
anlæg	af	udearealerne.	De	beskrevne	
	tiltag	er	billige	i	drift,	og	en	del	af	den	
løbende	vedligeholdelse	indgår	i	de	
	pædagogiske	aktiviteter.

©	Copyright	Cowi	A/S
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”Vi tænker arealerne uden for 
som en del af institutionen  
– og vi skelner ikke så meget  
mellem de indendørs og 
udendørs rum. Udendørs
arealerne er et ekstra rum  
i institutionen.”

Udendørsaktiviteter kan både være gode 
for børns trivsel og aflaste indendørs
arealerne ved systematisk brug. Det er 
derfor relevant at overveje organiseringen 
af brugen af udendørs arealerne, så udelivet 
bliver en integreret del af hverdagen.

Udendørsarealerne som et ekstra rum
I Børnehuset Sandvad har man arbejdet 
bevidst med at benytte udendørsarealerne 
meget struktureret. Dette udspringer dels 
af et pædagogisk ønske om at have stort 
fokus på de muligheder, der er udenfor,  
dels skabe plads i indendørsarealerne. 

Det frigiver plads i huset og flytter en 
række støjende aktiviteter udendørs. 

På udearealerne er der en blanding af  lege
redskaber, sandkasser, et område med 
bakker og beplantning samt forskellige 
afgrænsede legeområder i form af pile
hytter, små legehuse mv. Dette giver 
varierede muligheder for at lege. Der ryddes 
kun op én gang om ugen, så man har 
mulighed for at fortsætte en leg gennem  
en hel uge.

bjælkehytte som omdrejningspunkt
Omdrejningspunktet for udegruppen er en 
bjælkehytte, hvor man blandt andet spiser 
frokost, man kan gå ind, når det er dårligt 
vejr, eller man kan arbejde med ting, man 
finder på udearealet. Bjælkehytten er  
på den måde medvirkende til at forlænge 
opholdene udenfor, også fordi man kun  
går indenfor for at benytte toilettet. 

Da der med byggetilladelse er installeret  
el og varme i hytten, kan den anvendes året 
rundt som base. 

Legehuse og pilehytter
Pilehytterne og legehusene er placeret  
to og to, da man har oplevet, at dette giver 
gode muligheder for at lege. 

Et ældre legehus anvendes nu betydeligt 
mere, efter der er etableret brædder  
på taget, som gør det nemmere at kravle  
på og understøtte grundmotoriske lege. 
Grundmotorikken udfordres også på 
jordhøjene, som er konstrueret af 
udgravningsjord, og de har derfor lave 
anlægs udgifter.

Systematisk brug af mulighederne i nærområdets udendørsarealer. 

Gode værksteder, møde og opholdssteder samt andre tiltag, der kan 
medvirke til at forlænge tiden, børn og voksne opholder sig udendørs. 

Alsidige udendørsarealer  
på område med god plads

Jordhøje fra udgravningsjorden

To legehuse i eget hjørne
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I et hjørne mellem to bygninger er der et 
”sommerfuglehjørne”, bestående af buske, 
som tiltrækker sommerfugle om sommeren. 

fast organisering af anvendelsen  
af udendørsarealerne 
Grupperne i institutionen skiftes til at have 
”udeuge”. Udegruppen kommer på lege
pladsen hver dag fra kl. 9, og er der det 
meste af dagen. Det giver børnene masser 
af luft, og det tager presset af 
indendørsarealerne.

Medarbejdergruppen er organiseret sådan, 
at der altid er en voksen ude, som er 
tilknyttet børnegruppen samt mindst én 
ekstra voksen. Det betyder, at børnene går 
ud og ind, som det passer dem, og at man 
ikke skal ”spørge om lov” til at gå ud. 

Bjælkehytten

Sommerfuglehjørne mellem to bygninger

faKTa

Institutionsnavn: Børnehuset	Sandvad

byggeår: Løbende	udbygget

Kommune: Vejle

antal børn: 55

Type: Børnehave

Opmærksomhedspunkter
En	bjælkehytte	med	installation	af	el		
og	varme	skal	have	byggetilladelse.

Lette	adgangsveje	til	toilet	og	garderobe	
ved	placering	i	indgangsareal	kan	øge	
udnyttelsen	af	udearealer	og	mindske		
skidt,	fugt	og	træk	indendørs.

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet	er	
	vurderet	som	middel.	Etablerings	omkost-
ninger	for	hytten	var	lave,	ca.	100.000	kr.	
inkl.	isolering,	installation	af	el	mv.	Det		
må	forventes,	at	denne		løsning	har	en	
væsentlig	kortere	levetid	sammenlignet		
et	egentligt	hus,	ligesom	driftsomkost-
ningerne	til		udvendig	vedligeholdelse		
og	energiforbrug	vil	være	højere	end	ved	
et	traditionelt	hus.
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”Tidligere gik både geder og høns  
løse rundt på hele grunden. Ofte  
var forældrene lige henne og sige  
hej til dyrene, inden de kom ind til 
børnene. Nu er vi nødt til at have 
gederne i indhegning, fordi de  
spiser alle vores blomster. Stadig  
er dyrene dog med til at skabe  
en god stemning blandt børn, 
forældre og personale.”

Askehavegård blev etableret som gård
børnehave for at skabe plads og luft samt 
via dyrehold og urtehave at lære børnene 
om økosystemer og ansvar. 

rummelig gårdbørnehave
I den syv år gamle gårdbørnehave Aske
havegård har børnene deres dagligdag 
blandt geder, høns og kaniner. Den gamle 
landbrugsejendom er blevet totalrenoveret, 
så den kan huse 40 børnehavebørn og 7 
voksne. Den gamle gård har skabt 400 
indendørskvadratmeter, men det er de 
7.500 kvadratmeter udenfor, som er Aske
havegårds stolthed, og som skaber rammen 
for at kunne drive en gård børne have.

Praktisk indretning til udeliv
Det prioriterede udeliv stiller krav til prak
tiske forhold som toiletter og garderober.  
I Askehavegård er der en indgang fra 
legepladsen til toiletterne. Det betyder,  
at man slipper for at få mudder og jord ind  
i børnehaven, når børnene skal på toilettet. 
Udeliv hele året stiller krav til påklædningen. 
Alle børn skal have to flyverdragter, så det 
er muligt at skifte, hvis det ene sæt bliver 
vådt. I forbindelse med renoveringen af 
bygningerne blev der derfor bygget særligt 

store garderobebokse, så der er plads til 
ekstra overtøj og støvler.

fra jord til bord
En af grundpillerne i Askehavegård er at 
lære børnene, hvordan naturen hænger 
sammen med børnenes hverdag. Det 
betyder, at elementerne jord, ild, luft  
og vand i høj grad er inddraget i det pæda
gogiske arbejde. Askehavegård har en stor 
urtehave og frugtplantage, hvor børnene i 
samarbejde med de voksne dyrker frugt og 
grønt. Børnene inddrages i hele processen, 
fra der lægges frø i jorden, til der høstes 
grøntsager, frugt eller plukkes blomster. 
Frugt og grøntsager indgår i børnehavens 
dagligdag, og grøntsager som squash, 
gulerødder og porrer laves til piratsuppe, 
som børnene elsker.

ansvar for dyr og have
Ud over at indgå i børnehavens madlavning 
bruges høsten også til at fodre de to geder, 
kaniner og høns, som bor på Askehavegård. 
Lige såvel som børnene lærer, at urtehaven 
skal passes, for at der kan komme afgrøder 
ud af det, lærer de også ansvar i forhold til, 
at dyrene skal passes og fodres hver dag. 
Børn og dyr går fint omkring med hinanden, 

gederne er med i legen, og kaninerne er 
dejlige at nusse med i en hyggestund.

naturen er brugt til legeplads
Langt de fleste legeredskaber på lege
pladsen i Askehavegård er bygget op af 
naturmaterialer. Rutsjebanen er bygget ind  
i bakken. Når man kommer ind på børne
havens område, mødes man af en lille klynge 
af trælegehuse. Udearealet rummer også 
en halmhytte, hvor der kan læses højt på 
dage, hvor det er varmt nok til at være ude.

Alt sammen er med til at skabe rammer,  
der understøtter oplevelsen af at være  
i naturen. 

Gode lege og læresteder (plads til at løbe, gynge, rutsje mv., bålpladser,  
vandlege, regnvandsopsamling, sandkasser, muddersteder mv.). 

Samspillet mellem inde og udearealer, eksempler på overgangszoner,  
”kolde” vinterhaver og opholdsrum mv. som kan medvirke til at forlænge  
tiden, børn og voksne opholder sig udendørs.

Masser af udeliv kræver store garderober To geder som bor 
på Askehavegård

Rutsjebane i bakken
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”Til Halloween bruger vi  
vores græskar ude fra 
urtehaven til at lave lygter,  
og indmaden bruger vi til at 
lave græskarsuppe. På den 
måde får børnene en god 
oplevelse af, at vores føde
varer ikke blot kommer fra 
køledisken.”

Udelivet kræver  
en god garderobe

>>
To træheste skaber  

stemning i haven

Urtehaven giver afgrøder  
til børn og voksne faKTa

Institutionsnavn: Askehavegård

byggeår: 2002

Kommune: Slagelse

antal børn: 40

Type: Børnehave

areal: 400	m2	

Opmærksomhedspunkter
Ved	dyrehold	skal	man	være	opmærksom	
på	allergi	og	hygiejne	samt	at	der	skal	
føres	dagligt	tilsyn,	også	i	weekenderne.

Anvendelse	af	æg	fra	eget	hønsehold		
i	madlavning	og	bagværk	er	tilladt.		
Dette	kræver,	at	produkterne	har	været	
tilstrækkeligt	opvarmet.	Det	vil	sige	
	centrumstemperatur	på	min.	75°	celsius.

Lette	adgangsveje	til	toilet	og	garderobe	
ved	placering	i	indgangsareal	kan	øge	
udnyttelsen	af	udearealer	og	mindske	
skidt,	fugt	og	træk	indendørs.

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet	er	
	vurderet	som	over	middel.	De	samlede	
omkostninger	til	ombygningen	var	ca.		
3	mio.	kr.	At	udnytte	et	(ude)rum	på	7.500	
m2	kan	dog	gøres	for	meget	begrænsede	
	midler.	Udbyttet	er	stort,	idet	der	sker		
en	stor	aflastning	af	de	indvendige	arealer.
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Indeklimaet i en daginstitution er et resultat 
af flere faktorer. Her belyses disse hoved
punkter:

– Termisk indeklima 
– Luftkvalitet 
– Lysforhold 
– Akustisk indeklima og støj 
– Rengøring

I det følgende gives eksempler på nogle af 
de forhold, man kan overveje i forhold til 
indeklimaet, når man skal bygge eller 
renovere en daginstitution. Der er som 
nævnt tale om eksempler, der ikke er  
en udtømmende liste, men som alle kan 
bidrage positivt til børns og voksnes trivsel, 
udvikling, sundhed og sygefravær.

Termisk indeklima
Det termiske indeklima handler om at 
opretholde tilfredsstillende temperaturer  
i rummene i daginstitutionen. Sikring af  
et godt termisk indeklima hænger således 
sammen med varme og ventilationsanlæg. 
I mange nye institutioner vælges derfor 
gulv varme af hensyn til, at leg ofte foregår 
på gulvet. 

Særligt hvis dette kombineres med 
anvendelse af store glasflader, medfører 
det en række forhold, der kræver særlig 
opmærksomhed. Dels resulterer direkte 
solindfald i hurtige temperaturstigninger,  
og gør det ofte ubehageligt at opholde sig  
i området. Dels kan der i den kolde tid 
opleves ubehagelige kuldenedfald og 
trækfornemmelser ved store glasflader. 
Ved anvendelse af store glasflader kan  
der derfor være særligt fokus på verdens
hjørner, eventuel solafskærmning, samt  
at gulvvarme suppleres med radiatorvarme 
ved de store glasflader i nødvendigt 
omfang.

Lysforhold
Bygningsreglementet og Arbejdstilsynet 
stiller krav om tilfredsstillende dagslys
adgang. Kravet vil normalt være opfyldt, 
når vinduesarealet i væggene svarer til 
mindst 10% af gulvets areal. Samtidig skal 
vinduer placeres, så man kan se ud på 
omgivelserne5. Med dagslyset følger også 
nødvendigheden af omtanke, så det ter
miske indeklima ikke påvirkes i negativ 
retning, eksempelvis ved store glasfacader. 

Ud over de formelle krav kan lysforholdene 
også have betydning for ”stemningen”  
i institutionen. Et varieret lys gør det mere 
spændende at færdes i institutionen.  
Lys kan afgrænse områder, eksempelvis 
legeområder, og på den måde være med  
til at gøre det nemmere at udnytte store 
rum ved at give mulighed for forskellig 
anvendelse af et rum. At ”møblere” med 
lyset kan medvirke til at skabe fleksibilitet  
i rummene. 

Luftkvalitet
I Bygningsreglementet stilles krav om,  
at opholdsrum i daginstitutioner skal 
ventileres med et ventilationsanlæg,  

Indeklima, trivsel og sikkerhed

HEnvISnInGEr

der benyttes henvisninger  
til følgende publikationer:

”Nybyggeri	og	renovering	af		
daginsti	tu	tioner”,	Branchevejledning,		
Branche	arbejdsmiljørådet		
Social	og	Sundhed	2007

”Om	natten	er	der	stille,	men	om	dagen…”,		
Branchevejledning	om	støj	i	daginstitutioner,		
Branchearbejdsmiljørådet		
Social	og	Sundhed	2007

”Støj	i	daginstitutioner	–	om	praktiske		
og	tekniske	løsninger	til	dæmpning	af	støjen	
i	daginstitutioner	og	skole-fritidsordninger”,		
Socialministeriet	2001

”Hygiejne	i	daginstitutioner”,		
Sundhedsstyrelsen	2008
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der omfatter såvel indblæsning som udsug
ning. Utilstrækkeligt luftskifte medfører 
øget risiko for luftbåren smitte via dråber fra 
host og nys6. Erfaringer viser i flere tilfælde 
desværre, at manglende vedligeholdelse  
og indregu lering af ventila tionsanlæg ofte 
giver dårlig virkningsgrad og støjgener  
i et sådant omfang, at nogle institutioner 
ligefrem slukker for anlægget.

Indretningen af institutionen kan medvirke 
til at sikre et godt indeklima i institutionen. 
Rummelige og veldisponerede overgangs
zoner mellem inde og ude, f.eks. grov
garderober, udetoiletter og overdækkede 
arealer med skraberiste, støvlevask og 
lignende, vil aflaste rummene indenfor. 
Mulighed for at tørre fugtigt tøj kan også 
være med til at forbedre indeklimaet. 

Jf. afsnittet om Udearealer forlænger gode 
og indbydende udearealer lysten til at 
opholde sig udenfor. Jo flere der er ude,  
jo mere plads bliver der inde, hvilket specielt 
i vinterhalvåret med regnfuldt vejr og 
lukkede døre og vinduer vil have stor 
betydning for belastningen af indeklimaet.

akustisk indeklima og støj
Et vigtigt element i indeklimaet er det 
akustiske indeklima og forebyggelse af støj. 
Støj kan have flere konsekvenser for børn. 
Stemmeproblemer, indlæring og hukom
melse samt sprogudvikling er nogle af  
de områder, støj kan have skadelig virkning 
for børnene. 

I valg af materialer kan der rettes op
mærksomhed på deres betydning for det 
akustiske indeklima. Der kan være tale om 
opsætning af eller supplering med akustisk 
regulerende materialer på lofter eller 
vægge samt opsætning af gardiner. 

Ændret indretning og anvendelse kan også 
medvirke til at dæmpe støjen. Eksempelvis 
ved opdeling af store støjbelastede rum 
med egnet akustisk regulerende inventar 
eller ved små tæpper på gulvene, som 
markerer et territorium. Man kan også 
støjdæmpe borde og stole, bløde plader  
på bagsiden af reoler, støjdæmpende 
opslagstavler, støjdæmpning af klodser  
og kasser mv.7 Gulvbelægningen kan også 
have betydning for, at der opstår trinstøj. 
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Støjen kan også dæmpes ved at have 
opmærksomhed på adfærd, således at 
fysiske tiltag til forbedring af akustikken 
kombineres med bevidsthed om det 
pædagogiske arbejde8. Arbejdet med 
at holde støjen nede hænger således tæt 
sammen med indretningen og brugen  
af indendørsarealerne, jf. afsnittet om 
Indendørsarealer. 

Støjen hænger således sammen med 
planløsningen. Store gangarealer kan  
være med til at hæve støjniveauet, mens  
en  indretning med nicher og afgrænsede 
legeområder kan virke dæmpende på 
støjen. En god arealudnyttelse, hvor alle 
institutionens arealer benyttes, kan lige
ledes være med til at holde støjniveauet 
nede. I forhold til målsætningen om at have 
fleksibilitet i indretningen skal man være 
opmærksom på, at fleksible materialer og 
flytbare vægge ikke bidrager væsentligt  
til at nedsætte udbredelse af lyd mellem  
de enkelte lokaler og dermed udbredelsen 
af støjen. 

Undersøgelser og erfaringer viser, at den 
rigtige belysning kan medvirke til at 
reducere støjniveauet. Det handler  
både om, hvordan der ”møbleres” med 
belys ningen samt sammensætningen  
af forskellige lyskilder, det vil sige 
kombinationen af lysstofrør og  
glødepærer9. 

Når der overvejes tiltag til forbedring af  
det akustiske indeklima, må man endelig 
være opmærksom på, at man ikke vælger 
løsninger, der skaber problemer for 
rengøring eller opretholdelse af en god 
hygiejne10, eller løsninger der kan indvirke 
på redningsforhold ved brand, uhensigts
mæssig brandbelastning mv.

rengøring
I valget af materialer til institutionen  
er både det enkelte materiales karakter  
og stoflighed af betydning, men også 
sammenstødet mellem de forskellige 
materialer og overflader spiller en rolle. 
Eksempelvis har overgang mellem gulv  
og væg eller væg og loft ikke kun betydning 
for det arkitek toniske udtryk, men også  
for funktionalitet, rengøringsvenlighed  

og hygiejne. Frit hængende belysnings
armaturer, synlige ventilationskanaler  
og lignende samler støv og bør indgå 
regelmæssigt i de planlagte rengørings
rutiner.

Det er samspillet mellem de valgte 
løsninger, der skaber det gode indeklima.

Grundig rengøring er sammen med 
omhyggelig håndhygiejne og hyppig 
udluftning afgørende for at bryde 
smitteveje og dermed sygefraværet  
i institutionerne. 

5  Nybyggeri og renovering af daginstitutioner, Branchevejledning, 

Branchearbejdsmiljørådet Social og Sundhed 2007.

6  ”Sundhedsmæssige følger af dårlige indklimaforhold i 

daginstitutioner”, overlæge dr, med. Martin Døssing 1990. 

7  ”Om natten er der stille, men om dagen…” Branchevejledning 

om støj i daginstitutioner, Branchearbejdsmiljørådet Social  

og Sundhed 2007.

8  Nybyggeri og renovering af daginstitutioner, Branchevejledning 

Branchearbejdsmiljørådet Social og Sundhed 2007.

9  ”Lys, larm, leg”, Asger Bay Christiansen 2005. 

”Støj i daginstitutioner – om praktiske/tekniske løsninger til 

dæmpning af støjen i daginstitutioner og skolefritidsordninger”, 

Socialministeriet 2001.

10  Hygiejne i daginstitutioner 3. udgave, Sundhedsstyrelsen 2008.

fUnKTIOnaLITETEr

Her fokuserer vi på:

	•	 		Effektive	fysiske	løsninger	i	forhold	til	
	termisk	indeklima	samt	lys-	og	luft-
forhold.

	•	 		Effektive	løsninger	i	forhold	til	akustisk	
indeklima	og	støj,	herunder	pæda-
gogiske	tiltag	og	fysiske	løsninger	
	(støjdæmpende	lofter,	møbler,	reoler,	
opslagstavler,		tæpper,	støjdæmpning		
af	kasser,	klodser	mv.).	

	•	 		Gode	overgangszoner	mellem	ude-		
og	indeareal,	der	medvirker	til	at	aflaste	
indeklimaet.
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”Folk lægger mærke til den 
gode lyd, men de lægger  
også mærke til, at der  
er noget for øjnene.”

Effektive og æstetiske løsninger  
til et godt akustisk indeklima

I børnehaven Valhalla blev indeklimaet 
tænkt ind i projektet fra byggeriets 
begyndelse. Dette afspejler sig i effektive 
og æstetiske løsninger, der er med til at 
skabe et godt indeklima. Akustikforholdene 
i huset er bemærkelsesværdige blandt 
andet på grund af de lydabsorberende 
vægge og lofter. Men også lysindfaldet  
er godt, hvilket skyldes et klart fokus på 
sammenhængen mellem ude og inde. 

Æstetisk og effektiv støjdæmpning
Børnehavens vægge er mange steder 
beklædt med vandrette, lyse trælameller, 
bag hvilke er monteret støjdæmpende 
materiale. Denne løsning er med til at skabe 
en rigtig god akustik i rummene. Endvidere 
er træbeklædningen definerende for 
 rummenes udtryk, og det skaber en god 
sammenhæng i bygningen, at de træ
beklædte vægge går igen i mange af 
rummene. 

Lofterne i børnehaven er ligeledes monteret 
med støjdæmpende materialer. Det er 
medarbejdernes oplevelse, at disse tiltag  
er afgørende for, at de i hverdagen oplever 
at have et godt indeklima uden støj
problemer.

Ved beklædning med vandretliggende ikke
sammenhængende trælameller er det 
afgørende, at der er fokus på rengøring, idet 
de mange mellemrum hurtigt samler snavs 
og støv. Regelmæssig rengøring er derfor 
nødvendig. 

Der findes forskellige typer rengørings
redskaber, f.eks. særlige børste og koste, 
der afhjælper dette problem. 

Lys og gennemsigtighed
Et andet væsentligt fokuspunkt i byggeriet 
var at skabe en institution, hvor ude og 
indemiljøet skulle smelte sammen. Denne 
intention afspejler sig i børnehavens mange 
og store vinduespartier, som – ud over  
at skabe et flot indfald af dagslys i børne 
havens rum – bevirker, at det er muligt at  
se ud, uanset hvor man befinder sig i børne
haven. Et stort ovenlysvindue sikrer et godt 
lysindfald i fællesrummet.

Ved store vinduespartier skal der være 
opmærksomhed omkring risiko for over
ophedning af rummene som følge af 
solindfald. Dette er håndteret via et stort 
tagudhæng på alle bygningens sider,  
der beskytter facaderne mod nedbør  
og giver skygge på de sydvest vendte 
facader. Derudover er der monteret 
udvendig solafskærmning. 

Det termiske indeklima styres af et centralt 
klimaanlæg, der justerer ventilation og 
temperatur i forhold til både indendørs 
forhold (temperatur og luftkvalitet) og 
udendørs forhold (temperatur og vind
hastighed). 

Vinduespartierne i de enkelte rum tillader 
udluftning via vinduer med automatisk 
åbnefunktion. Disse kan kontrolleres lokalt, 
men styres i dagligdagen af huset centrale 
klimaanlæg. 

Overgangszoner mellem ude og inde
Ud over de mange visuelle forbindelser er 
målsætningen om at skabe god sammen
hæng mellem ude og inde sikret via fokus 
på børnenes færdsel mellem disse arealer. 

Fra alle grupperummene kan man gå direkte 
ud på legepladsen. Dette sker typisk i som
mer månederne. Området umiddelbart uden 
for bygningen er en slags overgangszone 
med røde fliser, hvor børnene ved, at man 
ikke må lege vilde lege, cykle og lignende. 

Det uopvarmede værksted er ligeledes en 
”tør” overgangszone mellem inde og ude
arealerne. Store glaspartier er dog med  
til at sikre en god temperatur på solskins
dage. 

Effektive fysiske løsninger i forhold til termisk indeklima samt lys og luftforhold. 

Effektive løsninger i forhold til akustisk indeklima og støj, herunder pædagogiske 
tiltag og fysiske løsninger (støjdæmpende lofter, møbler, reoler, opslagstavler, 
tæpper, støjdæmpning af kasser, klodser mv.). 
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”Der er en gennemsigtighed  
i byggeriet. Vi ved, hvor de  
andre ansatte er henne,  
og derfor kan vi supplere 
hinanden godt. Huset er 
overskueligt, og det giver 
fleksibilitet.”

faKTa

Institutionsnavn: Børnehaven	Valhalla

byggeår: 2006

Kommune: Kolding

antal børn: 60

Type: Børnehave

areal: 580	m2

Opmærksomhedspunkter
For	optimalt	akustisk	indeklima	kan	det	
sikres,	at	vægge	og	lofter	er	lydabsor-
berende	via	kombination	af	væv	i	væggen		
og	beklædning	med	trælameller.	

Beklædning	med	vandretliggende	ikke-	
sammenhængende	trælameller	kræver	
regelmæssig	rengøring,	da	de	mange	
	mellemrum	er	modtagelige	for	støv.

Store	vinduespartier	kræver	opmærk-
somhed	på	varme-	og	lysforhold,	det	vil	
sige	f.eks.	udvendig	solafskærmning		
og	ventilation,	samt	hyppig	rengøring		
både	ude	og	inde.

Såfremt	glaspartierne	går	helt	ned	til	
	gulvet,	skal	ruderne	af	sikkerhedsmæssige	
årsager	være	hærdede.

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet	er	
	vurderet	som	middel.	At	anvende	træ-
lameller	er	ikke	fordyrende	for	byggeriet.	
Beklædning	med	trælameller	giver	hold-
bare	overflader,	men	mere	rengøring,		
der	dog	ikke	forøger	driftsomkostningerne	
væsentligt.	

De store glaspartier forbinder rummene  
og giver et godt udsyn til naturen

Det uopvarmede værksted

Det centrale rum i Valhalla.  
Bemærk træbeklædning af vægge  
samt lysindfald fra ovenlysvindue
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Hems, der skaber mulighed for leg under loftet

Et børnehus med højt til loftet. Det er første 
tanke, når man besøger Børnehuset Frejas 
Have i Roskilde. Frejas Have er tegnet 
således, at lyset har gode muligheder for  
at gennemstrømme børnehuset. Der er i 
konstruktionen af bygningen lagt vægt på 
at udnytte loftshøjden til at skabe en god 
rumfornemmelse for både børn og voksne. 
De høje vægge giver mulighed for høje 
vinduer og dermed også enestående 
muligheder for at få lys ind.

Det gode lysindfald danner ofte udgangs
punkt for leg med lys. Afhængigt af om det 
er i vuggestuen eller i børnehaven gennem
føres forskellige lege og forsøg på 
forskellige niveauer, der understøtter 
børnenes forståelse af lys.

Et eksempel på, hvordan lyset bruges 
aktivt, er, at børnene ofte lægger sig på 
ryggen og kigger op i himlen. Afhængigt  
af årstid og vejr kan fordybelsen i sky
formationer, lys og vejrforhold danne 
udgangspunkt for dialog med børnene.

Lyset skaber et godt indeklima
Det gode lysindfald er ikke kun godt for det 
pædagogiske arbejde i Frejas Have. Både 
børn og voksne nyder godt af det gode 
indeklima, lyset skaber. Udfordringen med 
direkte solindfald er løst ved opsætning af 
rullegardiner. Man skal være opmærksom 
på, at indvendige rullegardiner kun skærmer 
for solens stråler. For at undgå varme
problemer skal der monteres udvendig 
solafskærmning. 

Rullegardinerne bruges endvidere til at 
mørklægge stuerne, enten hvis børnene 
skal sove til middag, eller hvis der skal 
arbejdes med lys på andre måder, f.eks.  
ved at tænde en diskokugle og se, hvilket 
lys den giver.

Spændende detaljer for børnene
Der er i Frejas Have etableret flere gode 
indretningsmæssige løsninger, der under
støtter det pædagogiske arbejde med 
børnenes motoriske udvikling. I én af 
vuggestuerne er der i hjørnet skabt en 
forhøjning i gulvet, således at børnene får 
mulighed for at gå på andet end plane 
flader. Tilsvarende giver det en mulighed  

for at undersøge rumoplevelsen ved f.eks. 
at trille bolde op og ned af det skrånende 
gulv. 

Langs væggen i en anden stue er bygget en 
trappe, der kan bruges som legeområde, 
men også som tilskuerpladser til en teater
forestilling. Desuden er der lavet en dør i 
børnestørrelse mellem de to vuggestuerum, 
således at børnene har mulighed for at 
åbne og besøge hinanden.

Plads til alle
Der er mange fællesarealer i institutionen, 
der giver plads til alle – både vuggestue  
og børnehavebørn – i institutionen. 

Det kræver en velvilje hos personalet at 
skulle organisere sig, når der er så mange 
åbne arealer i bygningen. 

Den pædagogiske tanke er, at der på trods 
af de åbne arealer også skal være god plads 
til at fordybe sig. Derfor er der mange 
steder indrettet små afgrænsede områder, 
hvor børnene kan trække sig tilbage. 
Afgrænsningen er blandt andet sket med 
skillevægge.

Lys og luft via lysindfald fra store  
vinduespartier og åbne arealer

Gode legesteder kan skabes ved at give mulighed for afgrænsninger  
via rum og nicher og med tæpper, møbler, reoler, lys mv.

Effektive løsninger i forhold til akustisk indeklima og støj, herunder  
pædagogiske tiltag og fysiske løsninger (støjdæmpende lofter, møbler,  
reoler, opslagstavler, tæpper, støjdæmpning af kasser, klodser mv.). 
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”Lysindfaldet er helt sikkert 
en fordel ved Børnehuset  
og bruges meget – f.eks. 
oplever jeg, at børnene 
bygger rum til leg op  
i forhold til, hvor der er lys.”

Lyset strømmer ind i rummene  
og skaber gode rum til leg

Trappe, der bruges til leg  
eller tilskuerpladser

Dør i børnehøjde 
mellem vuggestuerne

Gulvet, der skråner i hjørnet

faKTa

Institutionsnavn: Frejas	Have

byggeår: 1998

Kommune: Roskilde	Kommune

antal børn: 76	(26	vuggestue	
og	50	børnehave)

Type: Integreret	institution

areal: 550	m2	

Opmærksomhedspunkter
Store	vinduespartier	kræver	opmærk-
somhed	på	varme-	og	lysforhold,	det	vil	
sige	f.eks.	udvendig	solafskærmning	og	
ventilation,	samt	hyppig	rengøring	både	
ude	og	inde.

Såfremt	glaspartierne	går	helt	ned	til	
	gulvet,	skal	ruderne	af	sikkerhedsmæssige	
årsager	være	hærdede.

I	lokaler	med	højt	til	loftet	skal	akustiske	
	forhold	overvejes	ved	at	anvende	støj-
absorberende	materialer.	

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet		
er		vurderet	som	middel.	Sikring	af	gode	
	lysforhold	samt	de	pædagogiske	tiltag		
i	indretningen	har	ikke	været	fordyrende		
for	projektet.	
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En vigtig del af hverdagen i daginstitu
tionerne er børnenes færdsel mellem inde 
og udearealer. Veldisponerede garderober 
er afgørende for at sikre, at der ikke opstår 
problemer i dette knudepunkt. Herved kan 
garderoben fungere som overgangszone, 
der medvirker til at aflaste indeklimaet. 

Garderobens placering
Garderoben er naturligt udgangspunkt  
for ganglinjer, og placeringen er derfor 
afgørende. Forældre skal aflevere børn,  
og senere på dagen skal børnene ud  
på legepladsen. 

I børnehaven Myretuen er garderoben lagt 
ved institutionens hovedindgang og med 
direkte udgang til legepladsen. Herved 
undgås problemer med ganglinjer igennem 
de nærliggende rum. En anden gevinst er,  
at snavs herved holdes i garderoben.  
Man har desuden indrettet et udetoilet. 
Dette medvirker yderligere til at reducere 
trafikken ud og ind. 

Indretning og arbejdsforhold  
i garderoben
Man har prioriteret, at der er god plads  
i garderoben og dermed gode arbejds
betingelser for medarbejderne. Toiletter  
er placeret ved garderoben med håndvaske 
i børnehøjde. 

Ud over den fysiske indretning er hjælpe
midler og arbejdsrutiner afgørende for 
arbejdsforholdene i garderoben. Hjælpe
midler er f.eks. skamler til medarbejderne, 
så de undgår uheldige arbejdsstillinger. 

I forhold til arbejdsrutinerne er det væsent
ligt at have for øje, at de voksne kan 
fokusere på at vejlede børnene i stedet  
for selv at klæde børnene på. Dette øger 
børnenes selvhjulpethed og nedbringer slid 
og arbejdsbelastning af medarbejderne. 
Hvis børnene skal klare så meget som 
muligt selv, kan der ikke være så mange ad 
gangen i garderoben. Der skal derfor være 
klare aftaler om, hvordan det organiseres. 

Garderoben i Myretuen indeholder en fin 
detalje, der løser problemerne med vådt  
og dryppende tøj. I midten af rummet er der 

placeret et stativ med knager til børnenes 
våde overtøj og fodtøj. Nedenunder er 
placeret rist og afløb, så vandet ledes væk 
med det samme. 

Garderoben forbedrer indeklimaet
Medarbejderne i børnehaven Myretuen 
oplever, at garderoben har flere positive 
effekter for indeklimaet. For det første 
holdes smuds og snavs i garderoben,  
da hverken forældre eller børn skal krydse 
andre rum for at komme i garderoben.  
Dette reducerer endvidere støjniveauet  
i institution. Udetoilettet er, særligt i vinter
halvåret, medvirkende til at mindske træk 
fra garderoben. 

Generelt er Myretuen bygget med et stærkt 
fokus på indeklimaet. Rummene er lyse  
og luftige med lysindfald fra store vindues
partier. Medarbejderne valgte endvidere 
tidligt i byggeprocessen, at institutionen 
ikke skulle have et centralt fællesrum. 
Begrundelsen for dette var, at man ikke 
ønskede de støjgener, der kan opstå i store 
åbne arealer. I stedet er huset anlagt med 
mange rum og nicher. 

Gode overgangszoner mellem ude og indeareal, 
der medvirker til at aflaste indeklimaet.

Garderobens placering og indretning 
medvirker til at skabe et godt indeklima

Garderobe, hvor stativet til børnenes  
våde tøj er placeret over en rist
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Udetoilet

Toiletter med håndvaske i børnehøjde

Gangmiljø med lys og luft 

faKTa

Institutionsnavn: Myretuen

byggeår: 2002

Kommune: Viborg	Kommune

antal børn: 75

Type: Børnehave

areal: 420	m² 

Opmærksomhedspunkter
Garderobens	placering	er	afgørende,		
da	mange	ganglinjer	fordeler	sig	ud		
fra	denne.	Den	skal	gerne	kunne	tilgås		
fra	institutions	øvrige	lokaler	og	lege-	
pladsen.

Ventilation	af	garderober	er	afgørende,		
specielt	i	vinterhalvåret	med	fugtigt	tøj.	

Medarbejdernes	arbejdsvilkår	i	garde	roben	
er	et	væsentligt	opmærksomhedspunkt.

En	stor	rist	ved	indgang	fra	legeplads	
	reducerer	smuds	og	snavs.

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet		
er		vurderet	som	over	middel.	Hensigts-
mæssig	placering	af	garderoben	påvirker	
ikke		etableringsomkostninger,	men	giver	
lave	driftsomkostninger	i	forhold	til	
	rengøring.
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”Vi er glade for gardinerne, 
børnene kan bruge dem  
i legen, og vi kan også lukke  
af ind til teatersalen, hvis det  
er nødvendigt. Ja, og så er  
det bare hyggeligt med 
gardinerne.”

Støjniveauet i børneinstitutioner kan ofte 
være højt. Der er forskellige praktiske  
og pædagogiske løsningsmodeller, som  
kan reducere støjniveauet og forbedre 
indeklimaet for både børn og voksne.

flere legekammerater betød  
behov for mere plads
Da Mariasøstrenes Børnehave skulle bygges 
om, så der blev plads til en vuggestue med 
12 vuggestuebørn, blev den gamle atrium
gård integreret i børnehaven som et nyt 
stort og lyst køkkenalrum med et ovenlys, 
der giver masser af lys ned i køkken
alrummet, og som via vinduer spredes  
til resten af huset. Køkkenalrummet 
fungerer som hjertet i børnehaven.  
Det er her, børnene møder om morgenen,  
og det er her, der sluttes sidst på dagen. 

fællesrum kræver god støjdæmpning
I forbindelse med ombygningen viste 
målinger af lydniveau og luftskifte, at der 
var behov for tiltag, der kunne reducere 
lydniveauet i køkkenalrummet og forbedre 
luftudskiftningen i både vuggestue og 
køkkenalrum. Montering af støjabsor
berende plader i loftet samt opslagstavler 

og gardiner har på en nem og effektiv måde 
skabt et rart indeklima for både børn og 
voksne. 

Opslagstavler og gardiner er også med til  
at skabe rammer, der indbyder til hygge. 
Tilsvarende har monteringen af et nyt og 
mere kraftfuldt ventilationsanlæg sikret,  
at luften i vuggestuen og køkkenalrummet 
lever op til de lovmæssige krav.

begrænset budget betyder  
kreative løsninger
Ombygningen af Mariasøstrenes Børnehave 
har haft et begrænset budget. Personalet 
har derfor købt møbler og andet inventar  
i nedlagte institutioner. Ved at genbruge 
møbler har børnehaven sparet på de økono
miske ressourcer, således at der efter
følgende er blevet midler til blandt andet  
at forbedre de udendørs legefaciliteter. 

Særlige opmærksomhedspunkter 
vedrørende støj 
Der er flere elementer, man kan være 
opmærksom på, når støjniveauet skal 
reduceres. For det første skal rummets 
akustiske egenskaber overvejes. Opholds

Effektive fysiske løsninger i forhold til termisk 
indeklima samt lys og luftforhold

Køkkenalrum med godt indeklima  
og gode akustiske forhold
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rum kan forsynes med lyddæmpende mate
rialer, og hårde overflader kan begrænses 
mest muligt. Her er fokus både på loft  
og gulvbeklædning, men også gardiner  
og opslagstavler virker støjreducerende. 

For det andet kan støj reduceres via 
rummets indretning. Store rum kan opdeles 
via reoler, planter, flytbare vægge eller små 
tæpper på gulvene. Dette kan også bidrage 
til færre konflikter mellem børnene. 

Støjdæmpning af inventaret er en tredje 
løsning. Her er mange muligheder, f.eks. 
filtdupper under stole og borde, voksduge 
på borde, skumgummi i dørkarme osv. 

Derudover er der naturligvis en række 
pædagogiske løsninger på støjproblemer. 
Eksempler på dette er regler for elektronisk 
lyd og musik, systematisk brug af ude
arealer eller opmærksomhed omkring børn  
i flok, hvilket typisk er med til at hæve 
støjniveauet. 

faKTa

Institutionsnavn: Mariasøstrenes	
Børnehave

byggeår: 1970	ombygget	i	2008

Kommune: Svendborg

antal børn: 60	børnehavebørn	
og	12	vuggestuebørn	

Type: Integreret	institution

areal: 603	m2

Opmærksomhedspunkter:
Det	er	vigtigt	at	overveje	dagslysforhold,		
når	atriumgårde	inddrages	til	indearealer.	
Overdækning	reducerer	lysforhold	i	
omkringliggende	lokaler.	Højtliggende	
	vinduespartier	eller	ovenlys	kan	sikre	
	tilstrækkelig	dagslys	til	de	tilstødende	
	lokaler.

Ved	overdækning	af	atriumgårde	skal	man	
være	særligt	opmærksom	på	flugtveje.

Montering	af	støjabsorberende	plader,	
opslagstavler	og	gardiner	forbedrer		
de		akustiske	forhold.

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet	er	
	vurderet	som	middel.	Mekanisk	ventilation	
og	akustisk	regulering	er	lovkrav,	der	i	dag	
er	påkrævet,	og	derfor	ikke	fordyrende		
for	projektet.	Inddragelse	af	atriumgårde	
kan	være	energibesparende,	da	husets		
klimaskærm	reduceres	pr.	m2.	Almindelige	
gipspladelofter	koster	ca.	250	kr.	pr.	m2.	
Akustik	lofter	koster	ca.	300	–	500	kr.		
pr.	m2.

Åbent køkken i flere niveauer 

Køkkenalrum med støjabsorberende plader
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Da børnehaven Klokkeblomst blev bygget  
i 1998 var det med ønsket om at skabe  
en bæredygtig børnehave, som børnene  
kan mærke og lære af i dagligdagen. Det har 
sat sig spor i løsningerne i selve bygningen, 
indretningen og i institutionens hverdag. 

bæredygtighed læringsmål
I de fysiske rammer er der gennemgående 
valgt løsninger, som afspejler institutionens 
pædagogik og principper om synlig bære
dygtighed. Børnehaven har for eksempel 
naturlig ventilation og solfangere på taget, 
og den opvarmes af to masseovne – en  
i hver del af bygningen. Byggeriet er 
inspireret af Rudolf Steiners filosofi. 

Jord, ild, luft og vand
De pædagogiske tanker bag løsningerne er, 
at børn og voksne i dagligdagen skal have 
en hverdag bygget op omkring bære
dygtighed og naturens sammenhænge. 
Børnehaven er bygget omkring elementerne 
ild, jord, luft og vand. Børnene kan i huset 
se, ”hvor tingene kommer fra”. Det afspejles 
for eksempel i dagligdagens fælles gøremål 
med at save brænde til ovnen, bage brød  
og passe både have og hønsegård. 

Tankegangen afspejler sig også i materiale
valget. For eksempel er der alle steder 
trægulve i stedet for eksempelvis det 
traditionelle linoleum. 

Farverne på væggene er holdt i lyse farver. 
Det er en del af filosofien ikke at bruge 
kraftige farver. Valget af farver, materialer, 
indretning og arbejdsgange går op i en 
højere enhed baseret på at skabe ro 
omkring børnene.

I børnehaven er der et rum med synlig 
rørføring og en glasoverdækket bæk, der 
leder regnvandet ind i huset. Regnvandet 
bruges til toiletskyl og vanding af vækst
huset. 

Effektive fysiske løsninger i forhold til termisk 
indeklima samt lys og luftforhold. 

Sundt indeklima – bæredygtig energi

En glasoverdækket regnvandsbæk  
løber gennem huset
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væksthuset som portal
Huset er bygget op om et væksthus, som 
giver lys og naturlig udluftning til de 
centrale rum. I væksthuset er man både 
ude og inde på samme tid og kan sanse lys 
og varme udefra. Her kan skabes følelsen 
af, at man har tid til at stå at snakke – tid til  
at sanse og til at passe og vande planter. 
Det er et centralt legerum, hvor børnene  
får stimuleret mange sanser. 

Indeklima
Børnehaven Klokkeblomst fremhæver,  
at de har et virkelig godt indeklima.  
Det skyldes blandt andet den naturlige 
udluftning, der nemt kan reguleres.  
I alle rum er der en eller flere ventiler,  
som personalet løbende regulerer på. 

Opvarmningen ved hjælp af de finske 
masseovne giver også et godt indeklima. 
Personalet saver sammen med børnene 
hver dag brænde til ovnene. Ud over det 

bæredygtige element er ovnene et led  
i princippet om synlighed med den daglige 
brændesavning. Børnene er glade for at 
hjælpe til og får samtidig styrket motorik  
og fysik. Hver morgen fyres der op i ovnene, 
mens de første børn spiser morgenmad. 
Senere på dagen bruges ovnene til at  
bage brød. 

Solfangere og solceller
Hovedformålet med at anvende solfangere 
og solceller har været at introducere 
børnene for bæredygtig energi. Endvidere  
er husets konventionelle energiforbrug 
blevet aflastet. Solenergien fra børne
havens solceller bruges til at drive tørre
skabe i garderoben. Endvidere anvendes 
solfangerne til opvarmning af væksthuset 
og luften i den naturlige ventilation. Disse 
tiltag samt det kreative byggeri har givet  
en merpris på 10%, som dog på lang sigt 
kan tjenes ind ved besparelser på el, vand 
og varme. 

faKTa

Opmærksomhedspunkter
Ved	genanvendelse	af	regnvand	i	en	dag-
institution	skal	man	være	opmærksom	på,		
at	dette	kræver	særskilt	godkendelse,	samt		
at	børnene	ikke	har	mulighed	for	at	drikke	af	
vandet,	da	det	kan	udgøre	en	sundhedsrisiko.

Overgangzoner	reducerer	husets	varmetab.

Ved	etablering	af	masseovne	skal	indeklima		
for	allergikere	og	partikler	overvejes.

Fjernevarme	skal	tilknyttes,	medmindre	det		
er	passivhus.

Solcelleanlæg	kræver	ikke	den	store	vedlige-
holdelse	eller	rengøring.	Solcellerne	svarer		
dog	til	glasplader	og	går	let	i	stykker,	hvorfor	

Institutionsnavn: Børnehaven	Klokkeblomst

byggeår: 1998

Kommune: Silkeborg

antal børn: 120

Type: Børnehave

areal: 615	m2

de	skal	placeres	lidt	afsides.	Solcelleanlæg		
kan	både	medføre	energibesparelser	og	indgå	
i	pæda	gogiske	aktiviteter.	Solceller	har	dog	
med	den	nuværende	teknologi	en	relativt	lang	
tilbage	betalingstid.

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet	er	vurderet	
som	middel.	Energibesparende	tiltag	giver	
	normalt	øgede	etableringsomkostninger,		
der	siden	modsvares	af	lavere	driftsom	kost-
ninger.	Omkostningseffektiviteten	afhænger		
af	flere	forhold	og	må	overvejes	nærmere		
i	hvert	enkelt	tilfælde.	Bygningsintegrerede	
	solcelleanlæg	koster	ca.	3.000	–	5.000	kr.		
pr.	m2,	men	medfører	besparelser	på	sigt.

Væksthus med eukalyptus,  
der skaber god luft indenfor

<<
Finske masseovne, der  
opvarmer daginstitutionen

Ventil, der fragter luften fra  
væksthuset rundt i huset
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Fra 1. januar 2010 skal alle børn i dag
institutioner have et sundt frokostmåltid 
inkl. drikkelse som en del af kerneydelsen 
for førskolebørn i daginstitutioner.

En daginstitution, der ønsker at tilberede 
eller servere mad for børn, er i fødevare lov
givningens forstand en fødevare virk somhed. 

Dette betyder imidlertid ikke, at den nød
vendigvis skal indrettes fuldstændigt som 
traditionelle fødevarevirksomheder. Dette 
fremgår af ”Vejledning om hygiejne regler  
for køkkener i børneinstitutioner" fra 2009, 
hvor følgende anføres: 

”Hygiejneforordningen11 er fleksibel, så 
indretningen kan tilpasses aktiviteterne. 
Derfor stilles der generelt lempelige krav  
til indretningen af køkkener i børne
institutioner, hvor der kun i begrænset 
omfang tilberedes mad. Omvendt kan der 
også være institutioner, som laver mad  
i en sådan grad, at det skal indrettes helt 
som et professionelt køkken.”

Det grundlæggende princip er altså, at 
kravene til indretningen af køkkenet følger 
produktionsaktiviteten. Køkkener med stor 
produktionsaktivitet er underlagt strengere 
krav til indretningen, både hygiejnisk og 
arbejdsmiljømæssigt. 

I ”Vejledning om hygiejneregler for køkkener 
i børneinstitutioner” fra 2009 opstiller 
Fødevarestyrelsen en række eksempler  
på forskellige modeller for madordninger. 
Disse spænder fra køkkener med fuld 
 egenproduktion til køkkener med 
begrænset tilberedning (smørselvmad 
hver dag). 

Tabellen til højre illustrerer sammenhængen 
mellem krav til indretning og madordninger 
med forskellig produktionsaktivitet. 

Køkkener

Krav TIL fOrSKELLIGE KøKKEnTyPEr

Køkken	med	fuld	tilberedning*

Køkken	med	delvis	tilberedning	–	varm	mad	to	gange	ugentligt

Køkken,	der	modtager	mad	to	gange	ugentligt		
–	der	genopvarmes	mad	to	gange	ugentligt

		Køkken	med	kapacitet	til	halvdelen	af	børnene		
–	skiftevis	tilberedning	til	grupperne

Modtagekøkken	–	der	modtages	varm	mad	hver	dag

Køkken	med	begrænset	tilberedning	–	smør-selv-mad	hverdag*

Køkkener	markeret	med	*	er	beskrevet	i	de	efterfølgende	cases

Strengere krav

Lempeligere krav
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Kravene til køkkenets indretning omfatter 
blandt andet krav til: 

– Køkkenets afgrænsning fra omgivelserne 
– Størrelsen af lokaler 
– Særlige krav til tilvirkningsområde 
 · Gulvet 
 · Vægbeklædning 
 · Lofter  
– Vaske 
– Udstyr og inventar 
 · Bordplader 
 · Køkkenelementer og gulve 
 · Vinduer 
 · Køleskabe 
 · Udsugning 
 · Faciliteter til personalet

Som før nævnt er det afgørende princip,  
at indretning og aktiviteter passer sammen. 
Kravene til ovenstående punkter vil derfor 
være strengere i et køkken med fuld 
tilberedning end i et smørselvkøkken. 

Derudover indgår et processuelt element  
i vurderingen af køkkenets indretning,  
idet også køkkenpersonalets arbejdsgange 
og rutiner har betydning. Små køkkener 
med begrænset bordplads kan til en vis 
grad organisere sig til en bedre udnyttelse 
af køkkenfaciliteterne. Adskillelse af kød  
og grøntsager kan således ske ved en tids
mæssig adskillelse af arbejdsprocesserne, 
f.eks. hvor grøntsager bearbejdes og stilles 
væk, mens det rå kød skæres ud. Det forud
sætter, at arbejdspladsen bliver gjort ren 
mellem de forskellige aktiviteter.

I praksis er der i hvert enkelt tilfælde tale 
om en konkret vurdering af det enkelte 
køkken, idet der ikke er opstillet faste 
kriterier for, hvornår man kan registreres  
til en bestemt produktionsform. 

I de udvalgte cases vil der derfor blive lagt 
vægt på at give eksempler på, hvad der gør, 
at køkkenerne lever op til kravene. 
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De generelle krav til indretningen omfatter 
blandt andet:

_  Hensigtsmæssig placering af inventar  
og udstyr i forhold til ”arbejdsflow”  
og funktioner

_  Hensigtsmæssig indretning af f.eks. 
reoler og skabe, der tager højde for 
arbejdsstillinger og tunge ”løft”

De generelle krav til inventar omfatter 
blandt andet:

–  At møbler og inventar passer til 
personerne og den opgave, som 
varetages (afhænger af typen  
af produktion)

–  At højderne passer til personerne,  
hvilket kan være afhængigt af, hvor 
længe man sidder/står med opgaven,  
og hvor præcist arbejdet skal være 

–  Placering af f.eks. ovne og opvaske
maskiner i forhold til arbejdshøjde

Krav til manuel håndtering er blandt andet:

–  Fokus på tunge og risikable løft (f.eks.  
så vidt muligt at undgå at bære tunge 
ting, hvor eksempelvis rulleborde kan 
bruges til transport)

11  Hygiejneforordning nr. 852/2004, af 29. april 2004, 

konsolideret udgave 28. oktober 2008.

12 Arbejdstilsynets vejledning A.1.11 om arbejdsrum.

arbejdstilsynets krav  
til indretningen af køkkener
Ansvaret for, at arbejdsmiljølovgivningen 
bliver fulgt, påhviler som hovedregel 
arbejds giveren. Når der sker ændringer,  
som ved nye og større køkkener, skal 
Arbejdspladsvurderingen (APV’en) revideres. 
Såfremt ændringen medfører en bygge
sags behandling, varetages denne af den 
pågældende kommune. I den forbindelse 
ser Arbejdstilsynet på køkkenet ved det 
næste besøg i institutionen.

Kravene fremgår af ”Arbejdstilsynets 
vejledning A.1.11 om arbejdsrum”12. 
De specifikke krav til det enkelte køkken 
afhænger dog af typen af køkken og 
produktionen. De generelle krav vil derfor  
i det enkelte køkken til dels bero på et skøn. 

Et eksempel er, at højderne i udgangs
punktet skal tilpasses til personerne  
i rummet – men at nødvendigheden  
af højdeindstilling hænger sammen med, 
hvor længe man sidder/står med opgaven. 
Højdeindstilling kan således eksempelvis 

være et krav i et ”storkøkken” med fuld 
produktion.

De generelle krav til rummet omfatter 
blandt andet:

– Isolation

– Indretning og størrelse til formålet

– Udgangsforhold

–  Gulve og overflader til formålet  
(f.eks. skridfaste og rengøringsvenlige 
gulve og rengøringsvenlige overflader)

– Tilgang af dagslys og mulighed for udsyn

–  Kunstig belysning, der passer til  
den valgte produktion

– Akustik og temperatur

– Ventilation og eventuel udsugning
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Køkkenet i Ødsted Børnehave

Komfur og ovn med emhætte 

I Vejle Kommune er der blevet foretaget  
en konkret vurdering af, hvilken type 
produktion der kan foregå i de enkelte 
institutioner. I Ødsted Børnehave vil man 
iværksætte en madordning, der kræver 
indretning til begrænset tilberedning. 

Det eksisterende køkken, der er vist på 
nedenstående billede, er et modulkøkken 
med laminat bordplade. Køkkenet er 
placeret i institutionens fællesrum.

For at køkkenet er egnet til begrænset 
tilberedning, skal der kun foretages få 
fysiske tilretninger. I det følgende 
gennemgås de væsentligste fokuspunkter, 
uanset om der skal foretages fysiske 
ændringer eller ej. Disse er: 
– komfurets placering og kapacitet 
– håndvask og håndtering af opvask 
– opbevaring i køleskab og depot.

Komfurets placering og kapacitet
Hovedparten af den mad, der skal serveres  
i køkkenet, vil være kold frokost som f.eks. 
rugbrød, pitabrød mv. Derudover vil der  
ca. 2 gange i ugen tilbydes supper og grød, 
der kræver mere tilberedning. Her er det 
væsentligt at være opmærksom på 

komfurets placering og kapacitet. Komfur 
og ovn med emhætte, der er vist på billedet 
til højre, er tilstrækkeligt til den produktion, 
som skal foregå i køkkenet. Det er ikke nød
vendigt, at kogeplader er sænket i forhold 
til bordpladen, men ved indkøb af gryder 
kan man dog være opmærksom på at købe 
lave, brede gryder. Høje gryder vil skabe  
en uhensigtsmæssig arbejdsstilling. Ovnens 
placering er ikke ideel, men da der er tale 
om begrænset brug, er det ikke nødvendigt 
at flytte ovnen. Ved opvarmning af store 
portioner suppe eller grød kan der være 
behov for et komfur med større effekt samt 
evt. også bedre procesventilation/
udsugning med kontrolanordning. 

Håndvask og håndtering af opvask
I køkkener, der tilbereder mad fra bunden, 
skal der i udgangspunktet være tre vaske. 
En til fødevarer, en til opvask og en til at 
vaske hænder ved. I køkkener med mad
lavning af begrænset karakter kan man dog 
benytte den samme vask til vask af føde
varer og til opvask. Dette kræver, at disse 
aktiviteter holdes tidsmæssigt adskilt. 
Derfor skal der eventuelt anskaffes et rulle
bord, således at opvask kan samles her  
og håndteres efter tilberedning af maden. 

Dobbeltvasken i det fritstående køkkenbord 
er i dette tilfælde ikke vurderet egnet til 
også at kunne anvendes til håndvask, 
hvilket dog heller ikke er nødvendigt, da der 
allerede er umiddelbar adgang til særskilt 
håndvask med sæbeautomat og papir
håndklæder.

Opbevaring
Der skal anskaffes nyt køleskab, da det 
nuværende ikke har tilstrækkelig kapacitet. 
Herefter vil frugt og grønt kunne opbevares 
i separat køle eller svaleskab, mens pålæg 
og mejeriprodukter opbevares i separat 
køleskab. 

Køkken med begrænset tilberedning (smørselv)

Køkken med begrænset tilberedning
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Håndvask

Køkkenvask

Ud over forøgelse af køleskabskapacitet skal 
der tilvejebringes yderligere opbevarings
plads. Der skal derfor foretages en grundig 
oprydning af depotet, så kun det relevante 
er opmagasineret her. 

Arbejdsmiljømæssigt skal man være 
opmærk som på en række forhold omkring 
depotet. For det første skal varegrupper 
placeres således, at hyppigt anvendte 
produkter er placeret lettilgængeligt. Der
ud over er det en fordel, at depotrummet er 
placeret i køkkenets umiddelbare nærhed, 
således at medarbejdere ikke skal gå langt 
efter produkterne. 

Ved placering af depot er det endvidere en 
fordel at indtænke arbejdsforhold for bude 
og fragtmænd, der bringer varer til børne
haven. Gode adgangsforhold kan sikres ved, 
at varer kan køres helt ind i institutionen på 
sække eller rullevogne, således at behov 
for løft og ompakning mindskes. 

faKTa

Institutionsnavn: Ødsted	Børnehave	

byggeår: 1978

Kommune: Vejle	

antal børn: 80	(tilberedning	for	80)	

Type: Børnehave

Opmærksomhedspunkter
I	det	pågældende	køkken	er	der		
fokus	på	følgende:
 
•	 Komfurets	placering	og	kapacitet
•	 Håndvask	og	håndtering	af	opvask	
•	 Opbevaring	i	køleskab	og	depot

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet	er	
	vurderet	som	over	middel.	Institutionen		
har	valgt	at	etablere	den	madordning,		
der	indebærer	færrest	fysiske	tilretninger		
af	det	nuværende	køkken.
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Den fritstående del af køkkenet  
skal afskærmes fra legeområderne 

Børnehuset Bøgehøjen er en integreret 
institution opdelt i to huse. Køkkenet 
betjener begge huse og laver mad til i alt 
ca. 60 børn. Når børnehavebørnene også 
skal have tilbudt et måltid, vil der skulle 
tilberedes mad til ca. 120 børn. For at 
Bøgehøjen kan godkendes som produktions
køkken, som er udspillet fra Rudersdal 
Kommune, skal der foretages en række 
praktiske og organisatoriske ændringer  
i køkkenområderne.

Godkendelse
De nedenfor nævnte ændringer skal til for 
at køkkenet kan blive et produktionskøkken 
til 120 børn. Skulle køkkenet blot være et 
modtagekøkken, vil det kræve en udvidelse 
af ovnplads samt køleopbevaring.

mere bordplads
For det første skal der etableres og frigøres 
mere bordplads. Fødevareregionen anbe
faler, at der mindst er 4 – 5 m bordplads, 
hvis der skal produceres mad til ca. 100 
børn, alt afhængig af hvordan køkkenet  
i øvrigt er indrettet. Der skal i køkkenet 
være et område til at tilberede det varme 
mad, et område til at klargøre fødevarerne 
samt et område til at vaske op i. 

I Bøgehøjen kan forøgelse af bordplads 
praktisk ske ved at flytte personalets 
kaffemaskiner samt ved evt. at forlænge 
køkkenbordet rundt i hjørnet, hvorved der 
samtidig afskærmes fra den nuværende 
trappe ned til køkkenet. 

Som Bøgehøjens køkken er nu, vil det kræve 
en udskiftning af elementer og bordplade, 
da det har fået fugt og dermed har åbnet 
sig i træet. Her er det vigtigt at være 
opmærksom på, at nye elementer er lavet  
i materialer, der nemt kan holdes rent.  
Der vil i et køkken med fuld tilberedning 
kunne være behov for, at arbejdshøjden 
udvalgte steder kan tilpasses til den 
enkelte medarbejder.

afskærmning af køkkenet
For at køkkenet kan fungere som produk
tionskøkken, er det nødvendigt, at køkkenet 
afskærmes fra det åbne rum. Dette kan 
eksempelvis gøres med en glasplade, der 
etableres langs det køkken bord, der vender 
ud mod fællesrummet. Glaspladen kan 
være permanent, men kan også være 
fleksibel og sættes op, når der tilberedes 
mad. Den sidste afskærmning skal være 
foran de to trappenedgange, eksempelvis 

ved hjælp af en snor, der markerer,  
at børnene ikke må komme nærmere. 

vask
Et tredje opmærksomhedspunkt er 
køkkenets vaske. I køkkener, der tilbereder 
mad, skal der som udgangspunkt være  
tre vaske, afhængig af den type mad der 
produceres (se f.eks. også afsnittet om 
køkken med begrænset tilberedning). En til 
fødevarer, en til opvask, og en til at vaske 
hænder ved. I Bøgehøjen er der i øjeblikket 
en dobbeltvask, så for at opfylde kravene, 
skal der opsættes en vask mere. Her kan 
man være opmærksom på, at en ny vask 
har tilstrækkelig dybde, således at store 
gryder og pander nemt kan vaskes op heri.

Opvaskefunktionen kan ligeledes forbedres.  
I øjeblikket er der en almindelig opvaske
maskine. Fødevaremyndighederne kræver, 
at institutionen skal kunne desinficere 
service og redskaber mv., hvor der er behov 
 f.eks. udstyr, der har været i kontakt med 
rå, animalske produkter. Der vil være en del 
service og redskaber mv., som skal kunne 
desinficeres ved produktion til ca. 120 børn.  
Dette kan godt imødekommes af hus
holdnings  lignende opvaskemaskiner.  

Tiden for en opvask kan selvfølgelig være 
afgørende for institutionen, og det kan 
derfor overvejes at anskaffe industri
opvaskemaskine, der i så fald etableres  
i en korrekt højde og med et passende 
udsugnings anlæg (proces ventilationsanlæg 
med kontrolanordning). 

Etablering af en opvaskemaskine vil kræve 
en mængde plads og vil med fordel kunne 
flyttes ind i lagerrummet, der støder op  
til køkkenet. Det vil kræve en ombygning  
af lagerrummet. Der er ikke dagslys eller 
udsyn fra lagerrummet, men da det primært 
skal bruges til opvask, er dette ikke en 
hindring for, at det kan accepteres som 
arbejdsområde, såfremt der kun foregår 
arbejde kortvarigt. 

Ovn, kogeblus og køleskabe
Tilberedning af mad til 120 børn kræver 
store gryder, pander osv. Derfor skal ovn  
og kogefaciliteter svare til det udstyr, der 
bruges i køkkenet. Der skal derfor etableres 
en konvektionsovn, der kan klare mad
tilberedning til 120 børn. Tilsvarende skal 
der være kogeblus til de store gryder  
og et emhættesystem, der kan modsvare 
kogefaciliteterne. Komfuret bør sænkes  

Køkken med fuld tilberedning

Køkken med fuld tilberedning
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Køkkenet, hvor der i dag tilberedes  
mad til 60 vuggestuebørn

Oprydning kan skabe bedre  
udnyttelse af bordpladsen

for at give en bedre arbejdsstilling, 
eventuelt kan det blive nødvendigt  
med kipstege pander eller gryder.

Køleskabsplads vil det også være nød
vendigt at udvide. Arbejdsmiljømæssigt  
kan det overvejes, om køkkenet evt. skal 
udvides for at sikre gode pladsforhold for 
medarbejderne.

Lagerplads
Der vil i Bøgehøjen være behov for ekstra 
lagerplads til opbevaring af tørvarer.  
Det kan etableres i et eksisterende lokale, 
der allerede benyttes til opbevaring af 
frost varer. Det kan benyttes til opbevaring 
af konserves, grønt og frugt. Lokalet skal 
opdeles så opbevaring af fødevarer holdes 
adskilt fra opbevaring af de øvrige ting der 
på besøgstidspunktet var i lokalet. I for
bindelse med lager pladsen skal der sikres 
tilgængelighed til aflevering af varer  
og transport til og fra køkkenet.

Transport af maden
Det er desuden nødvendigt at træffe 
foranstaltninger for, hvordan maden 
transporteres fra køkkenet og ud på 
stuerne. En lille gård skal krydses for  
at komme mellem de to huse, og det vil 
kræve ”løft” af personalet. Her er det  
vigtigt at have de rigtige hjælpemidler  
i form af f.eks. rulleborde mv. Såfremt  
der anvendes rulleborde, skal man være 
opmærksom på jævnt og plant underlag  
på transportvejen.

Et alternativ kan være at etablere spisecafé 
i forlængelse af køkkenet, så maden ikke 
skal transporteres. Det vil kræve en 
ændring af børnehusets organisering  
at få plads til, at alle 120 børn får spist.

faKTa

Institutionsnavn: Bøgehøjen

byggeår: -

Kommune: Rudersdal	Kommune

antal børn: 24	vuggestuebørn	
og	72	børnehavebørn	(tilberedning	for	96)

Type: Integreret	institution

Opmærksomhedspunkter
I	det	pågældende	køkken	er	der		
fokus	på	følgende:	

•	 Tilstrækkelig	bordplads
•	 Afskærmning	
•	 Vaske
•	 Ovn,	kogeblus	og	køleskabe
•	 	Arbejdsforhold	ved	transport		
af	maden

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet	er	
	vurderet	som	under	middel.	Etablering		
af	fuld	tilberedning	i	en	institution	med	
	køkkenfaciliteter	af	den	nuværende	
	karakter	kræver	mange	fysiske	tilretninger	
og		supplerende	foranstaltninger.
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Højdejusterbare fritstående 
arbejdsborde

I Jelling Børnegård i Vejle Kommune er der  
i forbindelse med en gennemgribende 
ombygning og renovering i 2008 blevet 
indrettet køkkenfaciliteter, der giver 
institutionen mulighed for at iværksætte  
en madordning med fuld tilberedning.

Køkkenet er indrettet i et selvstændigt 
lokale med tilhørende separat opvaskerum 
og depotrum. Der er ansat to fagligt ud
dannede køkkenassistenter og to fra det 
øvrige personale har gennemført et tre 
dages hygiejnekursus, således at de kan 
træde hjælpende til i forbindelse med 
sygdom, ferier og lignende.

I forbindelse med ombygningen blev der 
etableret selvstændigt toilet til køkkenets 
personale.

Højdejusterbare arbejdsborde
Køkkenet er indrettet med tre separate 
arbejdsborde i rustfrit stål, hvoraf to er med 
isvejst vask. 

Arbejdsbordene er udført med elektrisk 
højdeindstilling, således at bordhøjden kan 
tilpasses den enkelte person og arbejds
opgave.

Bordene er fritstående og medvirker til at 
opdele køkkenet i et område for de voksne 
og et mindre område, hvor børnene lejlig
hedsvis kan deltage i madlavningen.  
Når dette er tilfældet, står børnene  
på løse plastikskamler, der står stabilt  
på det skridsikre vinylbelagte gulv.

To ovne til tilberedning
Man har valgt at udstyre køkkenet med  
to professionelle ovne, således at største
delen af tilberedningen kan udføres her.  
Der kan eksempelvis koges kartofler i den 
ene ovn, mens der steges frikadeller i den 
anden. 

Ovnene er anbragt under et stort emfang, 
der også dækker den mere traditionelle 
komfursektion, der består af et rustfrit bord 
med ilagt glaskeramisk kogeplade og isvejst 
vask.

Da store dele af tilberedningen sker i 
ovnene, har man ikke fundet det nød
vendigt at gøre dette arbejdsbord højde
justerbart. Ved siden af ovnene er der  
på gulvet opstillet en stor røremaskine.

Pedalbetjent køl og frys
Opbevaring sker i to store køleskabe og  
et stort fryseskab, der er industrimodeller 
udstyret med pedal for fodbetjent åbning. 

Herved elimineres skæve løft og arbejds
stillinger, når f.eks. bakker og lignende skal 
anbringes i skabene.

To af disse er placeret i et selvstændigt 
depotrum, der har direkte adgang fra 
køkkenet samt fra hovedindgangen. Der  
er således let og umiddelbar adgang hertil  
i forbindelse med varelevering.

Gennemrækningsskabe
Opvask sker i et separat lokale, hvor der er 
indrettet skylleplads, professionel opvaske
maskine og afløbs/tørreplads for opvaske
bakker. Der er etableret aftræk over 
opvaskemaskinen.

Væggen mod køkkenet udgøres af et stort 
gennemrækningsskab til rent service.

Nederst placeres plastkrus og lignende, som 
børnene selv må administrere. Midterst de 
tungere opvaskekurve med rent service så 

de tungeste løft sker i ergonomisk optimale 
stillinger. Øverst er placeret lettere emner 
som f.eks. bakker, vandkander og lignende 
samt ting, der ikke anvendes så ofte.

Håndvaske til børn og voksne
God køkkenhygiejne sikres blandt andet 
ved, at der er opsat selvstændig håndvask 
med sæbe og papirhåndklæder til de 
voksne, men også en tilsvarende vask  
i børnehøjde, således at børnene kan 
instrueres i god hygiejne og betydning af 
håndvask på en helt selvfølgelig og naturlig 
måde.

Køkken med fuld tilberedning

Køkken med fuld tilberedning
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Pedalbetjente køle og fryseskabe

Indgang til opvaskerum og skab med adgang  
fra begge sider

Depot med adgang fra både køkken  
og hovedingang

Professionelle ovne under emfang

faKTa

Institutionsnavn: Jelling	Børnegård

byggeår: 1955.	Ombygget	2008

Kommune: Vejle	

antal børn: 12	vuggestuebørn	og	
68	børnehavebørn	(tilberedning	for	ca.	80)

Type: Integreret	institution

Opmærksomhedspunkter
I	det	pågældende	køkken	er	der		
fokus	på	følgende:	

•	 	Højdejusterbare	arbejdsborde		
i	rustfrit	stål

•	 To	ovne	til	tilberedning	med	aftræk	
•	 Pedalbetjente	køle-	og	fryseskabe
•	 Separat	opvaskerum	med		
	 gennemrækningsskab
•	 	Separat	depotrum	med	gode			
adgangsforhold

•	 Håndvask	til	både	voksne	og	børn		
	 sikrer	god	hygiejne

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet	er	
	vurderet	som	middel.	Når	køkken		faciliteter		
til	fuld	tilberedning	bliver	indrettet	i	for	-
bindelse	med	en	i	forvejen	omfattende		
om-	og	tilbygning,	er	det	hovedsageligt	
inventar	og	maskinelt	udstyr,	der	påvirker	
anlægsudgiften.	En	dobbeltvask	i	rustfrit		
stål	koster	ca.	4.000	kr.	En	bordplade		
i	rustfrit	stål	koster	3.000	kr.	pr.	meter.





EKSEMPLER PÅ INDRETNING, RENOVERING 
OG BYGGERI AF FOLKESKOLER
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Ved ændringen af Folkeskoleloven i juni 
2006 blev det præciseret, at en skole
fritidsordning (SFO) skal forstås som  
en del af skolen. 

Denne ændring har betydning for den 
daglige organisatoriske tilrettelæggelse  
af skolen og SFO’en. I forbindelse med 
skolemoderniseringer og nye tanker om 
undervisningslokaler kan man etablere 
forskellige former for fælleslokaler for  
skole og SFO, i den hensigt at opnå bedre 
ressource udnyttelse, således at lokalerne 
bliver benyttet en større del af dagen. 

Forudsætningerne for at kunne udforme 
fælleslokaler er et samarbejde mellem 
skolekulturen og fritidskulturen. De 
pædagogiske, læringsmæssige og sociale 
gevinster drejer sig om børnenes udbytte  
af dagen i sin helhed, hvor ringetider og 
traditionelle skoleskemaer kan afløses  
af en mere flydende og varieret arbejds  
og fritidsrytme, eksempelvis i forbindelse 
med lektiehjælp.

Skole og SFO varetager serviceopgaver for 
de samme børn, der enten er i skole eller  
i SFO. Ved at anvende samme område 
optimeres udnyttelsesgraden, hvilket 
betyder øgede fælles muligheder inden  
for en given økonomisk ramme.

Organisering, samarbejde og omfang af  
de fælles lokaler kan varieres og tilpasses 
det aktuelle behov på den enkelte skole. 
Hvis blot udgangspunktet er rigtigt, kan 
man vælge at arbejde med et ”gradvist” 
lokalefællesskab, der kan øges i takt med, 
at samarbejdet udvikler sig over tid. Der kan 
således være tale om undervisnings og 
fritidslokaler, der er indrettet – og eventuelt 
placeret i sammenhæng – med henblik  
på fælles udnyttelse.

Ligeledes kan man placere og indrette 
faglokaler og værkstedsområder med 
henblik på anvendelse i både undervisning 
og fritidsaktiviteter.

Skolefritidsordninger

FUNKTIONALITETER

Her fokuserer vi på:

•	 	Lokaler	og	gangarealer,	der	er	indrettet	
med	henblik	på	fælles	udnyttelse	til	
under	visning	og	fritids	aktiviteter.

	•	 	Inventar	og	lokaleindretning,	som		
kan		understøtte	både	undervisnings-		
og		fritidsaktiviteter.	

	•	 	Placering	og	indretning	af	andre	fag-
lokaler	og	værkstedsområder,	der	kan	
anvendes	til	både		undervisning	og	
	fritidsaktiviteter.
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Lokaler og gangarealer, der er indrettet med henblik  
på fællesudnyttelse til undervisning og fritidsaktiviteter.

Placering og indretning af andre faglokaler og værkstedsområder, 
der kan anvendes til både undervisning og fritidsaktiviteter.

Plantegning af stueetagen. Den viser værksteds
lokalerne, personaleafdelingen og to af børnenes  
fire afdelinger, hver med fire klasselokaler og egen 
garderobe og indgang. I direkte tilknytning til 
hjemmebaserne er der runde grupperum. I midten 
ses den store trappe, der leder op til 1. sal, samt 
elevator til første sal, hvilket sikrer tilgængelighed. 

Vinduer ind til et klasselokale

”Vi kan allerede se, hvordan 
indretningen har påvirket 
kulturen. Teamarbejdet  
er mere tæt i indskolingen,  
og det er nogle helt andre 
overvejelser, lærerne gør sig. 
De er mere åbne – også 
didaktisk”.

Da Torsted Skole blev for lille i forhold til 
elevtallet, byggede skolen en helt ny 
afdeling, der rummer både indskoling og 
SFO. Bygningen er meget kompakt og med 
den samme planløsning på stueplan og 
første etage. Formålet med det nye byggeri 
var at få fysiske rammer, der understøtter 
skolens pædagogik, som er kendetegnet 
ved åbenhed og gennemsigtighed. Samtidig 
var man opmærksom på, at meget åbne 
undervisningsområder kan virke over
vældende på nogle – især mindre – børn, 
hvorfor det kan være godt også at have 
mere lukkede rum. 

Fællesrum med mange muligheder
Afdelingen er bygget op omkring et stort 
fællesrum med en stor trappe i midten. 
Trappen gør det muligt at samle alle 
børnene på en overskuelig måde, og lærere 
og pædagoger kan give beskeder til alle 
elever på én gang, uden at skulle råbe. 

Bygningens konstruktion med vænger gør 
en stor forskel i forhold til lydniveauet. 
Eleverne er spredt, og man får ikke indtryk 
af, at der er så mange børn. For at holde 
lydniveauet yderligere nede, er der brugt 

lydabsorberende (troldtex) plader mange 
steder i bygningen. Dette, kombineret med 
at alle bruger indesko, giver et meget lavt 
støjniveau. Brugen af indesko gør også 
rengøringen lettere. 

Trappeområdet er også blevet et populært 
sted for leg og fritidsaktiviteter, og det 
bruges også som siddepladser til musik og 
teaterforestillinger. Afdelingens musiklokale 
ligger lige over for trappen og er indrettet, 
så det kan bruges som scene. 

Glaspartier sikrer visuel kontakt  
og skærmer for støj 
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”Glasset fungerer alt i alt 
virkelig godt. Børnene bliver 
generelt ikke distraheret og  
kan sagtens koncentrere sig.”

Den store trappe med  
plads til alle børnene

Musikværkstedet, der ligger  
over for trappen

De samme lokaler i undervisning og fritid 
giver sammenhæng i hverdagen
Fra det store fælleslokale er der adgang til 
fire forskellige afdelinger eller baser, en for 
hvert klassetrin. To af baserne er på stue
plan og to er på første sal. Der er fire 
klasser på hvert trin. Skolen har beholdt  
det traditionelle klasserum, men med 
vinduer ud til et åbent fællesareal, der 
bruges af alle elever på trinnet. 

De store vinduespartier er med til at 
optimere gennemsigtighed og åbenhed, 
hvilket tillader, at fællesrummet også kan 
bruges til gruppearbejde. Til de børn,  
der har svært ved at håndtere de mange 
indtryk, opsættes mobile skærme, der 
visuelt afgrænser den pågældendes plads  
i klassen, så barnet har lettere ved at holde 
fokus mod læreren. 

Klasserne arbejder meget ude i den fælles 
base, fordi den visuelle kontakt gør det 
muligt hele tiden at holde kontakt med 
både grupper i klassen og grupper i det 
 tilstødende areal. Hele basen bruges også  
i fritidsdelen. Børnene kan selv vælge,  
hvor de vil opholde sig. 

Mange børn, men ro og overblik
For at hindre, at der bliver kaos, når så 
mange børn kommer og går samtidig, har 
hver base sin egen indgang og sin egen 
garderobe med et toilet for hver klasse. 
Arealet i garderoben er udnyttet maksimalt 
ved, at der er knager, hylder og bænke hele 
vejen rundt. Til venstre ses en plantegning  
af stueetagen. Tilgængeligheden er sikret 
ved hjælp af en centralt placeret elevator 
og niveaufri adgang på de enkelte etager. 

Fælles fagværksteder giver  
god udnyttelse af lokalerne
Bygningen har både musiklokale, kreativt 
værksted og naturfagligt værksted.  
De er indrettet, så de kan bruges i både 
undervisning og fritid, og bruges ofte  
af børnene, når de er i SFO. Bygningen er 
fleksibel i sin konstruktive opbygning med 
lette skillevægge, så rum og indretning  
kan ændres. 

FAKTA

Opmærksomhedspunkter
Store	glaspartier	kræver	hyppig	ren	gøring,	
såvel	ude	som	inde.	Såfremt	glaspartierne	går	
helt	ned	til	gulvet,	skal	ruderne	af	sikkerheds-
mæssige	årsager	være	hærdede.	

De	mange	glaspartier	medfører	reduceret	
vægplads	til	udstillinger	og	lignende.	Ifølge	
brandmyndighederne	må	der	ikke	opsættes	
papir	eller	andet	på	glasset.	

Centralt	placeret	elevator	sikrer	tilgænge	lighed.

Skolenavn: Torsted	Skole

Byggeår: 2006

Kommune: Horsens

Type: Nybygning	af	fælles	lokaler	
til	indskoling	og	SFO.

Antal elever: 375

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet	er	vurderet	
som	over	middel.	Etablerings	omkostningerne		
er	med	en	kvadratmeterpris	på	10.000	kr.	
	forholdsvis	lave.	Bygningen	er	udført	i	billige		
og	slid	stærke	facadeplader	og	glaspartier	til	
vægge	mellem	lokaler	og	fællesareal.	Særligt	
udsatte	hjørner	er	forstærket	med	stålskinne.

Bygningens	mange	store	glaspartier	går		
helt	ned	til	gulvet,	hvorfor	man	må	forvente	
omkostninger	forbundet	med	vedlige	holdelse	
og	udskiftning	af	ruder.
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Lokaler og gangarealer, der er indrettet med henblik  
på fællesudnyttelse til undervisning og fritidsaktiviteter.

Inventar og lokaleindretning som kan understøtte både 
undervisnings- og fritidsaktiviteter.

Den mekaniske skillevæg 
mellem skoletorvet og 
musiklokalet skaber mulighed 
for at udnytte musiklokalet  
i undervisnings og fritids
aktiviteter 

Trapper, der fører ned til Skoletorvet

I 1999 påbegyndtes ombygningen af 
Odense Kaserne, der havde stået tom  
i nogle år. Den gamle kaserne skulle danne 
rammerne for Hunderupskolen, der blev 
opført grundet stigende elevtal. Udgangs
punktet var at beholde så meget af den 
gamle kaserne som muligt, i stedet for  
at rive ned og bygge op på ny. Nogle  
af bygningerne var bevaringsværdige,  
og andre valgte man at bibeholde for  
at genbruge det, som kunne genbruges.

Fælles udnyttelse af lokaler  
til  undervisning og fritidsaktiviteter  
i trygge omgivelser
Et mål helt fra starten af byggeprocessen 
har været at skabe en integration mellem 
skole og fritid. Skolen er afdelingsopdelt, 
hvor de mindste elever er placeret i en slags 
”småbørnshus”. Imellem to klasselokaler 
ligger SFO’en. Der er åbent til lokalerne hele 
dagen, således at de kan udnyttes både  
til skole og til fritidsordning. Børnene kan 
benytte lokalerne efter behov – vil man 
sidde alene, læse ved et bord eller ligge  
og male på gulvet, er der mulighed for  
dette i de forskellige lokaler.

Fleksible løsninger  
slår flere fluer med ét smæk
Placeret ud for ”småbørnshuset”, og  cen
tralt beliggende for hele skolen, er Skole
torvet, der udgør skolens samlings sted. 
Trapper der fungerer som sidde pladser, 
fører ned til Skoletorvet, der grænses  
op af skolens idrætshal til den ene side  
og musiklokalet til den anden side. 
Mekaniske skillevægge adskiller de tre rum. 
Place ringen af idrætshallen samt musik
lokalet i skolens centrum giver mulighed  
for at kombinere de forskellige fag, og 
udnytte de fysiske muligheder i rummene. 

Eksempelvis fungerer musiklokalet som 
scene for Skoletorvet, ligesom Skoletorvet 
gør det i forhold til idrætshallen, der 
således ikke blot udgør rammen for fysisk 
udfoldelse, men også fungerer som tilskuer
plads til større arrangementer. På denne vis 
er de fysiske rammer behæftet med flere 
funktioner, der opfylder forskellige behov.

Genbrug og fleksible løsninger  
giver plads til fælles udnyttelse
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Stole med fleksibel anvendelse

Bogreolerne, som er monteret med hjul,  
skaber et fleksibelt rum

Oplevelser til små og store elever  
på biblioteket
Over Skoletorvet ligger skolens bibliotek. 
Biblioteket er indrettet med små kroge, 
hvor både små og store elever kan opholde 
sig enten ved arbejdspladserne, ved com
puterne eller i hyggekrogene, der blandt 
andet rummer små stole til de mindre 
elever. 

Biblioteket er tænkt som et supermarked, 
hvor børnene skal fristes af skiftende 
 inventar og udstillinger, således at 
nysgerrig heden og læselysten vækkes. 
Bogreolerne, som er monteret med hjul,  
kan bruges til at afskærme små læsehuler, 
som er særlig velegnet til børn i SFO’en.

Placeringen af biblioteket over Skoletorvet 
medfører, at biblioteket udsættes for 
meget støj. Ved hjælp af glasdøre og 
perforerede plader på væggene har man 
nedsat støjniveauet. Loftspladerne er 
formet på en sådan måde, at lyden 
absorberes.

FAKTA

Skolenavn: Hunderup	Skole

Byggeår: Påbegyndt	i	1999

Kommune: Odense

Type: Ny	skole	indrettet	
i	tidligere	kasernebygninger

Antal elever: 780

Opmærksomhedspunkter
De	akustiske	forhold	bør	nøje	overvejes		
i	større	rum.	Lydabsorberende	materialer		
på	vægge/	lofter	og	gulve	kan	bidrage		
til	et	bedre	akustisk	indeklima.	

Sikring	af	god	tilgængelighed	er	en	
	udfordring	ved	ombygning	af	eksi	sterende	
bygninger,	og	det	anbefales,	at	dette		
indgår	tidligt	i	processen.

Mekaniske	skillevægge	kræver	vedlige-
holdelse,	hvorfor	man	bør	overveje,		
om		lignende	rumdeling	kan	opnås	ved	
hjælp	af	almindelige	skydedøre.

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet	er	
	vurderet	som	over	middel.	Etablerings-
omkostningerne	til	SFO	var	under	9.000		
pr.	m2,	hvilket	er	forholdsvist	lavt.	Den	
lave	pris	skyldes	materialevalg	(beton-
konstruktion)	og	synlige	installations-
føringer.	Materialevalget	medfører	ikke		
høje	driftsomkostninger	på	sigt.

Mekaniske	skydedøre	koster	ca.	2.500	kr.	
pr.	m2	og	er	forbundet	med	højere	ved	lige-
holdelsesomkostninger	end	f.eks.	alminde-
lige	skydedøre.	
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Inventar og lokaleindretning som kan understøtte både 
undervisnings- og fritidsaktiviteter.

Lokaler og gangarealer, der er indrettet med henblik  
på fællesudnyttelse til undervisning og fritidsaktiviteter.

Den overbyggede atriumgård set fra siden

>> 
Det tidligere gangareal

En del af det store fælleslokale

”Hele den plads, som  
før bare var en atriumgård,  
og som lå fuldstændig  
ubrugt hen om formiddagen, 
den bliver brugt hele  
dagen nu.” 

Søndermarkskolen i Randers blev bygget  
i 1965. Skolen er i ét plan, og bygningerne 
ligger rundt om flere atriumgårde. Skolen 
havde i flere år haft et tæt samarbejde 
mellem lærere og pædagoger, og det var 
ønsket om at få bedre fysiske rammer 
omkring dette samarbejde, der var 
inspirationen bag skolens ombygning. 

Det store fælleslokale  
er indskolingens centrum
Ombygningen af atriumgården til fælles
lokale var nem at gennemføre. Væggene 
var der i forvejen, så det var bare at lægge 
gulv og bygge tag. Taget er lavet lidt højere 
end på de omkringliggende bygninger,  
og der er vinduer langs to vægge i den 
ekstra højde, hvilket giver et fint lysindfald.

Inddragelse af atriumgård  
og gangarealer gav mere plads 
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Fælleslokale for indskolingen

Bord og reol i ét, med hjul

Plantegningen viser et udsnit af det område,  
der er ombygget. Øverst ser man en almindelig 
atriumgård, i midten ser man to dobbelte 
klasselokaler (det der tidligere var gangarealer),  
og nederst ser man det nye fælleslokale  
(det der tidligere var atriumgård). 

Sammenlægning af undervisning  
og SFO gav mere plads
Tidligere gik eleverne til egne SFOlokaler, 
når dagens undervisning var slut. Ved  
at lave disse lokaler om til almindelige 
undervisningslokaler, har indskolingen  
fået meget mere plads, og hver klasse har 
nu et dobbeltlokale til rådighed, som bruges 
i både undervisning og fritid. Lokalerne  
er indrettet, så den ene del minder om et 
almindeligt klasserum med stole og borde, 
mens den anden del minder mere om et 
fritidslokale med sofaer, reoler, kasser med 
forskellige materialer mv. Alt inventar har 
hjul, så man nemt kan flytte om på det.

Det store fælleslokale fungerer nu både 
som base for SFO med opholds og køkken
faciliteter, samt som gruppe og projekt
område med værkstedsfaciliteter for 
undervisningen i indskolingen.

FAKTA

Opmærksomhedspunkter
Ved	overdækning	af	atriumgårde	skal	man		
være	særligt	opmærksom	på	dagslys	forhold.	
Højtliggende	vinduespartier	eller	ovenlys	kan	
sikre	tilstrækkelig	dagslys	til	tilstødende	lokaler.

Når	man	sætter	store	vinduer	ind,	skal	man	
være	opmærksom	på,	hvordan	solen	falder		
og	eventuelt	sætte	afskærmning	op.	

Ved	overdækning	af	atriumgårde	skal	man	
være	særligt	opmærksom	på	flugtveje.	

Temperaturen	i	rum	med	store	vindues	partier	
kan	også	blive	høj,	så	det	er	vigtigt	at	sørge		
for	en	god	ventilation.	

Overdækning	af	uanvendt	atriumgård	skaber	
et	rummeligt	fællesareal	for	skolen	og	mulig-
hed	for	inddragelse	af	uanvendte	gangarealer.

Skolenavn: Søndermarkskolen

Byggeår: Skolen	er	bygget	i	1965,	
den	blev	ombygget	i	2005

Kommune: Randers

Type: Ombygning

Antal elever: 250	(indskolingen)

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet	er	vurderet	
som	over	middel.	Etablerings	omkostningerne	
på	ca.	11.000	kr.	pr.	m²	er	relativt	lave,	da	det	
inkluderer	nyt	inventar.	De	lave	etablerings-
omkostninger	skyldes	i	dette	tilfælde	til	dels,		
at	de	eksisterende	facader	umiddelbart	kunne	
indgå	i	det	nye	atrium.	Eksisterende	konstruk-
tioner	og	materialer	i	kombination	med	nye	
enkle	konstruktioner	bidrager	til	omkostnings-
effektivitet.	Løsningen	med	at	give	atriaet	en	
overdækning	giver	et	mindre	varme	forbrug,		
da	de	gamle	facader	havde	en	dårlig	
	isoleringsevne.	

Energimæssigt sparer skolen penge  
med den nye ombygning, fordi resten  
af bygningen nu har et mindre varmetab. 
Arealeffektiviteten er forøget, da man har 
opnået en meget bedre belægning af den 
tidligere ikke så anvendte atriumgård,  
der nu – som fællesrum – bliver brugt hele 
dagen som bindeled mellem skole og SFO.

Inddragelse af gangarealerne  
har givet bedre plads 
Gangarealerne der lå i forbindelse med  
de klasselokaler, der ligger ud mod fælles
rummet, er blevet bygget om, så de nu er 
en del af klassernes lokaler. De bruges til 
holdarbejde, eller hvis elever vil sidde lidt  
for sig selv. Inventaret er, som i de andre 
lokaler, flytbart, så indretningen af gangen 
er fleksibel. Skolen arbejder med forskellige 
læringsstile, noget som er nemmere at 
gennemføre med de ekstra arealer. 
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”Dørene fra klasserne står 
åbne det meste af dagen  
ud til fællesområdet.”

Fællesareal

Hyggeområde

SæbyGershøj Skole, landets første central
skole fra 1937, har igennem årene bygget 
til, bygget om samt nybygget en hal til idræt 
og teater. Motivationen for nybyggeriet var 
mangel på plads. Man valgte at bygge en ny 
idrætshal, da kvadratmeterprisen er lavere 
for denne type nybyggeri end for under vis
nings og faglokaler. Den gamle gymnastik
sal med sine høje lofter udgjorde en fin 
ramme for værksteds og faglokaler.

Skolen er med sine 150 elever en lille skole, 
hvor eleverne kan gå fra 0. til 6. klasse,  
og skolen er beliggende ude i det åbne land 
med marker til begge sider. I forbindelse 
med at SFO’en skulle flytte over i Sæby
Gershøj Skoles lokaler, blev skolen desuden 
renoveret. 

Et af hovedtemaerne for indretningen var, 
at lokalerne kunne udnyttes optimalt ved 
en fælles brug af indskolingsafsnittet til 
både skole og fritid. Indskolingsafdelingen 
rummer tre skoleklasser og SFO. Klasse
værelserne bruges fortrinsvis i skoletiden, 
og de tre lokaler har direkte adgang til ude
arealer. De tre klasseværelser støder ud til 
et fællesareal – der tidligere var et klasse

værelse – og som nu er indrettet med mere 
uformelle møbler, og fungerer som SFO’ens 
base.

Fællesareal med hyggekroge og køkken
Fællesarealet er indrettet med borde i 
forskellige størrelser, og børnene sidder  
på skamler. I skoletiden bruges området 
både til de elever, der har behov for at 
arbejde alene, og til mindre gruppearbejder. 
I området er der etableret et fordybelses 
og hyggeområde med sofaer, og ved hjælp 
af reoler er der skabt et andet hyggehjørne, 
hvor elever kan lave gruppearbejde eller 
bare være lidt mere for sig selv.

I det lille køkken, som er en del af fælles
området, er det muligt at lave mad og bage. 
Som en ø til køkkenet har SFO’en stillet et 
flytbart grovbord på hjul.

I direkte tilknytning til indskolingsområdet 
har skolen udnyttet et gangareal, som leder 
hen til skolens åbne bibliotek. I gangarealet 
er opsat en række computere til eleverne, 
og antallet af stole tyder på, at eleverne kan 
lide at arbejde sammen ved computerne.

Kreativt rum med højt til loftet
Den tidligere gymnastiksal er blevet til  
et stort og rummeligt lokale – med højt  
til loftet – til billedkunst og håndarbejde.  
De to funktioner er adskilt af glas og af  
et depotrum opsat som et rum i rummet,  
og fra lokalerne kan eleverne gå direkte ud  
i skolegården. I de tidligere omklædningsrum 
har skolen etableret lokaler til Natur og 
Teknik.

Lokaler og gangarealer, der er indrettet med henblik  
på fællesudnyttelse til undervisning og fritidsaktiviteter.

Placering og indretning af andre faglokaler og værkstedsområder, 
der kan anvendes til både undervisning og fritidsaktiviteter.

Ombygning af gymnastiksal gav  
bedre plads til værkstedsområder
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”Det er virkelig dejligt at  
have det som arbejdsbord  
med børnene – det har en  
god højde for børnene at 
arbejde ved, og det er nemt  
at flytte rundt med.”

GrovarbejdsstedMultisal

Køkken med flytbar køkkenø

FAKTA

Skolenavn: Sæby-Gershøj	Skole

Byggeår: 2001	(ombygning)

Kommune: Lejre

Type: Ombygning	og	nybygning

Antal elever: 150

Opmærksomhedspunkter
I	forbindelse	med	omlægning	af	eksempel-
vis	gymnastiksal	til	faglokaler	bør	man	
være	særlig	opmærksom	på	akustiske	
forhold,	da	krav	til	akustisk	indeklima		
er	afhængige	af	lokalets	funktion.

Kravene	i	BR	2008	indebærer,	at	der	
	stilles	højere	krav	til	isolering	ved	ombyg-
ning.	Det	anbefales,	at	dette	indgår		
i		vurderingen	ved	beslutningen	om	
ombygning/nybygning.

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet	
	vurderes	som	middel.	Etablerings-
omkostningerne	på	7.300	kr.	pr.	m²	er	
relativt	lave,	men	driftsudgifterne	til	varme-
forbrug	vurderes	til	at	være	højere	end	
normalt.	

De kreative rum ligger i forlængelse  
af hinanden og integreret med SFO’ens 
basisområde, hvorfor lokalerne bruges til 
både undervisnings og fritidsaktiviteter.

Børnehaveklassen har lokale i samme 
afdeling. Forgangen til lokalet er blevet 
åbnet og er nu blevet en del af lokalet  
med hyggekrog og grovarbejdssted med 
små høvlebænke.

Multisal til skole og fritid
Skolens multihal har et stort vindue i den 
ene gavl og fungerer som skolens nye 
samlingssted. Dagslyset i hallen under
støtter skolens brug af hallen til mange 
forskellige formål. SFO’en benytter den  
til bevægelses og tumlerum, i skoletiden 
benyttes hallen til idrætsundervisning, 
teater og musik. Størrelsen gør den 
velegnet til møder og arrangementer  
med forældrene.
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Hyggekrog i vindueskarmen

På Bakkegårdsskolen er indskolings
afdelingen indrettet, så lokalerne kan 
udnyttes til både undervisning og SFO.

Det skaber en naturlig sammenhæng 
mellem aktiviteter og det pædagogiske 
arbejde i undervisningen og i fritiden.  
Det er netop i samspillet mellem leg og 
læring, at der opstår nye muligheder for  
at udvikle et lærings og udviklingsrum  
i både fritid og i undervisning.

Fællesområdet rummer undervisnings
lokaler og værksteder, og der er lagt særlig 
vægt på, at inventar og lokaleindretning 
understøtter både undervisning og fritids
aktiviteter. Flere af rummene er indrettet 
med fleksible borde påmonteret hjul,  
der kan foldes sammen og placeres efter 
behov. Brede tretrinstrapper med hjul 
bruges som siddepladser til teater og  
andre aktiviteter.

Nicher som arealudnyttelse
For at opnå en bedre arealudnyttelse er der 
i flere lokaler etableret dybe vindueskarme, 
der fungerer som små nicher i lokalet.  
Her kan børnene arbejde individuelt, slappe 
af eller holde øje med forældre, der kommer 
og går. Vindueskarmene er dekoreret med 
børnenes egne tegninger og indrettet med 
bløde puder til at sidde på. 

En fin detalje er, at der i flere rum er 
etableret borde langs vindueskarmene,  
hvor børnene kan sidde og læse, skrive  
eller tegne i et naturligt lys. 

Flere lokaler har en skillevæg i den ene 
ende, hvilket giver plads til en lille hygge
krog.

Lokaler og gangarealer, der er indrettet med henblik  
på fællesudnyttelse til undervisning og fritidsaktiviteter.

Placering og indretning af andre faglokaler og værkstedsområder,  
der kan anvendes til både undervisning og fritidsaktiviteter.

Fokus på fleksibel indretning gav  
bedre rammer for undervisning og fritid
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”Det er virkelig samarbejdet 
mellem pædagoger og 
lærere, der har været 
udgangs punktet …  
de forskellige teams er 
sammen blevet enige om 
indretningen af lokalerne.”

Borde langs vinduespartierne

Bordplads med godt lysindfald
Værkstederne ligger omkring en lille uden
dørs lysgård. Det giver mulighed for en 
række indendørsudendørs aktiviteter, idet 
der er direkte udgang fra værkstederne  
til lysgården. 

Billedkunst er placeret i tilknytning til 
fællesområdet og har en række borde sat 
op langs vinduerne til lysgården, hvilket 
både optimerer arealeffektiviteten af 
værkstedet og giver børnene bordplads 
med et godt, naturligt lysindfald. Lyset  
i værkstederne slukkes automatisk,  
når dagslyset er tilstrækkeligt, hvilket  
er energibesparende.

Placeringen af værkstederne i direkte 
forlængelse af undervisningslokalerne 
kombineret med god timeplanlægning, 
optimerer belægning gennem fællesud
nyttelse af lokalerne gennem hele dagen. 

FAKTA

Skolenavn: Bakkegårdsskolen	
(GFO	Bakkegård)

Byggeår: 2001	–	løbende	indretning

Kommune: Gentofte

Type: Tilretning	og	indretning	af	
	indskolingsområde	i	tidligere	klassefløj	

Antal elever: 300

Opmærksomhedspunkter
Brede	vindueskarme	på	etager	over	stue-
niveau	skal	sikres	med	værn,	og	man	skal	
være	særligt	opmærksom	på	flugtvejs-
forhold.	

Borde	langs	vinduespartier	kan	give	god	
arealudnyttelse.	

Automatisk	lysstyring	kan	anvendes	for		
at	forhindre,	at	der	bruges	mere	energi		
til	kunstlys	end	nødvendigt	(energi-
besparende),	samtidig	med	at	brugernes	
behov	tilgodeses.	

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet		
er		vurderet	til	over	middel.	Etablerings-
omkostningerne	knytter	sig	primært		
til		tilretning	af	dybe	vindueskarme	og	
	indretningen	med	3	–	4	fleksible	borde		
og	stole	til	hvert	lokale.	Skolen	vurderer,		
at	der	er	brugt	ca.	40.000	–	45.000	kr.		
pr.	lokale.	Flytbar	siddetrappe	koster		
ca.	3.500	kr.	Vindueskarme	med	hynder	
koster	ca.	2.500	pr.	meter.	

Lysgård

Gangareal
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FUNKTIONALITETER

Her fokuserer vi på:

•	 		Organisering	eller	anvendelse	af	digitale	
lærings	ressourcer,	der	understøtter	
	for	bedring	af	grundlæggende	færdigheder	
såsom	læsning,	skrivning	og	regning,	
	eventuelt	gennem	elevsamarbejde.

	•	 	Organisatoriske	løsninger	med	henblik		
på	benyttelse	af	it	i	undervisningssituationer,	
herunder	evt.	montering/anvendelse	af	
	interaktive	tavler	mv.,	både	i	basislokaler	
	(klasselokaler)	og	værksteds-	eller	faglokaler.

•	 	Organisering	af	it-ressourcer,	der	tillader		
en	differentiering	af	undervisningen,		idet	
	eleverne	kan	arbejde	i	deres	eget	tempo		
i	overensstemmelse	med	deres	foretrukne	
læringsstil	og	med	forskellige	emner.	

•	 	Anvendelse	af	flere	former	for	it	koblet	med	
varierende	pædagogiske	metoder	eller	
	specialundervisning.

•	 	Organisering	med	henblik	på	at	optimere	
	tilgængeligheden	for	elever	og	medarbejdere		
i	forhold	til	it-udstyr	og	andre	medier.

De nordiske lande er kendt for at have en 
global førerposition, når det handler om 
anvendelsen af it i uddannelsessektoren. 

Man har i Danmark siden starten af halv
femserne investeret i it i uddannelses
sektoren, blandt andet med henblik på  
at anvende it til at understøtte grund
læggende færdigheder såsom læsning, 
skrivning, regning mv.

For at få mest muligt ud af disse it
investeringer og itprojekter er der på en 
række skoler lagt et særligt engagement 
fra skoleledelsens side i den organisatoriske 
implementering af it.

Således er der på flere og flere skoler et 
tilsigtet fokus på organisatoriske løsninger, 
der understøtter benyttelse af it i under
visningssituationen. Her vil der ofte blive 
lagt vægt på koblingen af forskellige  
former for itværktøjer med varierende 
pæda gogiske metoder. 

Dette kan eksempelvis være i forbindelse 
med undervisningsdifferentiering, hvor it 
tillader, at eleverne kan arbejde i forskelligt 
tempo og med forskellige emner. 

Samtidig giver flere former for it også gode 
muligheder for gruppearbejde og under
støtter projektarbejde på tværs af alder. 

Når eleverne bruger computeren, foregår 
det således ofte som et læringsfællesskab, 
hvor de for eksempel er sammen om et 
projekt. 

En væsentlig forudsætning for anvendelsen 
af it er at optimere tilgængeligheden for 
lærere og elever af itudstyr og medier. 

It og medier som en integreret 
del af undervisningen 
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Computerø til gruppearbejde

”Det er ikke det at have  
tavlen, der er interessant.  
Det er den interaktion,  
der finder sted, når børnene  
er i gang. Tavlen udgør 
simpelthen et læringsrum  
i læringsrummet.”

Ombygningen af Maglegårdsskolen havde 
afsæt i Gentofte Kommunes målsætning 
om at skabe plads til 50% flere børn i 
kommunens skoler. I stedet for at bygge  
en ny skolebygning, byggede man om og  
ud i den eksisterende pavillonskole. Grund
læggende ville man væk fra den klasse
baserede undervisning og i højere grad 
aktivt inddrage eleverne i læringsprocessen 
på en måde, der tilgodeser elevernes 
forskelligartede læringsbehov. Et centralt 
middel til at nå denne målsætning om 
undervisningsdifferentiering omhandlede 
organiseringen af skolens itressourcer.

Hjemområder  
– undervisningsdifferentiering gennem it
Maglegårdsskolens udgangspunkt var,  
at skolens læringssyn skulle afspejles  
i indretningen af læringsmiljøerne på hele 
skolen. Klasselokalerne skulle gøres så små 
som muligt for at få plads til større fælles
områder, hvor eleverne hver især kan 
udfolde deres forskellige måder at lære på. 

Konkret samlede man de tidligere klasse
lokaler og gangarealer i fysiske enheder – 
de såkaldte ”hjemområder”. Disse er blevet 
skolens såvel fysiske som pædagogiske  
og organisatoriske omdrejningspunkter. 

Itressourcerne er strategisk placeret i det 
fælles hjemområde, som er indrettet med 
fleksible møbler, herunder siddetrapper. 

Det åbne itlæringsmiljø som skabes med 
det fælles hjemområde og organiseringen 
af itressourcerne, understøtter differen
tiering af undervisningen, da eleverne kan 
arbejde i hold og grupper ved de forskellige 
itpladser. 

Eleverne kan arbejde i deres eget tempo  
og med forskellige emner, samtidig med at 
de er i kontakt med andre børn, og lærerne 
kan give hver enkelt personlig støtte og 
feedback.

Itressourcerne bliver ydermere anvendt 
mere på grund af placeringen af it i  
de fælles hjemområder – placeringen  
er vigtigere end antallet af computere  
pr. elev. 

Et interaktivt læringsrum
It udgør en integreret del af elevernes 
hverdag på Maglegårdsskolen. Man arbejder 
her med at integrere it i undervisningen, 
således at anvendelsen af digitale lærings
ressourcer understøtter indlæringen  
af grundlæggende færdigheder såsom 
læsning, skrivning og regning. Bærbare 
computere, digitale kameraer, scanner  
og printer er eksempelvis fuldt tilgængelige  
i hvert hjemområde, og eleverne benytter  
it på lige fod med andre undervisnings
redskaber. En af skolens nyere anskaffelser 
er enkelte interaktive tavler, som er frit 
tilgængelige i fællesrummene. 

Placeringen af dem varierer fra hjemområde 
til hjemområde. I indskolingen er den inter
aktive tavle placeret i fællesområdet, 
hvilket gør tavlen umiddelbart tilgængelig 
for eleverne. Området er afgrænset af et 
stort gardin, der både fungerer som rum
deler og som solafskærmning.

Her kan eleverne enkeltvis eller i grupper,  
så de lærer af hinanden, benytte forskellige 
læringsspil, der kombinerer både lyd, billede 
og bevægelse.

I erkendelse af, at mange af eleverne er 
stærke i it og teknik, og til tider stærkere 
end lærerne, finder og oplærer man på 
Maglegårdsskolen ressourcepersoner 
blandt eleverne, der deler deres viden  
med de andre elever. Således skabes der 
horisontale relationer, hvor hver person 
(elev som lærer) får sat sine kompetencer  
i spil.

Organisering af it-ressourcer, der tillader en differentiering af undervisningen.

Organisering eller anvendelse af digitale læringsressourcer, der understøtter 
forbedring af grundlæggende færdigheder.

It i hjemområder skaber fælles interaktivt  
læringsrum og bedre arealudnyttelse
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Placering af computere i fællesrum med flytbare 
møbler skaber et fleksibelt miljø for anvendelsen af it

Interaktiv tavle i fælles hjemområde

Hvert hjemområde (fællesrum) indeholder overordnet 
fire funktionsopdelte afdelinger: tre hjemsteder, som 
er baser for de tre klasser i hjemområdet, og som 
bruges på tværs af klasserne, hvilket giver en bedre 
arealudnyttelse, da lokalerne aldrig står tomme.

Fællesområde med computere

FAKTA

Skolenavn: Maglegårdsskolen

Byggeår: Ombygning	2002	–	2006

Kommune: Gentofte

Type: Ombygning	af	pavillonskole

Antal elever: 724

Opmærksomhedspunkter
Inddragelsen	af	it	samt	organiseringen		
af	hjemområderne	kræver	vedvarende	
lærerengagement.	

Man	skal	være	særligt	opmærksom		
på	lysindfald	i	forhold	til	computere		
og		interaktive	tavler.	

Omkostningseffektivitet 
Eksemplets	omkostningseffektivitet	
	vurderes	som	middel.	Etablerings-
omkostningerne	for	ombygningen	er		
ca.	4.400	kr.	pr.	m2,		hvilket	er	lavt.	Der	
er	foretaget	en		omfattende	ombygning/	
udvidelse	af	den	eksisterende	skole.	

En	interaktiv	tavle	koster	ca.	15.000	kr.	
	Flytbar	siddetrappe	koster	ca.	3.500	kr.

Hjemområde

Hjemsted Hjemsted

Hjemsted
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Mediecentret

”Vi ved godt, at de unge 
bruger computere hele 
tiden. Derfor er it en naturlig 
del af undervisningen i alle 
fag, og alle elever får kurser  
i at bruge skolens viden-
delingssystem og relevante 
programmer.”

Tre Falke Skolen er en overbygningsskole, 
der går fra 7. til 10. klasse, og hvor alle 10. 
klasser i Frederiksberg Kommune samles.  
At it skal være en integreret del af under
visningen, er en ledelsesmæssig prioritering. 
Skolens profil er således bygget op om it,  
og der er lagt særlig vægt på organiseringen 
og tilgængelighed af itressourcer på 
skolen. 

På Tre Falke Skolen findes der ikke aflåste 
edblokaler. Der er heller ikke udført andre 
store, konstruktive ændringer af bygningen 
for at fremme brugen af it i undervisningen. 
I stedet er der stationære computere til fri 
afbenyttelse placeret i fællesområderne. 
Disse benyttes af eleverne og lærerne  
i forbindelse med undervisningen samt  
af eleverne i frikvarterer og efter skoletid. 

Mediecentret er altid åbent
Skolen har et centralt og åbent placeret 
mediecenter, som er et kombineret skole
bibliotek og itcenter. Mediecentret 
fungerer som en naturlig og integreret del 
af skolen, hvor elever og lærere spadserer 
forbi flere gange dagligt. Der er fire  med
arbejdere tilknyttet mediecentret, som på 
skift står til rådighed i forhold til at hjælpe 

elever og lærere. I mediecentret sammen
tænkes materialer, hjælpemidler, com
putere, undervisningsforløb, program mer, 
tidsskrifter, fagbøger og skønlitterære 
bøger.

De fire lærere tilknyttet mediecentret 
arbejder desuden på at gøre mediecentret 
til det centrale omdrejningspunkt for 
skolens undervisning, hvor der arbejdes 
målrettet på at udvikle specifikke it
kompetencer.

Mediecentrets medarbejdere kører  
blandt andet et individuelt mentorforløb, 
hvor en udvalgt lærer tilknyttes en af 
medarbejderne. Formålet er at udvikle 
specifikke itkompetencer, f.eks. i forhold  
til at integrere interaktive tavler i under
visningen.

For at understøtte lærernes brug af it  
i undervisningen har skolen en række 
bærbare computere, som er placeret  
på transportable vogne, så lærerne kan 
tage dem med ud i undervisningslokalerne. 
Der er langt fra bærbare computere til alle, 
så lærerne reserverer computerne efter 
behov. 

Organisering med henblik på at optimere tilgængeligheden  
for elever og medarbejdere i forhold til it-udstyr og andre medier.

Anvendelse af flere former for it koblet med varierende 
pædagogiske metoder eller specialundervisning.

Placering af itudstyr optimerer  
anvendelsen af it
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Computere er placeret i fællesarealer

Vogn til bærbare computere

”Vi vil gerne skabe sådan  
en ”os-mig”-effekt blandt 
lærerne – de skal selv  
have lyst.”

”Vi har nogle medarbejdere  
i mediecentret, som er gode 
til at sælge varen til lærerne. 
Derfor er der mange folk her, 
hvor det kriller i fingrene,  
når det kommer til it.”

It-kørekort er integreret  
i undervisningen
Der er indført et itkørekort på skolen.  
Dette kørekort udstedes på baggrund  
af elevernes udarbejdede materiale i 
forskellige programmer – alt fra Word  
til Power Point og Flash. 

Materialet udarbejdes i forbindelse med  
den daglige undervisning, og gemmes 
løbende i elevernes individuelle mapper  
i viden delingssystemet.

Indholdet i elevernes mapper bruges 
dermed både til vurdering af deres faglige 
viden og kunnen samt i forhold til vurdering 
af elevernes itkompetencer.

FAKTA

Skolenavn: Tre	Falke	Skolen

Byggeår: 2001

Kommune: Frederiksberg

Type: Organisering	og	indretning	
af	it	på	aulaskole	

Antal	elever: 400

Opmærksomhedspunkter
Frit	tilgængelige	computere	forøger	
	anvendelse	og	derved	slid,	hvilket	
	ned		sætter	levetiden	på	især	skærme		
og		tastaturer.

Til	gengæld	nedsætter	den	åbne	placering	
af	computerne	risikoen	for	hærværk.	

Omkostningseffektivitet 
Omkostningseffektiviteten	er	vurderet		
som	over	middel,	da	der	ikke	er	foretaget	
større	konstruktive	indgreb	i	bygningen.		
En		rullende	vogn	til	bærbare	computere	
koster	ca.	10.000	kr.	Den	største	
	omkostning	i	forbindelse	med	medie-
centret	er	forbundet	med	personaletimer.	
Placering	af	computere	i	fællesarealer	
	forøger	anvendelse	og	slid,	hvilket	
	medfører	forøgede	vedligeholdelses-
udgifter.	
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Computerlokale

Tommerup Skole er fra 1927 og er ombyg
get og tilbygget flere gange i løbet af årene. 
I forbindelse med de fysiske ændringer  
af skolen besluttede man at lægge særlig 
vægt på inddragelsen af it i skolens 
hverdag. Det var især tre lærere, der tog 
udfordringen op, da de ville have it til at 
være tilgængelig på skolen og til at virke  
i planlægning og gennemførelse af under
visning.

Samarbejde og kommunikation  
på SkoleIntra
I august 2004 var SkoleIntra klar til at blive 
taget i brug på Tommerup Skole. Mulig
hederne på SkoleIntra er mange, og skolen 
udvider brugen af funktioner løbende. 
Skolen gør meget aktivt brug af de mulig
heder, der er på skolens intranet. 

På ForældreIntra foregår en stor del  
af kommunikationen med hjemmene.  
At fordele tider til de årlige forældre 
samtaler om og med eleverne var tidligere 
tidskrævende for de enkelte lærere.  
Nu sættes tiderne op i et skema på 
Forældre Intra, hvor forældrene selv melder 
sig på og fordeler tiderne indbyrdes. 

til specialundervisning (med en sepen kan 
eleven scanne et tekststykke ind, overføre 
scanningen til en computer og derefter  
få teksten læst højt som en støtte til læse
træning). 

Mulighederne på skolen er mangfoldige,  
og formålet er hele tiden at kunne tilbyde 
en moderne og tidssvarende undervisning, 
hvor medarbejderne og eleverne kan gøre 
brug af de redskaber, der behøves.

Anvendelse af flere former for it koblet med varierende 
pædagogiske metoder eller specialundervisning.

Organisering med henblik på at optimere tilgængeligheden for 
elever og medarbejdere i forhold til it-udstyr og andre medier.

Moderne undervisning gennem  
anvendelse af flere former for it

På LærerIntra foregår meget af skolens 
interne kommunikation, og lærerne bruger 
systemet til at booke sig ind på de forskel
lige faciliteter på skolen. Elevplanerne 
udarbejdes efter en fælles skabelon på 
SkoleIntra – og både lærere og forældre  
har været glade for løsningen.

Den store overordnede effekt er fleksi bi
liteten i lærerarbejdet og mulighederne  
for kommunikation mellem ledelse, lærere, 
elever og forældre. Derudover er der mulig
hederne for viden deling, som lærerne 
oplever som en effekt. 

Redskaber til en moderne 
undervisning
Eleverne benytter ElevIntra til afleverings
opgaver, til lektiebog og til den personlige 
logbog, boganmeldelser, de tjekker deres 
lektier i ElevIntra i nogle fag, de ser vigtige 
meddelelser og følger med i fødselsdags
kalenderen.

Skolen har, hvad der svarer til ca. en com
puter for hver 6. elev. Derudover bruger 
eleverne Podcasting på mobilen, redige rings
programmer til at lave små film og sepen  
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Computere i det åbne miljø

”Her på skolen er det  
den grundlæggende 
pædagogiske holdning,  
der er overført til it. Vi kan 
ikke kontrollere brugen,  
så hvorfor opstille forbud.  
Vi har tillid til eleverne  
– vi tror på hinanden – og vi  
har aldrig haft problemer.”

Onlineprogrammer med abonnement, 
webtjenester og forskellige elektroniske 
undervisningspakker giver gode muligheder 
for lærerne for at arbejde med under vis
ningsdifferentiering på en enkel måde.  
I stedet for at arbejde med én bog med  
ét undervisningsniveau kan læreren nu 
arbejde med ét program med flere niveauer. 
For læreren er det samtidig positivt,  
at eleverne oplever det at arbejde med  
it som noget attraktivt i sig selv.

Mulighederne for at inddrage eleverne  
i undervisningen er en af de positive 
pædagogiske erfaringer, som lærerne  
på Tommerup Skole har oplevet. 

Elevernes motivation og interesse i forhold 
til f.eks. at lave hjemmesider eller webavis 
er meget inspirerende, og det fungerer fint, 
at de selv skal stå for at planlægge en del 
af forløbet. 

Computere i fællesarealer og lokaler
Skoletorvet, gangarealerne og Miljøhullet  
er benævnelser for skolens fællesarealer, 
og er de steder, eleverne bedst kan lide  
at arbejde med de bærbare computere. 

Eleverne sidder typisk 2 – 3 sammen og 
arbejder, og det mere åbne læringsmiljø 
giver eleverne mulighed for at snakke 
sammen og hygge sig med arbejdet.  
Elever er på alle klassetrin velkomne til  
at med bringe egen bærbar og koble sig  
op på skolens internet.

Skolen har valgt kun at have enkelte og 
hovedsageligt ældre computere i klasserne, 
da de oplever, at slitagen på disse com
putere er for stor. 

Skolens itlokale og itvognene med de 
bærbare er i brug hver dag fra kl. 8 – 14. 
Over Intra booker lærerne det antal com
putere, de har brug for til deres elever – og 
skolen oplever, at det er meget attraktivt  
at booke itlokalet med de stationære pc’er.

En af forklaringerne herpå kan være til
gængeligheden til assistance, hvis en lærer 
støder ind i et teknisk problem. Skolens 
tekniske itvejleder (en faglærer med  
itkompetencer) sidder med åben dør  
i et tilstødende kontor og hjælper,  
hvis problemerne opstår.

FAKTA

Skolenavn: Tommerup	Skole

Byggeår: 1927	(ombygning	i	2003)

Kommune: Assens

Type: Organisering	og	indretning	
af	it	i	en	korridorskole

Antal elever: 400

Opmærksomhedspunkter
Vigtigt	at	bruge	tid	og	afsætte	ressourcer	
på	at	få	et	it-system	til	at	fungere	stabilt	
–	ellers	bruger	lærerne	det	ikke.

Frit	tilgængelige	computere	forøger	
	anvendelse	og	derved	slid,	hvilket	
	ned	sætter	levetiden	på	især	skærme		
og	tastaturer.	Til	gengæld	nedsætter	den	
åbne	placering	af	computerne	riskoen		
for	hærværk.	

Omkostningseffektivitet 
Eksemplets	omkostningseffektivitet		
er	over	middel,	da	der	ikke	er	foretaget	
	konstruktive	indgreb	eller	indkøb	af	nyt	
inventar.	Placering	af	computere	i	fælles-
arealer	forøger	anvendelse	og	slid,	hvilket	
medfører	forøgede	vedligeholdelses-
udgifter.	

Skolen ser det som en forældet tanke,  
at læreren ved alt og inddrager gerne 
elevernes itkompetencer. Et eksempel  
er en klasses forberedelse til en skolerejse 
til Prag. Læreren gjorde brug af computer, 
projektor og webprogrammet Google Earth, 
og i et samarbejde med eleverne fandt 
klassen frem til, hvor hotellet ligger, vejen 
fra stationen og et par pejlemærker i byen.



90

FUNKTIONALITETER

Her fokuserer vi på:

•	 	Ombygning	eller	indretning	af	basis-
lokaler	med	henblik	på	at	understøtte	
under	vis	ningsdifferentiering,	herunder	
mulig	heder	i	tilknytning	til	basislokaler	
for	at	benytte	holdrum.

•	 	Udnyttelse	af	gangarealer	og	fælles-
arealer	(aulaer)	til	undervisnings-
aktiviteter.

•	 		Indretning	af	særlige	værksteds		mulig-
heder	i	basislokaler	f.eks.	ved	hjælp		
af	fleksibelt,	flytbart	inventar,	der	inde-
holder	forskelligt	værktøj	og	udstyr.

	•	 	Placering	og	indretning	af	faglokaler/
værk	stedslokaler/bibliotek,	placeret		
så	de	kan	anvendes	til	aktiviteter		
ud	over	de	specifikt	faglige	formål.

	•	 	Løsninger	med	et	tilsigtet	fokus	på	
	tilgængelighed,	herunder	hensyntagen		
til	handicappedes	færdsel	på	skolen.

Undervisningsdifferentiering er et krav i alle 
fag i folkeskolen, og det står indskrevet  
i folkeskoleloven.

Hvor undervisningen tidligere tog udgangs
punkt i klassen som en ensartet gruppe,  
er der nu krav og forventninger om at 
tilrette lægge læringsprocesserne med 
hensyntagen til børnenes forskellige 
forudsætninger og behov. 

Samtidig består skolerne ofte af en række 
ensartede klasselokaler, en række fag
lokaler, der er specielt indrettet med udstyr 
til et bestemt fag samt idrætsfaciliteter, 
gymnastiksale eller i nyere tid sportshaller 
med et tilhørende udeareal med boldbaner 
og atletikbaner. 

For at understøtte skolernes arbejde med 
undervisningsdifferentiering er der på 
forskellig vis arbejdet med en række mulig
heder for at tilpasse de fysiske rammer  
til kravene om varierede undervisnings  
og organisationsformer og i lærings
processer, der giver børnene mulighed for  
at arbejde selvstændigt eller i meningsfulde 
fællesskaber.

Med fleksibel tilretning eller indretning  
af hjembaseområde, hvor der ved hjælp  
af foldevægge, små karnapper i gang
arealer, anvendelse af reoler på hjul  
og adgang til udeområder eller holdrum,  
er der mulighed for at opdele rummene  
på en fleksibel måde efter behov.

Ligeledes kan de fysiske rammer med den 
fleksible indretning danne grundlag for,  
at undervisning på hold kan ske, uden at der 
nødvendigvis er mange grupperum på en 
skole. Holdundervisning og gruppeunder
visning kan endvidere indpasses i for
bindelse med daglig indretning af fælles
rum, gangarealer og aulaer.

Indretningen og placeringen af faglokaler 
kan også understøtte anvendelse, der går 
ud over de specifikt faglige mål med 
lokalerne. 

Endelig er tilgængelighed helt afgørende for 
aktiv inddragelse i undervisningsaktiviteter, 
hvorfor løsninger med et tilsigtet fokus  
på tilgængelighed er fremhævet. 

Undervisningsdifferentiering
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Genbrug af skabe i kernen 

Små nicher (tidligere depotrum) indrettes  
af de enkelte klasser efter behov

Toppen af kerne

Bjergmarkskolen er en klyngeskole, kende
tegnet ved selvstændige blokke forbundet 
af udendørs overdækninger. De enkelte 
enheder består af klasselokaler centreret 
omkring store, langstrakte fællesrum med 
højt til loftet og naturligt lysindfald fra 
højtsiddende vinduer. 

Før tilretningen blev fællesrummene oftest 
brugt til gennemgang og aktiviteter med 
”store armbevægelser”, men de akustiske 
forhold gjorde, at det store fællesrum 
kunne virke overvældende på mange  
af eleverne, især de mindste. 

Udgangspunktet for ombygningen af fælles
rummene, som efter tilretningen ikke blot 
udgør brede gangarealer, men fungerer som 
omdrejningspunkt for skolens daglige liv, 
var at skabe en rumlig opdeling af fælles
lokalerne. Dette med henblik på at skabe 
mulighed for i tilknytning til basislokalerne 
at benytte holdrum til undervisnings
differentiering. 

Eksisterende, men utidssvarende, skydedøre 
mellem lokaler og fællesrum er nu erstattet 
af dobbelte glasdøre, så der etableres visuel 
kontakt klasser og fællesarealer imellem. 
Basislokalerne er således optimeret med 
henblik på at fungere i samspil med fælles
lokalerne, hvilket understøtter gruppe
arbejde og holddannelse. De gamle depot
rum er nu indrettet som små nicher, som  
de enkelte klasser selv kan indrette efter 
behov. Et lille vindue mellem nicher og 
fælleslokaler tillader tilsyn i forbindelse 
med gruppearbejde i nicherne.

De store fællesrum er indrettet med  
en række rumdelende ”kerner,” der skaber 
små ”rum i rummet” (hjemområder for  
de enkelte klasser) og indeholder depoter, 
køkkennicher, pcarbejdspladser og huler. 
Således bidrager kernerne til at skabe hjem
områder, der kan tilpasses de forskellige 
alderstrin og tilgodese differentierede 
aktiviteter. 

Toppen af kernerne er tilgængelige ved 
hjælp af trapper og udgør små opholds  
og arbejdshemse. Enkelte kerner er bygget  
i forlængelse af store siddetrapper, der  
som et naturligt samlingssted inviterer til 
musik og teaterforestillinger, projektoplæg, 
leg og ophold samt andre fælles samlinger. 
Værnet på de brede siddetrapper er lavet  
af tykt glas, idet brandmyndighederne skal 
kunne se toppen af kernen i tilfælde af 
brand. Glasværnet kombineret med glas
døre til basislokalerne understøtter visuel 
kontakt og gennemsigtighed mellem basis
lokalerne og siddetrapperne. 

Udnyttelse af gangarealer og fællesarealer (aulaer) 
til undervisningsaktiviteter.

Ombygning eller indretning af basislokaler med henblik  
på at understøtte undervisningsdifferentiering, herunder 
muligheder i tilknytning til basislokaler for at benytte holdrum.

Fællesarealerne giver fleksibilitet  
til at undervisningsdifferentiere 
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Siddetrappe

Kernerne inddeler det gamle 
fællesrum i mindre fællesarealer 

Lydabsorberende plade med tegninger 

FAKTA

Skolenavn: Bjergmarkskolen

Byggeår: (ombygning	i	2004)

Kommune: Holbæk

Type: Ombygning	og	indretninger	
af	klyngeskole

Antal elever: 760

Opmærksomhedspunkter
Det	akustiske	indeklima	i	de	store	fælles-
rum	er	forbedret	med	lydabsorberende	
materialer	på	væggene	og	inddeling		
af	fællesrum	i	mindre	stillerum	ved	hjælp		
af	glaspartier.	

Kernernes	niveauer	er	ikke	tilgængelige		
for	handicappede	og	besværliggør		
rengøring.	

Af	brandhensyn	skal	niveauinddelte		
plateauer	monteres	med	gennemsigtige	
værn.

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet		
er		vurderet	som	over	middel.	For	relativt		
få	midler	er	der	opnået	en	stor	effekt		
i	forhold	til	bedre	udnyttelse	af	fælles-
arealerne,	uden	at	der	har	været	behov		
for	større	bygningsmæssige	ændringer.	
Etableringsomkostningerne	af	kernerne		
er	ca.	250.000	kr.	pr.	enhed.	Tilretning		
af	depoter	til	nicher	koster	ca.	20.000	kr.	
pr.	niche.	Etableringsomkostningerne		
er	så	vidt	muligt	nedsat	ved	genbrug		
af	gamle	skabe	og	inventar	i	forbindelse		
med	ombygningen.	

Kernerne er udført i en let konstruktion 
beklædt med slidstærke plader af lyst træ
finer. Indretningen af kernerne og nicherne 
er baseret på genbrug af eksisterende 
inventar, herunder skabe, sofaer og borde. 

Akustikken i fællesrummene er blevet 
bedre efter tilretningen og lever op til 
gældende lydkrav. 

Det skyldes både den nye inddeling med 
”kerner” og opsætning af lydabsorberende 
materialer på udvalgte vægge.

Det lydabsorberende materiale er dækket 
med metalgitter og kan derved bruges til 
ophængning af tegninger, plakater og andre 
”elevværker”. Radiatorer placeret bag  
de lydabsorberende plader fanger kulde
faldet fra de store vinduespartier. Endelig 
afskærmer store glaspartier en række 
”stilleområder” i forlængelse af udvalgte 
fællesrum.

Det akustiske indeklima i fællesrummene  
er behageligt, men opleves stadig – i fri
kvartererne – som et stort rum med en lang 
efterklang, der forplanter sig i hele rummet. 
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Nordvestskolen er en klyngeskole, kende
tegnet ved en række faseopdelte bygninger, 
der hver især består af flere basislokaler 
samt et stort fællesrum, som forbinder alle 
basislokaler. I forbindelse med integrering  
af SFO i skolens bygninger valgte man  
på Nordvestskolen at tilrette alle skolens 
klasselokaler og fællesrum. Dette med 
henblik på at skabe et rum der gennem 
fællesudnyttelse kunne danne rammen for 
både undervisning og fritids aktiviteter. 

Bedre udnyttelse af fællesrummene
Skolens fokusområde i tilretningen var de 
store fællesrum, der tidligere stod tomme 
og primært fungerede som gennemgang. 
Således var der i fællesrummene et særligt 
forbedringspotentiale i forhold til 
arealudnyttelse. 

Man indrettede fællesrummene, så de i dag 
understøtter skolens vision om under vis
nings differentiering. Fællesrummene har 
alle uformelle arbejdspladser i form af 
sofaer, sækkestole, hængekøjer og måtter 
mv., der lægger op til både soloarbejde og 
gruppearbejde i mindre eller større grupper. 

Indretning af basislokaler med henblik på  
at understøtte undervisningsdifferentiering.

Anvendelsen af gangarealer  
giver plads til leg og læring 

Skærme til fleksibel udnyttelse  
af rummet og oppyntning

Små scener kan kobles sammen 



95

”Lærernes redskaber er ikke blot 
didaktiske, men nu også fysiske 
redskaber […] Det hjælper imidler-
tid ikke bare at male og stille  
nye møbler ind i lokalerne.  
Det forandrer ikke noget. 
Personalet skal også lære  
at bruge de nye læringsmiljøer.  
Det kommer ikke af sig selv.”

”Det der startede som  
et SFO-projekt, blev til  
et skoleprojekt, hvor alle  
skolens fællesrum skulle 
udnyttes.”

Rent funktionelt opdeles fællesrummene  
af elevernes lockers, der bruges til at bryde 
rummet ned i mindre enheder. Videre er der 
skærme rundt omkring i fællesrummene, 
der både danner grundlag for en fleksibel 
udnyttelse af rummet og for oppyntning.

I fællesrummene er der opstillet arbejds
pladser i form af borde og stole samt 
scener og trappetrin, der benyttes til 
fremlæggelser for større grupper og som 
siddepladser i undervisning og fritid. 

Elevernes lockers

Trappetrin 

Uformelt arbejdsområde med måtte

FAKTA

Skolenavn: Nordvestskolen

Byggeår: 2009

Kommune: Helsingør

Type: Tilretning	af	klyngeskole

Antal elever: 570

Opmærksomhedspunkter
For	at	gangarealer	kan	bruges	som	
arbejdsplads,	skal	der	være	et	naturligt	
lysindfald.

Placering	af	inventar	i	gangarealer	skal	
være	i	overensstemmelse	med	krav		
om	flugtveje.

Elevernes	lockers	opdeler	fællesrum,		
men	skal	placeres,	så	krav	til	flugtveje		
er	overholdt.

De	akustiske	forhold	bør	overvejes	nøje,	
når	man	omdanner	ankomst-	og	gang-
arealer	til	ophold	og	undervisnings-
områder.	Rumdelere,	som	eksempelvis	
elevskabe,	kan	bidrage	til	et	forbedre		
det	akustiske	indeklima.	

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet		
er	vurderet	som	over	middel,	da	der	ikke	
er	foretaget	større	konstruktive	ændringer.	
Ved	indkøb	at	inventar,	er	det	lykkes	at	
omdefinere	brugen	af	eksisterende	lokaler.	
Flytbare	trappetrin	og	scener	koster	ca.	
3.000	–	5.000	kr.,	mens	lockers	koster		
ca.	1.500	kr.	pr.	skab.	

Fællesrummenes indretning er i høj grad 
også rettet mod elevernes aktiviteter uden 
for undervisningstiden. Man har blandt 
andet opstillet bordtennisbord og bord
fodboldborde i de større elevers fællesrum.

Beslutningen om tilretningen af skolen blev 
startskuddet for en proces, der gav rum for 
at tænke anderledes, og for at tage helt 
grundlæggende pædagogiske diskussioner 
op om læringsbegrebet. 

På denne vis er der skabt ejerskab omkring 
skolens valg. 



96

”Møblet” med bibliotek på toppen

De pædagogiske visioner står fuldt synlige, 
når man træder ind på Absalonskolen, der 
er bygget til at rumme fire spor. To gamle 
nedslidte skoler blev til en ny – med en  
ny placering – og de to skoleledere og 
medarbejderne gik ind i et forløb med fælles 
pædagogisk tænkning og nye tanker for 
organisering af skolen. Grundtanken var  
at skabe en skole, der har mulighed for  
en udstrakt grad af undervisnings
differentiering, med stor fleksibilitet  
og mange forskellige typer af rum, der er 
forskellige fra hinanden. I modsætning til  
de to gamle skoler med klasseværelset som 
udgangspunkt for organiseringen ønskede 
ledelsen en bygning, der understøtter 
storklassetænkningen og en organisering 
på tværs af klasserne. 

Tre afdelinger med mange muligheder
Skolen er opbygget med tre afdelinger, 
fysisk adskilt fra hinanden, og hver afdeling 
er ledet af en afdelingsleder i samarbejde 
med medarbejderne, som er organiseret  
i selvstyrende team. Hjemområde er 
skolens betegnelse for en klasses basis
lokale, og ledelsen måtte kraftigt markere  
i projekttilblivelsen, at valget på 40 m2 

pr. hjemområde var et bevidst valg. Var de 
blevet større, ville de lægge op til klasse
rumsundervisning som det bærende, og det 
ønskede skolen ikke.

Til rådighed for eleverne er der i hver af  
de tre afdelinger: et hjemområde pr. klasse  
i afdelingen som er indrettet med interaktiv 
tavle (klassens basislokale), et projekt
arbejdsrum, faglokaler i forhold til 
afdelingens klassetrin samt en række 
arbejdspladser i fællesarealet.

Skolen har blandt andet et ringformet 
siddemøbel (som et stort dæk) i kraftig 
plast, hvor der er plads til 6 – 8 børn. Møblet 
kan bruges både ude og inde og endda 
fyldes med vand eller sand, så det bliver 
stående. 

Elevarbejdspladser i flere niveauer
Fællesområdet ligger som et torv inde  
i midten af afdelingen og bruges fælles  
af afdelingens klassetrin. En række 
elevarbejdspladser er med stationære 
computere, der er frit tilgængelige for 
eleverne.

Udnyttelse af gangarealer og fællesarealer (aulaer)  
til undervisningsaktiviteter.

Løsninger med et tilsigtet fokus på tilgængelighed,  
herunder hensyntagen til handicappedes færdsel på skolen.

Skolen ligger i forskellige niveauer 
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Elever arbejder i ”Møblets” nicher

>>
Forskellige niveauer i ”Møblet”

Faglokale med glasvæg til fællesrum 

Som en kerne i afdelingen står det, som 
skolen betegner som ”Møblet”. Et område  
i flere niveauer indrettet med arbejds
pladser til såvel gruppe som individuelt 
arbejde. Det mest attraktive plateau er det 
højest beliggende, hvor der er et naturligt 
lysindfald fra store oven lys vinduer. 

Til fælles samlinger i afdelingen benyttes 
en trappe, der i sig selv kan rumme 100 
elever, og hvor de øvrige elever placerer  
sig på gulvet nedenfor.

Mangfoldigheden i inventar og rumligheder 
fordrer, at en del af inventaret bliver mere 
stationært. Livet i området er meget stil
færdigt. Nogle klasser bliver undervist inde  
i hjemområdet, enkelte elever sidder og 
arbejder for sig selv ved computeren eller 
med læsning i et fredeligt hjørne, mens 
mindre grupper af elever arbejder med  
hvert sit projekt i nicherne og plateauerne 
på ”Møblet”.

Skolen har én central elevator samt tre 
specielle handicaphejse placeret i kernen  
i hver af de tre afdelinger. Hejsene er med  
til at sikre tilgængelighed til skolens 
forskellige niveauer og udgør en billig 
elevatorløsning, som blandt andet kører 
langsomt og dermed er underlagt lempe
ligere vilkår end normale elevatorer.

Brandsikring
Absalonskolen har valgt et sprinklings
anlæg, som træder i stedet for en lang 
række andre brandforanstaltninger. Fordi 
sprinklingsanlægget giver sikkerhed for 
øjeblikkelig brandslukning, er der åbnet 
mulighed for at indsætte de mange ikke
brandsikre glaspartier på skolen. 

Beslægtede faglokaler i sammenhæng
Faglokalerne er placeret som en del af den 
enkelte afdeling. I udskolingen ligger 
området ”Naturfag”, der består af tre dele. 
Et laboratorium, der er i direkte kontakt 
med fællesarealet, hvor eleverne kan 
arbejde selv, et undervisningsområde  
samt et aflåst område, hvor undervisnings
inventar til fysik og kemi er placeret.
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Glas medvirker til at stimulere  
nysgerrigheden
I mange af væggene, der vender ind mod 
fællesarealet, er der glas (i stedet for gips)  
i hele væggens højde, hvilket er med til  
at gøre livet og arbejdet på skolen meget 
synligt. Glas er i det hele taget et gennem
gående materiale på skolen, og ud over  
at det giver en høj grad af synlig hed, er det 
medvirkende til et lyst og behage ligt inde
klima. Radiatorer placeret langs de ydre 
glaspartier modvirker kuldefald. 

Arkitekterne har sammen med skolen valgt 
en omkostningseffektiv løsning på brugen 
af glas. Glasset benyttes på samme vis, 
som var det gipsplader. Glasset sættes  
i metalskinner ved loft og gulv, og to glas
plader samles med en fuge.

Designområdet hører til i mellemtrinnets 
afdeling og rummer håndarbejde, billed
kunst og sløjd. Typisk benyttes lokalerne 
ved, at to klasser arbejder tvær fagligt 
sammen og gør brug af alle tre områder,  
der er indbyrdes i forbindelse med hinanden.

Elevernes projektrum ligger som et stort 
hjørnelokale i hver afdeling og er indrettet 
med vand, skabsplads og depotrum.  
Lokalet har bordplade langs væggen, borde 
i  forskellige størrelser, udsug til arbejde ved 
høvlebænk og masser af farver og papir.  
At holde lokalet pænt er en fælles opgave 
for afdelingslederen og elevrådet, der 
benytter lokalet til mødeaktivitet.

Radiator som bænk fanger kuldefald ved 
vinduespartiet

Glasvægge sikrer naturligt lysindfald

FAKTA

Opmærksomhedspunkter
Sprinklingsanlæg	kan	træde	i	stedet	for	andre	
bandforanstaltninger,	som	eksempelvis	brand-
vægge,	fordi	det	giver	sikkerhed	for	øjeblikkelig	
brandslukning.	Således	medfører	sprinkling	
mulighed	for	mere	varierede	lokaleforløb.	
Sprinklingsanlæg	er	dog	meget	følsomme		
over	for	hærværk.	

Af	brandhensyn	skal	niveauinddelte	plateauer	
monteres	med	gennemsigtige	værn.

Radiatorer	placeret	ved	bunden	af	store	glas-
partier	kan	modvirke	kuldefald	og	udgøre	
bænkplads.

Ved	etablering	af	niveauer	og	nicher	bør	man	
forholde	sig	til	dagslysforhold.	

Skolenavn: Absalonskolen

Byggeår:	2005

Kommune:	Holbæk

Type:	Nybyggeri	af	aulaskole

Antal elever:	700

Hejsene	kan	sikre	tilgængelighed	til	skolens	
forskellige	niveauer	og	udgør	en	billig	elevator-
løsning.	Hejse	kører	langsomt	og	er	dermed	
underlagt	lempeligere	vilkår	end	normale	
	elevatorer.

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet	vurderes	
som	over	middel.	Etableringsomkostningerne	
er	oplyst	til	8.000	kr.	pr.	m2,	hvilket	er	lavt.	
	Prisen	skyldes	blandt	andet	teknisk	simple	
	løsninger	og	synlige	installationsføringer.	
	Synlige	installationsføringer	skal	dog	indgå		
i	planlagte	rengøringsrutiner	og	kan	således	
give	en	øget	driftsudgift.
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Kreative faglokaler i den delvist 
fritlagte underetage

Skolens aula

Munkebjerg Skole er bygget som en aula
skole i 1934, hvor basislokalerne er placeret 
rundt om aularummet i tre etager. I 1999 
valgte Odense Kommune at lade skolen 
være del af arkitektkonkurrencen – Rum, 
form og funktion – hvor syv arkitektfirmaer 
skulle komme med deres bud på, hvorledes 
”en ældre byskole i flere etager” kunne 
ombygges, så skolen kunne leve op til 
folkeskolens ændrede krav til undervisning. 

Grundtanken var, at skolen skulle åbnes,  
og undervisningen skulle ud af skolens små 
klasselokaler. 

Inddragelse af kælderpartiet  
til kreative faglokaler
I 2001 blev den første etape af projektet 
igang sat, hvor skolen blant andet fik 
ombygget den tidligere cykelkælder 
således, at den i dag danner grundlag for  
et lokalefællesskab mellem skole og SFO.  
I den gamle kælder ligger i dag kreative 
faglokaler i en delvist frilagt underetage 
med hyggekroge og legetøj/inventar,  
der benyttes i indskolingen og SFO. Alle 
basislokalerne kan åbnes med skydedøre  
ud til underetagens store fællesrum. 

Flytbart inventar gør det nemt at inddrage 
fælleslokalet. 

Videre rummer kælderen ”værktøjsskabe” 
på hjul med fagindhold til de forskellige fag, 
der via skolens nye elevator kan fragtes ind 
i basislokalerne på de forskellige etager.

En lys og åben aula til  
fællesarrangementer
I 2004 blev moderniseringsprojektet 
videreført. Idégrundlaget var at udnytte 
skolens aularum aktivt som arbejdsplads, 
hvilket indebar, at man åbnede skolens  
tag og fik installeret glastag. 

Det behagelige ovenlys i aulaen får skolen 
til at fremstå åben, lys og indbydende. Man 
opførte derfor balkoner på gangarealerne  
i højden med arbejdspladser indrettet til 
hold og gruppearbejde med møblering  
i form af faste borde og bænke/stole.

Med henblik på at udnytte gangarealet 
bedst muligt udgør ryggen på nogle af 
bænkene rækværket mod aulaens centrum. 

Udnyttelse af gangarealer og fællesarealer (aulaer)  
til undervisningsaktiviteter. 

Indretning af særlige værkstedsmuligheder i basislokaler  
f.eks. ved hjælp af fleksibelt, flytbart inventar,  
der indeholder forskelligt værktøj og udstyr.

Inddragelse af kælder og aula
gav mere fleksibilitet

Skolens værktøjsskabe
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”Aulaen er ikke bare et rum, 
men udnyttes i dag 
funktionelt.”

Basislokalerne kan åbnes mod gangen ved 
hjælp af skydeporte, således at lokalerne 
kan stå i åben forbindelse med gangzonen, 
der på denne vis kan inddrages i under
visningen. Videre har man åbnet skolens 
traditionelle rumopdeling således, at aula
rummet i stuen nu binder skolen sammen. 
Aulaen fungerer som samlingspunkt  
for skolens sociale liv, og den kan videre 
inddrages i hold og gruppearbejde. 

Yderligere huser aulaen en del af skolens 
bibliotek med computerarbejdspladser  
i den ene side af det åbne rum samt  
skolens café med skolebod.

Støjdæmpning i aulaen er gennemført  
på forskellige måder. Balkoner og broen  
på tværs af aulaen er beklædt med træ
lameller, der nedsætter støj. Ligeledes 
bidrager bogreoler fra skolens bibliotek  
i bunden af aulaen til at nedsætte lyd
niveauet.

FAKTA

Skolenavn:	Munkebjergskolen

Byggeår:	2004

Kommune:	Odense

Type:	Ombygning	af	aulaskole

Antal elever: 675

Opmærksomhedspunkter
Efterklangstider	(ekko/støj)	bør	nøje	over-
vejes	i	forbindelse	med	anvendelse	af	
arbejdsområder	i	aulaer.	Lydabsorberende	
materialer	(eksempelvis	trælameller	på	
vægge	eller	strategisk	placering	af	bog-
reoler)	kan	bidrage	til	et	godt	akustisk	
indeklima	i	aularum.	

Inddragelse	af	kælderrum	til	undervisnings-
aktiviteter	kræver	naturligt	lysindfald.

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet		
er		vurderet	som	middel.	Den	udførte	
	reno	vering	er	udført	ved	valg	af	robuste	
løsninger	med	lave	driftsomkostninger.	
Værktøjsskabe	koster	ca.	6.000	–	8.000	
kr.	pr.	skab.	Træbænkene	koster	ca.		
1.500	kr.	pr.	meter,	de	forskellige	borde	
koster	3.000	–	4.000	kr.	pr.	bord.	

Skolens bibliotek med skabe på hjul

Forskellige typer borde i gangarealet

>>
Bænk med ryg som samtidig er rækværk



102

”På Hellerup Skole skal alle 
børn lære mere, de skal lære 
at lære, og de skal lære, 
hvordan de hver især lærer 
bedst.”

Elevernes lockers, der fungerer  
som en del af støjdæmpningen

Hovedtrappen benyttes  
til skolesamlinger

Aulaen er beklædt med lameller 
for at minimere støjen Indretning til forskelige læringsstile  

og støjdæmpende foranstaltninger

Udnyttelse af gangarealer og fællesarealer (aulaer)  
til undervisningsaktiviteter.

Ombygning eller indretning af basislokaler med henblik  
på at understøtte undervisningsdifferentiering.

Grundidéen bag Hellerup Skole er, at alle 
børn lærer forskelligt. Nogle børn lærer  
for eksempel bedst ved at se, andre ved  
at høre eller bevæge sig og andre igen ved  
at røre. Det betyder, at skolen skal være 
fleksibel med mange forskellige under
visningsmiljøer og muligheder, så eleverne 
kan søge derhen, hvor de lærer bedst. 
Derfor består skolens indre af en række 
fleksible og åbne rum samt balkoner,  
der vender ind mod en stor hovedtrappe  
i midten af bygningen, der benyttes til 
skolesamlinger en gang om ugen, gruppe
arbejde, præsentationer mv. Hovedtrappen 
bruges i den forbindelse som sæderækker 
til eleverne. 

Støjdæmpning har været en central udfor
dring på Hellerup Skole. For at mini mere 
støjen i bygningen er væggene beklædt 
med trælameller, hvilket dæmper efter
klangen i aulaen. Elevernes flytbare lockers, 
der fungerer som små delvise rumdelere,  
er videre beklædt med huller og filt på 
indersiderne af lågerne, da det absorberer 
lyd. 

Naturligt ovenlys og store udvendige 
glaspartier får skolen til at virke lys  
og imødekommende.

Hjemområder uden klasselokaler
På Hellerup Skole eksisterer der ingen 
klasselokaler. Skolen har derimod otte 
hjemområder. Et typisk hjemområde huser 
75 elever, der undervises af et lærerteam. 
Hjemområderne er forskellige og tilpasset 
elevernes og lærernes ønsker. 

I alle hjemområder er der små områder med 
arbejdspladser, computerarbejdspladser 
samt trappeplateauer, der kan udnyttes til 
fremlæggelser, siddepladser, eller man kan 
spise sin frokost der.

Hver klasse i hjemområderne har en hjem
base, hvor klasserne mødes hver morgen. 
Her taler man om, hvordan det går eleverne, 
og der bliver givet instrukser til dagens 
arbejde. På denne måde udgør hjembaserne 
klassens sociale samlingssted. 
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Trappeplateau

Hyggekrog med  
plads til læsning

Hjemområde

Videre kan hjembaserne benyttes hele 
dagen i både skole og SFO. Hjembaserne  
er bygget som små åbne nicher med sidde
puder, gulvtæppe og herved med plads  
og komfortable løsninger til både at kunne 
sidde og ligge. I forbindelse med at 
kommunen ombyggede alle sine skoler, 
indgik kommunen en aftale med Dansk 
Handicap råd om at sikre tilgængelighed  
for handi cappede på tre ud af kommunens 
11 folke skoler. 

Hellerup Skole er blandt andet indrettet 
med én central elevator, der sikrer tilgænge
lighed til skolens forskellige etager.

Indeklimaet er søgt optimeret ved hjælp  
af computerstyret ventilation. Når der 
 forud siges varme dage, gennemluftes 
skolen om natten, således at de tunge 
beton konstruktioner er tilpas afkølet. 
Systemet forudsætter, at luften kan 
strømme frit rundt på etagerne. 

FAKTA

Skolenavn:	Hellerup	Skole	

Byggeår:	2002

Kommune:	Gentofte

Type:	Nybyggeri

Antal elever:	625

Opmærksomhedspunkter
De	akustiske	forhold	bør	nøje	overvejes		
i	forbindelse	med	aulaer	og	åbne	klasse-
rum.	Støjabsorberende	trælameller	og	
strategisk	placering	af	lockers	beklædt	
med	lydabsorberende	materialer	kan	
bidrage	til	et	bedre	akustisk	klima.

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet	er	
	vurderet	som	over	middel.	Etablerings-
omkostningerne,	som	er	oplyst	til	ca.	
8.350	kr.	pr.	m2	er	forholdsvis	lave.	
Omkostningerne	er	holdt	nede	ved		
en	enkel	konstruktiv		bygning	og	ved		
at	benytte	billige	og	holdbare	materialer.	
Driftsomkostningerne		vurderes	derfor		
at	være	relativ	lave.	Hjemområderne	
	vurderes	at	koste	50.000	–	60.000	kr.	
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Arbejdshjørne afgrænset med niveauforskel 

Balkon med bænk

I 1998 nedbrændte 50% af Kingoskolen. 
Efter branden besluttede man at bygge  
en skole for fremtiden. Lærere og elever  
tog del i en proces, hvor man definerede, 
hvorledes den nye skole skulle tage form. 
Kingoskolen blev indviet i 2001 og var  
et af de første skolebyggerier, der skulle 
leve op til den nye folkeskolelovs visioner 
om fremtidens folkeskole. 

Ønsket om et lavt energiforbrug, et godt 
indeklima samt lave driftsomkostninger har 
været styrende for opførelsen af skolen. 
Efter skolens indvielse har man fået lavet 
tilbygning i form af et oplevelsesrum  
og et ekstra lokale for at øge antallet  
af klasser. 

Nicher og balkoner
Skolen er overordnet bygget op som en lille 
landsby med et torv, rådhuset, der huser 
kontoret og administrationen, samt fire 
huse. Hvert hus rummer basislokaler samt 
et fællesareal med et lille køkken, hvor 
eleverne kan opbevare deres madpakker, 
lave en kop kaffe eller lignende. 

Basislokalerne er opført med henblik på at 
understøtte undervisningsdifferentiering. 
Lokalerne kan åbnes mod hinanden og glas
partier giver ind og udsigt på tværs af 
lokalerne. Videre er der rundt omkring på 
skolen små nicher, hvor eleverne kan sidde 
og arbejde. På denne vis inddrages gang
arealerne til undervisningsbrug. 

Ud over nicher og arbejdshjørner er der ud 
fra mediateket på 1. sal tre små balkoner, 
hvor eleverne kan sidde og fordybe sig. 
Også inde i mediateket findes en balkon, 
der huser en udstilling af kunstplakater, 
hvor eleverne kan hente inspiration til 
undervisningen og få indblik i kunst.

Ud over det rent æstetiske er skolen frem
ført således, at den både er energi og 
allergivenlig. Rundt omkring på skolen står 
der mange planter, og der er automatisk 
udluftning ved høj koncentration af CO2, 
hvilket giver et godt indeklima. Man har 
tænkt i at udnytte et naturligt lysindfald 
mest muligt. Mange af skolens lamper til  
de mindre befærdede steder, som ned til 
depotet i kælderen, tænder og slukker 
automatisk, ligesom varmen også reguleres 
automatisk, afhængig af om lokalerne 
benyttes eller ej. 

Helt generelt har man brugt sunde 
materialer uden afgasning. Gulvene er 
belagt med træplanker, hvilket indebærer 
en løbende vedligeholdelse i form af 
lakering. Trægulvet absorberer støj, hvilket 
bidrager positivt til det akustiske indeklima  
i de ellers meget åbne flerfunktionsrum. 

Udnyttelse af gangarealer og fællesarealer (aulaer) til 
undervisningsaktiviteter.

Placering og indretning af faglokaler/værkstedslokaler, placeret  
så de kan anvendes til aktiviteter ud over de specifikt faglige formål.

Fleksible basislokaler og 
energivenlige faglokaler



105

Skydedør af glas med tværsprosse  
til at forhindre ulykker

Eksperimentariet med vandfald fra taget

Oplevelsesrum
Nyligt opført er Eksperimentariet, som 
skolen fik sponsoreret. Formålet hermed  
har været at skabe et rumforløb og rum
bearbejdning, der er oplevelsesrig for elever 
og lærere. Rummet bruges mere konkret 
som oplevelsesrum til naturfag. Der kan 
eksempelvis laves vækstforsøg, eller 
lokalet kan bruges som arbejds og 
grupperum for lærere og elever. 

Eksperimentariet er energivenligt, idet det 
varmes op med solceller. Eleverne kan følge 
med i solcellevarmeforbruget, da målerne 
står frit tilgængelige og kan inddrages i 
undervisningen. Videre er der et vandfald 
fra toppen af taget, som leder regnvand 
ned i en sø, der er placeret midt i skolen. 
Vinduerne kan skydes til side, så man har 
direkte adgang til og kan benytte sig af 
udeområdet med arbejdspladser, der ligger  
i forlængelse af bygningen. Fra de fleste  
af skolens centrale gangarealer er der 
udgange til terrasser ved søen, hvor man 
kan opholde sig, sidde og arbejde eller spise 
sin frokost.

FAKTA

Opmærksomhedspunkter
Det	er	nødvendigt	at	konsultere	brandmyndig-
hederne	ved	etablering	af	balkoner.	

Solcelleanlæg	kan	både	medføre	energi-
besparelser	og	inddrages	i	undervisningen.	
	Solceller	har	dog	med	den	nuværende	
	teknologi	en	relativt	lang	tilbagebetalingstid.

Solcelleanlæg	kræver	ikke	den	store	vedlige-
holdelse	eller	rengøring.	Solcellerne	svarer		
dog	til	glasplader	og	går	let	i	stykker,	hvorfor	
de	skal	placeres	lidt	afsides.	

Automatisk	udluftning	ved	høj	koncentration		
af	CO2,	hvilket	giver	et	godt	indeklima.

Inventaret	på	balkonerne	må	ikke	være	for	højt	
placeret,	således	at	der	er	fare	for,	at	eleverne	
kan	falde	ud.

Skolenavn: Kingoskolen

Byggeår:	2001

Kommune:	Frederikssund

Type:	Nybyggeri

Antal elever: 340

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet	er	vurderet	
som	middel.	Etableringsomkostningerne	er	
oplyst	til	ca.	13.000	kr.	pr.	m2,	hvilket	er		middel.	
Herudover	1	mio.	kr.	til	eksperi	mentarium.		
En	balkon	med	stålramme	og	træ	belægning	
koster	ca.	4.000	kr.	pr.	m2.	Bygnings-
integrerede	solcelleanlæg	koster	ca.		
3.000	–	5.000	kr.	pr.	m2,	men	medfører	
	besparelser	på	energiforbruget	på	sigt.

Arbejdshjørne med naturligt lysindfald  
og afgrænset med søjler og gulvplade
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Fællesarealet i et af husene 

Plantegningen til højre viser to 
huse, Enggård og Skovgård, der 

hver har tre klasselokaler, der ligger 
ud til et fællesareal. Som man kan 

se af tegningen, kommer man ind i 
det fælles lokale via en lille gang 
(hvor der er toiletter), mens det, 

som ellers ville være gangarealer 
mellem de tre klasser, er åbent. 

Reol brugt som skillevæg imellem  
et klasseområde og fællesarealet

Allerede da Balleskolen blev bygget i 1975, 
var undervisningsdifferentiering en vigtig 
faktor for byggeriet. I dag videreføres dette 
fokus, blant andet gennem meget fleksible 
rum delingsløsninger. 

Balleskolen er bygget op som ”den lille  
skole i den store”. Hver årgang (tre klasser) 
deler et ”hus”, som er en afdeling bestående  
af tre klasselokaler og et fællesareal.  
Der er en væg imellem to af klasserne, 
mens resten af rumdelingen foregår ved 
hjælp af flytbare skillevægge, reoler osv.

Lærerne planlægger undervisningen 
sammen, og selv om børnene hører til  
i en bestemt klasse, arbejder de også 
meget på tværs i større eller mindre hold. 

Denne måde at organisere klasserne på 
giver en følelse af at høre til en lille skole, 
selv om skolen har over 750 elever.  
Det giver mulighed for en fleksibel lærer
anvendelse og et meget tæt samarbejde.

Flytbart inventar giver stor fleksibilitet
Alt inventar i husene kan flyttes. Borde, 
stole, reoler og skillevægge har hjul, og  
de flyttes ofte omkring for at facilitere 
hold dannelse, også på tværs af klasserne. 

Det, som normalt ville være gangarealer 
mellem de tre rum, bruges som fælles
arealer. Alle skillevægge har hjul, så 
størrelsen på fællesarealet er fleksibelt.

Lokalerne til håndarbejde, billedkunst  
og sløjd ligger ved siden af hinanden. 
Beliggenheden gør, at lærerne kan have 
overblikket over flere elevgrupper, der 
arbejder med forskellige emner samtidig.

Bibliotekets gamle depotrum er indrettet til 
forskellige aktiviteter. Eleverne kan bruge 
dem, mens de besøger biblioteket eller i 
forbindelse med gruppearbejde. Et rum er 
blevet til et computerlokale, mens et andet 
er blevet til et digitalt filmstudie, med 
interaktiv tavle, klippeudstyr og kamera. 

Ombygning eller indretning af basislokaler med henblik på at understøtte 
undervisningsdifferentiering.

Placering og indretning af faglokaler/værkstedslokaler/bibliotek, placeret 
så de kan anvendes til aktiviteter ud over de specifikt faglige formål.

Nye muligheder for læring i fleksible 
fællesarealer og bedre arealudnyttelse 

KL KL

KL GR KL GR

ENGGÅRD SKOVGÅRD

KL KL
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”Børnene er vant til det,  
selv om der sker noget i et 
andet lokale, det kan godt 
være, at de registrerer det, 
men det forstyrrer dem ikke.  
De er opdraget med det.” 

”Systemet med de åbne  
rum er fantastisk godt, når  
unge lærere skal starte op,  
de er aldrig alene. Der er  
altid en ældre lærer.”

Lokalerne til sløjd og billedkunst ligger  
i forlængelse af hinanden

Fortællerværkstedet

Lydbaffel på væggen i klasselokale

Der er også et lille historie og fortæller
værksted, hvor bibliotekaren præsenterer 
bøger for eleverne. Det er indrettet med 
enkle midler (to forhæng, en lænestol  
og nogle trappetrin at sidde på), og det  
er blevet et hyggeligt sted, hvor der er  
ro til at tale med børnene. 

De mange aktiviteter i fællesrummene 
resulterer naturligt nok i et højere lyd
niveau. På Balleskolen har de imødekommet 
denne udfordring ved at sætte flytbare 
kontorstøjskærme op mellem klasserne. 
Disse fungerer således både i forhold til 
rumdeling og støjdæmpning. 

Der er også hængt lydbafler op, både øverst 
på væggene (langs loftet) og enkelte 
steder midt på væggen i klasseværelserne.

Støjdæmpningstiltagene har haft den 
ønskede effekt, og det opleves ikke som 
forstyrrende, at der i perioder kan være  
helt op til 75 børn i det samme lokale.

FAKTA

Skolenavn:	Balleskolen

Byggeår:	1975	(ombygning	i	2001)

Kommune:	Silkeborg

Type:	Indretning	af	åben-plan-skole

Antal elever:	750

Opmærksomhedspunkter
Åbne	løsninger	med	flerfunktionsrum	kan	
give	mere	støj,	og	det	er	vigtigt	at	tænke	
støjdæmpning	ind	i	lokalerne.	

Åbne	løsninger	kan	give	udfordringer		
med	hensyn	til	forbrug	af	varme.

Omkostningseffektivitet
Omkostningseffektiviteten	er	vurderet		
som	over	middel,	da	der	ikke	er	foretaget	
konstruktive	indgreb,	men	opdateret	med	
nyt	inventar.	Flytbare	reoler	koster	ca.	
10.000	kr.	pr.	reol.	Kontorstøjskærme	
koster	ca.	500	–	1.000	kr.	pr.	m².		
Lydbaffel	på	væg	koster	ca.	2.000	kr.
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”I stedet for den traditionelle 
tænkning med en lærer,  
en klasse, en tavle og et 
klasselokale blev storrum, 
storgrupper og projektstyret 
undervisning omdrejnings-
punktet for både under-
visning og indretningen  
af HGO.” 

Klasselokaler

Indgangsparti

Café

Heimdalsgades Overbygningsskole (HGO) 
har til huse i en ombygget fabrik på 
Nørrebro i København. 

HGO signalerer ”ungdomskultur”, fordi 
skolen er bygget efter en idé om en 
anderledes skole med en anderledes 
pædagogik, som understøtter 
overbygningselevernes læring. 

Fra traditionel klasseundervisning  
til undervisningsdifferentiering
Som resultat af denne tilgang til skole
byggeri er HGO opdelt i fire temaområder: 
det praktiske/æstetiske temaområde, det 
internationale/kulturelle område, det 
kropslige/musiske område og det natur
videnskabelige/eksperimenterende område. 
Temaområderne er bygget som klasseløse 
storrum med rig mulighed for at arbejde 
med undervisningsdifferentiering samt  
at samle eleverne på tværs af klasser. 

Indretningen støtter yderligere op om  
en stor fleksibilitet i anvendelsen af de 
eksisterende rum, i og med at næsten alle 
møbler er på hjul.

Borde, skabe og tavler kan således flyttes 
rundt, og kan enten anvendes til en gruppe 
elever og dermed give dem fornemmelsen 
af at sidde i en klasse eller alternativt til at 
åbne rummet for bevægelse, gruppearbejde 
eller andet. Især det store åbne indgangs
parti med runde borde bruges meget af 
eleverne til sociale og faglige aktiviteter.

Fokus på tilgængelighed 
Integration og støtte til eleverne er en 
vigtig del af skolens kultur og dagligdag.  
Et nøgleord i dette arbejde er tilgænge
lighed. Med tilgængelighed tænkes der 
både på selve skolens tilgængelighed for 
forældre og elever samt på de ansattes 
tilgængelig hed for eleverne. Den  om byg
gede fabrik, hvor HGO i dag har til huse, 
bidrager på mange måder til at øge 
tilgængeligheden af skolen og dens 
medarbejdere. 

Udnyttelse af gangarealer og fællesarealer (aulaer) 
til undervisningsaktiviteter.

Udnyttelse af gangarealer  
skaber rum til at mødes
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Skolen har gennemført en del tilpasninger  
i indretningen. Den nuværende indretning 
bærer eksempelvis præg af, at man i et  
vist omfang forsøger at genskabe klasse
lokalerne. Skabe, tavler og andet på hjul 
bruges til afskærmninger i rummene,  
så eleverne ikke hele tiden forstyrres. 
Heimdalsgades Skole har, som et energi
besparende tiltag, monteret et solcelle
anlæg på taget af bygningen.

Solcelleanlægget er nettilsluttet, hvilket 
betyder, at den strøm, der ikke forbruges 
direkte, leveres til det offentlige elnet, 
skolens elmåler ”kører baglæns” i denne 
situation. Anlægget kræver ikke den store 
vedligeholdelse og kan inddrages i under
visningen. 

”Det er vigtigt, at der er 
mere end et rum pr. klasse, 
så eleverne har mulighed for 
at sætte sig hen og arbejde  
i grupper. Det behøver ikke 
være store rum.”

Lærerarbejdspladser

Skabe på hjul i faglokale Storrum

Midt i det åbne indgangsparti er der ind
rettet et kontor med store glaspartier, hvor 
studievejleder, Ungdommens Uddannelses
vejleder og en integrations medarbejder  
er samlet. Rummets placering betyder,  
at eleverne hele tiden bliver mindet om 
muligheden for at søge råd og vejledning. 
Desuden er rummet indbydende, og med
arbejderne er dermed meget tilgængelige 
for eleverne. 

Den uformelle daglige kontakt mellem 
elever og lærere understøttes desuden af, 
at lærerarbejdspladserne er placeret ude  
i de enkelte områder, hvilket er med til at 
nedbryde skellet mellem lærere og elever. 
Placeringen af lærerarbejdspladserne 
inviterer til kontakt og samtaler, afhængigt 
af elevernes behov. 

Muligheden for fleksibilitet anvendes i høj 
grad. Eleverne arbejder ofte i større eller 
mindre grupper, hvor de har mulighed for  
at fordele sig i de store lokaler. Bordene 
flyttes rundt fra time til time og tilpasses 
tavleundervisning med høj elevinteraktion 
(hestesko), gruppearbejde, hvor bordene 
danner små øer til hver gruppe, traditionel 
tavleundervisning mv. 

FAKTA

Skolenavn:	Heimdalsgades	
	Overbygningsskole

Byggeår:	2001

Kommune:	København

Type:	Ombygning	af	gammel	
fabriks	bygning

Antal elever: 132	(overbygning)

Opmærksomhedspunkter
Solcelleanlæg	kan	både	medføre	energi-
besparelser	og	inddrages	i	under-
visningen.	Solceller	har	dog	med	den	
nuværende	teknologi	en	relativt	lang	
	tilbagebetalingstid.

Solcelleanlæg	kræver	ikke	den	store	
	vedligeholdelse	eller	rengøring.		
Solcellerne	svarer	dog	til	glasplader		
og	går	let	i		stykker,	hvorfor	de	skal	
	placeres	lidt	afsides.	

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet		
er		vurderet	som	middel.	Etablerings-
omkostningerne	på	ca.	15.000	kr.	pr.	m2	
er	normalt,	da	det	er	inklusive	inventar.

Skabe	koster	ca.	8.000	kr.	pr.	skab.
Bygningsintegrerede	solcelleanlæg	koster	
ca.	3.000	–	5.000	kr.	pr.	m2,	men	med	fører	
besparelser	på	energiforbruget	på	sigt.	
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Asgård Skole er en nybygget 3spors skole  
i ét plan, bygget til at rumme børnehave
klasse til 9. klasse og SFO. Skolen har hertil 
”SFO2” for mellemtrinnet, et klublignende 
tilbud i skolens bygninger. Overalt på skolen 
er der mange muligheder for at børnene kan 
bevæge sig – inde som ude. Skolen er 
opbygget med separate bygninger til 
 henholdsvis indskoling/SFO, mellemtrin  
og udskoling. 

Udearealerne er målrettet de forskellige 
aldersgrupper og er i direkte sammenhæng 
med de afdelingsopdelte bygninger. Skolen 
har i sin indretning lagt vægt på fælles 
udnyttelse af undervisnings og SFOlokaler 
for herigennem at skabe et mere varieret 
tilbud end i en stram opdeling af 
funktionerne.

Muligheder inden for klassens rammer
I indskolingen er klasselokalerne ved hjælp 
af inventar indrettet, så nogle elever har 
mulighed for at arbejde i et fællesskab  
og andre for at arbejde enkeltvis uden at 
blive forstyrret. Differen tieret undervisning 
har herigennem gode vilkår.

De individuelle arbejdspladser bliver 
etableret ved hjælp af små skærme,  
der kan danne mindre aflukker. I et hjørne  
af lokalet er der et hyggehjørne med 
madrasser og puder, hvor eleverne kan 
fordybe sig og arbejde i mere uformelle 
rammer. 

Klasselokalerne i indskolingen har direkte 
adgang til enten SFObasislokale eller til  
et stort fællesrum, som benyttes, når der 
er behov for at opdele klassen i grupper/
hold. Fra alle lokaler er der direkte udgang 
til ude arealer, der er indrettet som gård
haver. 

SFObasislokaler er indrettet med hems  
– hvilket giver et ekstra rum i rummet  
og er meget brugt af børnene. 

Læsetræning som holdundervisning
Skolen holddeler læseundervisningen i seks 
timer ugentligt i 1., 2. og 3. klasse. Skolen 
udnytter de muligheder, variationen 
gennem fællesfaciliteter med SFO giver,  
og undervisningen finder sted i klasse
værelserne, fællesarealerne samt i SFO
basislokaler. 

I indskolingen har skolen valgt taburetter  
til eleverne. De er nemme at flytte rundt  
på og skubbe ind under bordet, når eleverne 
ønsker at stå op. 

I mellemtrin og udskoling har man valgt 
kontorstole med hjul af hensyn til de større 
elever og en fleksibel indretning/plads
fordeling.

Alle borde i lokalerne er 80 cm høje. Højden 
på bordene gør det lige så naturligt for 
eleverne at stå som at sidde ved bordet.

Ombygning eller indretning af basislokaler med henblik  
på at understøtte undervisningsdifferentiering.

Udnyttelse af gangarealer og fællesarealer (aulaer)  
til undervisningsaktiviteter.

Indretning af klasselokalerne  
understøtter undervisningsdifferentiering

Hems med stige 

Hyggehjørne med puder
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”Skærmene der afgrænser 
nogle af elevarbejds-
pladserne, bruger vi til 
elever, der ikke har brug  
for så mange indtryk,  
imens der undervises.”

Bordene er i forskellige former og størrelser, 
hvilket tilgodeser de forskellige bord
opstillinger forbundet med varierende 
arbejds og legesituationer. De forskellige 
opstillinger signalerer til børnene, at man 
kan have forskelligt samvær, alt efter 
hvordan stolene og bordene står.

Hejselemmen åbner for læringsmiljøet
Gangarealerne bliver til en del af et 
sammen hængende læringsmiljø, når 
hejselemmen åbnes. I skolens basislokaler  
er der i væggen ud mod gangen etableret 
en hejselem på ca. 2 x 1,5 m, der lukker ned 
mod en bordplade som nederste kant. 
Halvdelen af bordpladen er i klassen,  
den anden halvdel på gangen. Ved at åbne 
hejselemmen skabes direkte kontakt 
mellem klasseværelse og gangareal, som 
på den måde bliver et sammenhængende 
læringsmiljø.

I hjørner af gangarealet – samt hvor gangen 
breder sig ud – er der indrettet arbejds
pladser og hyggekroge ved hjælp af mobile 
skærme, der markerer området.

FAKTA

Skolenavn:	Asgård	Skole

Byggeår: Færdigbygget	2005

Kommune:	Køge

Type:	Nybyggeri

Antal elever:	700

Opmærksomhedspunkter
Hejselemmen	bliver	især	brugt,	fordi	
	gangarealet	foran	hejselemmen	er	bredt	
nok	til	at	indrette	med	arbejdspladser.

I	forbindelse	med	etablering	af	hems		
skal	der	oprettes	et	værn	(1,10	m).	

Mobile	skærme	i	gangarealer	skal		
placeres	i	overensstemmelse	med	krav		
om	flugtveje.	

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet		
er	vurderet	som	over	middel.	Etablerings-
omkostningerne	på	10.400	kr.	pr.	m2	
er	forholdsvis	lave,	hvilket	er	opnået	ved		
at	benytte	billige	og	robuste	materialer.		
Hejselem	koster	ca.	1.800	kr.	pr.	m2.	

Hejselem Skamler og høje borde 

Borde i gangarealet 
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FUNKTIONALITETER

Her fokuserer vi på:

•	 	Idrætsfaciliteter,	der	er	baseret	på	
	multianvendelse.

•	 		Udendørs	idrætsanlæg,	skolegårde		
og	aktivitetsområder	(naturområder),		
der	indbyder	til	forskellige	former	for	
fysisk	aktivitet	og	ophold.

•	 		Idræts-	og	aktivitetsanlæg,	der	
	anvendes	både	i	undervisningen	og	
SFO,	herunder	tumle-	og	motorikrum.

	•	 	Kantiner	eller	skoleboder,	der	er	
	indrettet,	så	elever	både	kan	yde		
en	indsats	og	nyde	sunde	måltider.

	•	 	Indretning	af	skolegårde,	der	faciliterer	
inde-	og	udeundervisning.	

Fysisk udfoldelse er en vigtig del af børns 
dagligdag, og gode faciliteter kan under
støtte fysisk aktivitet. Det gælder først  
og fremmest om at sikre tilstrækkelig 
kapacitet til den obligatoriske idræts under
visning i form af gymnastiksale, sports
haller, svømmehaller og udendørs faciliteter. 
Varierede muligheder for fysisk bevægelse 
kan medvirke til, at børn mødes, udvikler 
sociale kompetencer og trives. 

I den hensigt at forbedre elevernes daglige 
velvære og indlæringsevne arbejder flere  
og flere skoler bevidst med at give eleverne 
mange muligheder for at bevæge sig i det 
daglige – ud over hvad der tilbydes i idræts
undervisningen.

Hertil kommer et stigende fokus på, hvor 
væsentlige børns og unges vaner er for 
deres videre voksne livsførelse. Det gælder 
såvel fysisk aktivitet som bevidstheden  
om sunde kostvaner. 

De elementer, skolerne typisk arbejder med, 
er forbedrede idrætsfaciliteter, nytænkning 
inden for den klassiske asfalterede skole
gård og muligheder for kantine/madbod/
spisefaciliteter. 

Skolegården repræsenterer en mang
foldighed i muligheder. En skolegård, der  
er attraktiv for børn i alle aldre og giver 
mulighed for både højt og lavt aktivitets
niveau på samme tid kan således være  
med til at understøtte elevernes fysiske 
aktivitet og trivsel. Mulighederne kan 
omhandle etablerede legemiljøer, plads  
til den leg, der er oppe i tiden, hyggekroge, 
naturarealer, boldspilsmuligheder, kuperet 
terræn mv. Dette kan suppleres af 
 decentrale og mindre tumle og motorikrum,  
der især kan tilgodese de yngste elevers 
behov for fysisk udfoldelse i både skole  
og SFOtid. 

Indretningen med inventar i det fysiske 
læringsmiljø kan i høj grad understøtte 
elevernes oplevelse af trivsel. Lærings
miljøet kan indrettes, så det giver eleverne 
flere muligheder til, hvor de ønsker at 
arbejde og til, hvordan de vil bevæge sig 
rundt i området.

Idrætsfaciliteterne indgår ofte som ramme 
om skolens arrangementer som samling, 
optræden, koncerter og lignende.  
Det kræver rumlig fleksibilitet i salen,  
der eksempelvis med visuelle opdelinger 

kan omdannes til en række mere intime rum 
til mindre pladskrævende aktiviteter for 
mindre grupper. Det kan tilstræbes, at salen 
har direkte eller let adgang til et eller flere 
tilstødende lokaler, der kan indrettes til 
eksempelvis musik og drama.

Let adgang fra hjemområdet til sådanne 
faciliteter vil ligeledes øge fleksibiliteten  
og tværfagligheden i den ”almindelige” 
under visning, idet fysisk udfoldelse kan 
indgå som en tiltrængt pause fra de mere 
boglige aktiviteter eller som en integreret 
del af eksempelvis eksperimenter om 
kroppen i natur & teknik. 

Etablering af udeværksted eller skolehave 
som supplement til de kreative og natur
faglige værksteder giver endnu en 
 dimension til udeopholdet. Med adgang  
til vand, værktøj, bålplads og overdækket 
arbejds område er der oplagte muligheder 
for uden dørs primitiv madlavning, 
eksperimenter med vind og vand mv.

Idræt, sundhed og trivsel
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”De er jo så stolte,  
når de laver deres mad  
og flotte anretninger.”

Stolte elever i kantinen

Sundhed har på Vangeboskolen i tiltagende 
grad bidt sig fast på dagsordenen. Sund 
mad, gode kostvaner og rigtig væskeind
tagelse samt fysisk aktivitet og bevægelse 
er nogle af nøgleordene i den livsstil, skolen 
søger at tillægge eleverne. 

Madstation med unge kokke
Vangeboskolen har gennem tre år haft en 
velfungerende og populær kantineordning, 
”Madstationen”. Tilfældighederne spillede 
ind således, at en af skolens lærere, som 
også var uddannet økonoma, fik råderum  
og mulighed for at starte projektet. Grundet 
hendes erfaring som økonoma kunne hun 
bidrage med faglig ekspertise, hvorfor hun 
blev nøgleperson på projektet. Formålet 
med Madstationen er at give elever og 
ansatte på skolen mulighed for at købe  
et sundt frokostmåltid, hvilket ses som 
fundamentet for et godt indlæringsmiljø. 

Ud over fordelene ved den sunde kost  
i forhold til indlæringen fokuserer Mad
stationen også på læring i bredere forstand.

Formålet er at give eleverne dels viden  
om og dels praktiske erfaringer inden for 
ernæring, planlægning og tilberedning. 
Kompetencerne kan bruges i skolen og  
i hjemmet, men kan også give eleverne  
et sundt fundament med sig i bagagen, 
hvorfor Madstationen tager form af et 
dannelsesprojekt til en sund livsstil. 

Eleverne lærer blandt andet, at ”kedelige” 
opgaver også er en del af at være  
i køkkenet. Alle elever er fælles om 
 oprydning, opvask og rengøring. 

I praksis møder eleverne på Madstationen 
en uge om året i klassetrinnene 4. – 8. 
klasse. Madstationen er i dag et af skolens 
kendetegn og en af årsagerne til, at skolen i 
september 2007 blev udnævnt til Månedens 
Skole af Danmarks Lærerforening og Under
visningsministeriet. Et måltid i kantinen 
koster 20 kr. 

For at sikre en bæredygtig økonomi udgør 
Madstationen elevernes hjemkundskabs
undervisning i 7. klasse.

Leg og læring med kroppen
For Vangeboskolen er gode fysiske rammer 
af central betydning, hvorfor et godt uden
dørs legemiljø prioriteres højt. I den asfalte
rede skolegård har man fået opmalet 
skolegårdsspil, der kan udvide elevernes 
fysiske læringsrum.

Skolegårdsspillene består af et koordinat
system, en taltavle, en dartskive, et ur  
og et tastatur med alfabetet. Spillene  
åbner for kropslige læringsprincipper. 

Formålet med at anvende kroppen  
i læringsprocessen er dels at aktivere 
forskellige intelligenser og dels af sikre,  
at eleverne bevæger sig.

Skolegårdsspillene kan anvendes i under
visningen, hvor eleverne opdeles i større 
hold, således at de kan skifte mellem at 
sidde stille og bevæge sig. Skolegården 
bliver i dag anvendt på en ny måde, der 
åbner for undervisning på tværs af fagene.

Kantiner eller skoleboder, der er indrettet, så elever 
både kan yde en indsats og nyde sunde måltider.

Indretning af skolegårde, der faciliterer  
inde- og udeundervisning.

Sund mad er en integreret  
del af skoledagen 

Skolen har videre fået bygget en motorik
legeplads i skolegården, hvor formålet  
er at få eleverne til at anvende kroppens 
forskellige muskelgrupper. Centralt i 
motoriklegepladsen står en redskabsbane 
med mange forskellige udfordringer 
placeret på et blødt underlag, der lever  
op til sikkerhedsstandarderne. Gennem
føres hele banen, vil alle muskler i kroppen 
blive anvendt, og barnets motorik styrkes.
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Motoriklegeplads

Madstationen fokuserer på sund mad

Skolegårdspil til matematikundervisning

FAKTA

Skolenavn:	Vangeboskolen

Byggeår:	1959

Kommune:	Rudersdal

Type:	Indretning	og	tilretning

Antal elever:	500	

Opmærksomhedspunkter
Madstationen	har	været	afhængig	af	
	nøglepersonens	baggrund	som	økonoma	
og	af	denne	persons	tilgængelige	
	ressourcer.

Køkkenfaciliteter	til	brug	ved	tilberedning	
af	mad	til	skoleboder	skal	være	godkendt	
af	Fødevarestyrelsen.

Gummibelægning	ved	legepladser	er	mere	
slidstærkt	end	eksempelvis	græs	og	
	særligt	anvendeligt	i	områder,	hvor	
	børnene	kan	falde.

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet	
	vurderes	som	middel.	Etablerings	-
omkostningerne	ligger	på	ca.	½	mio.	kr.	
for		renovering	af	køkken	og	etablering		
af	Madstationen,	hvilket	er	middel,	da	der		
er	tale	om	en	renovering	af	et		eksisterende	
køkken.	

Gummibelægning	med	faldunderlag		
koster	ca.	1.100	kr.	pr.	m2.
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”Der skal være plads til alle.  
Den nye gård skaber et 
fornuftigt pædagogisk miljø,  
og børnene er blevet bedre til 
at tage hensyn. Der er mange 
muligheder i rummet. Der er 
også borde, hvor børnene kan 
sidde lige så stille, og hvor 
tempoet er lavere.”

Gangbroen over sandkassen

De blå striber på bakkerne markerer  
de mest stejle steder

N. Kochs Skole ligger i en stor og traditionel 
bygning fra 1907. For at gøre skolen mere 
tidssvarende er både de indendørs lokaler 
og skolegården blevet bygget om. 

Fra kedelig parkeringsplads til 
spændende aktivitetsområde
Tidligere var skolens udearealer flade og 
kedelige. De tilgodeså de voksnes behov  
for parkeringspladser, når der blev holdt 
forældremøder, men de var ikke sjove for 
skolens elever. I samarbejde med en land
skabsarkitekt blev en forholdsvis lille skole
gård (2.500 m2) forvandlet til et spændende 
område med en masse variation, så det 
appellerer til en bred børnegruppe. Det 
spar somme udeareal er udnyttet  optimalt 
og rummer en række mindre uderum  
af varierende karakter. Hele området  
er udformet, så det indbyder til fysisk 
aktivitet, og bruges både i undervisning  
og fritid.

Udendørs idrætsanlæg, skolegårde og aktivitetsområder 
(naturområder), der indbyder til forskellige former for fysisk 
aktivitet og ophold.

Nye ideer i et traditionelt bymiljø
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Bakkerne har givet anledning til mange nye 
lege, blandt andet boldspil, som udnytter 
de skrå overflader. For at øge sikkerheden 
er de mest stejle steder markeret med blå 
maling. 

De dele af skolegården, der på grund af 
brandforskrifter skal holdes flade, bruges  
til rundbold og fodbold. Denne del af gården 
ligger lidt for sig selv, og man får følelsen  
af flere forskellige uderum. 

”I hverdagen bliver trapperne 
brugt til mange forskellige 
lege. De leger med dukker, 
bytter kort og alle har deres 
små uforstyrrede hjørner. Der 
er mange der kan være sig 
selv, selv om det er åbent.”

Det udendørs amfiteater

Sandkassen

Amfiteater fungerer  
som skolens fællesareal
Da skolen ikke har et lokale, som er stort 
nok til at rumme alle skolens børn, blev der 
bygget et udendørs amfiteater. Her kan  
alle lærere og elever samles, og trapperne 
er meget populære blandt børnene til leg.

Børnene bruger amfiteatret både til at lege 
i større grupper og til de mere private 
stunder. Pladsen foran er udnyttet til en 
stor sandkasse. For at der altid er vådt sand 
at lege med, er sandkassen forbundet til  
et kanalanlæg, som via niveauforskellen  
fra bakkerne leder vand ned i forskellige 
niveauer mod sandkassen. 

God udnyttelse af arealerne  
giver en følelse af mere plads
Over sandkassen er der bygget en gangbro, 
som bruges til leg og bevægelse. Dette er 
med til at give en følelse af en stor skole
gård, idet der også sker noget i højden. 

Den almindelige flade grund er forvandlet  
til et sted med en masse variation. Der er 
bygget asfalterede bakker, der om vinteren 
bruges til glidebaner og om sommeren til 
skateboards og motorisk træning generelt. 

FAKTA

Skolenavn:	N.	Kochs	Skole

Byggeår: 1907,	skolegården	blev	
ombygget	i	1996/1997

Kommune:	Århus

Type:	Ombygning	af	skolegård

Antal børn:	575	

Opmærksomhedspunkter
I	forbindelse	med	etablering	af	asfalterede	
bakker	i	skolegårde	er	det	vigtigt	at	være	
opmærksom	på	relevante	brandforskrifter.

Sand	gør	bakkerne	glatte,	hvorfor	sand-
kasser	med	fordel	kan	placeres	med	
afstand	til	stejle	skråninger.	

For	at	øge	sikkerheden	på	asfaltbakker		
kan	man	markere	de	mest	stejle	steder	
med	maling.	

Det	er	vigtigt,	at	undgå	asfalttyper	med	
store	skræver,	da	det	skraber	huden,		
når	børnene	falder.	

Omkostningseffektivitet:
Eksemplets	omkostningseffektivitet	er		
vurderet	som	over	middel,	da	skolegården	
er	udført	i	billige	og	slidstærke	materialer	
(asfalt	og	beton).	

Etableringsomkostningerne	for	ombygning	
af	skolegården	var	(i	1996/1997)	1.000	kr.	
pr.	m2.	
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Børn leger på de bløde bakker

Trekronerskolen i Roskilde er bygget helt 
uden korridorer og forbindelsesgange.  
Alle klasselokaler har dobbeltdøre direkte 
ud til det fri, og når man skal fra klassen  
til f.eks. mediatek, kantine eller idrætshal, 
skal man udenfor. Derfor foregår en langt 
større del af hverdagen og undervisningen 
udendørs. 

Fri leg og læring i Kundskabens Have
På Trekronerskolen er der ingen traditionel 
legeplads med gynger og rutsjebane.  
I stedet har man udnyttet udearealet til  
at motivere børnene til at være i bevægelse 
og i bevægelse på mange forskellige måder, 
når frikvarteret melder sig. Når man træder 
ind i Kundskabens Have – som er Trekroner
skolens navn for deres skolegård – oplever 
man børn i alle aldre i bevægelse.  
Det at bevæge sig – at være fysisk aktiv  
– og at være ude i frisk luft er et grund
læggende tema på skolen.

I Kundskabens Have har skolen indrettet  
et stort ovalt vandbassin, hvor eleverne 
skater uden for vandsæsonen og sopper  
om sommeren, når det fyldes med vand.

Der er også sandområder med træer, en 
basketbane, græsarealer og asfalt områder 
til boldspil og fangelege. Igennem området 
snor sig en sti, der er med til at binde de 
forskellige typer legeområder sammen.

De udendørs idrætsanlæg og aktivitets
områder indbyder dermed til mange 
forskellige former for fri leg og læring.

Himalayas bløde bakker er et lille kunstigt 
bakkelandskab belagt med et gummi
materiale. Gummimaterialet er stød
dæmpende og anvendes særligt i områder, 
hvor børnene kan falde. Det er tydeligt, at 
bakkerne inspirerer børnene til bevægelse 
– trillende, løbende og med rulleskøjter  
– og til selvopfundne lege med at nå frem  
til bakketoppene.

I udearealerne kan eleverne opholde sig, 
hvor de vil, og de vælger typisk at være  
i nærheden af deres eget område af skolen, 
hvor deres fysiske tilholdssted med klasse 
og garderobe er.

På ydersiden af skolens bygninger har 
skolen indrettet en beachvolleybane til  
de store elever.

Pionerlandskabet er et område med 
bålplads og træstammer, som de mindre 
børn bruger til at lege folk og røvere i.  
Uden for ”den firlængede gård” ligger også 
skolens fodboldbane, hvor der er frit bold
spil, når græsset kan bære om foråret  
og hele sommeren.

Socialisering og kønsroller
Udearealerne fungerer som det uformelle 
mødested mellem årgangene. De små og 
store elever er opmærksomme på hinanden, 
og de få konflikter der kan opstå – f.eks. 
uenighed om, hvem der skal benytte fod
bold banen – er en opgave, som elevrådet 
tager sig af.

Det er tydeligt, at børnene løber mere rundt 
end i en gængs skolegård. De store ude
arealer gør pigerne lige så fysisk aktive som 
drengene, og det gælder alle aldre.

Pigerne kappes ikke med drengene om 
pladsen – der er rigeligt med muligheder  
til alle, og graden af fysisk aktivitet er ikke 
bundet op på kønnet.

Udearealer til undervisning
Udendørsarealerne er mere end et pause
areal for eleverne. De fungerer som aktive 
udvidelser af læringsrummene. 

Til hvert faglokale er tilknyttet et ude
område, der er indrettet med enkelte 
grundlæggende installationer, som 
udekøkken til hjemkundskab, sløjdgård  
og vand og gas til fysik. Uden for hvert 
klasselokale er et mindre flisebelagt 
 område og en lav halvmur, der markerer  
et udearbejdsområde med plads til borde  
og bænke.

Skolen har valgt at inddrage den omkring
liggende natur aktivt i undervisningen  
og har etableret et udendørs laboratorium  
i et naturområde med vand – to km fra 
skolen.

Idrætsfaciliteter, der er baseret på multianvendelse.

Indretning af skolegårde, der faciliterer  
inde- og udeundervisning.

Udeundervisning og aktivitet  
for alle aldre 
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”Der er ingen tvivl om,  
at vores børn er meget ude  
– vi laver ”løb & læs”, hvor 
eleverne løber 20 minutter  
og læser 20 minutter. 
Lærerne bruger udearealerne 
bevidst, så ungerne kan 
krudte lidt af.”

Sandområder med træer

>>
Asfaltstier til mooncars, rulleskøjter mv.

Amfiteater med græs

Luftfoto af Trekronerskolen

Pionerlandskabet

FAKTA

Skolenavn: Trekronerskolen

Byggeår:	Færdigbygget	2005

Kommune:	Roskilde

Type:	Afdelingsopdelt

Antal elever:	675

Opmærksomhedspunkter:
Gummibelægning	på	udearealer	er		
mindre	slidstærkt	end	asfalt,	men	særligt	
anvende	ligt	i	områder,	hvor	børnene		
kan	falde.
 
Udekøkken	med	installation	kræver	
	frostsikring.	

Omkostningseffektivitet:
Eksemplets	omkostningseffektivitet	er	
	vurderet	som	middel.	Etablerings	omkost-
ningerne	er	oplyst	til	ca.	12.000	kr.	pr.	m2,	
hvilket	er	middel.	Der	er	brugt	slidbare	
materialer,	hvilket	nedsætter	vedlige-
holdelsesomkostninger.	
 
Gummibelægning	med	faldunderlag		
koster	ca.	1.100	kr.	pr.	m2.
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Bro over kanalen

Utterslev Skole, der åbnede i 2002, er en 
helt ny tosporet skole med fritidsordning  
og fritidsklub. På Utterslev Skole er den 
traditionelle skolegård væk og erstattet 
med forskellige typer udearealer. 

Store og mangfoldige udearealer
Skolens fysiske udendørs midtpunkt 
udgøres af en kanal, der løber midt gennem 
skolens huse. Kanalmiljøet er et opholds
sted, et mødested i dagligdagen, en gang
zone og et eksperimentarium, hvor kanalens 
planter, fisk og små sluser kan bruges  
i naturfaglige eksperimenter. I vinter
perioderne fungerer den videre som 
skøjtebane til stor glæde for eleverne. 

Om sommeren er eleverne med til at rense 
kanalen. Dette er med til at lære eleverne, 
at man skal passe på miljøet. 

Rensningen af kanalen udgør en del af 
skolens grønne profil. Skolen har for nyligt 
oprettet et miljøråd. Her skal eleverne 
blandt andet komme med bud på, hvordan 
de ved at ændre deres adfærd, kan være 
med til at beskytte miljøet.

Man har nyligt opført bede i forlængelse  
af de basislokaler, der huser naturfagene 
(se foto). Der er direkte udgang fra natur
fags lokalerne til udendørsarealerne. Man 
har desuden planer om at bygge et drivhus  
i forlængelse af disse lokaler, der kan 
inddrages i eksempelvis biologitimerne.

Plads til mange forskellige aktiviteter
Også de øvrige udearealer er udformet,  
så der er plads til at udfolde sig og bruge 
kroppen og fantasien. 

Der er ingen skolegård, men i stedet 
forskellige udearealer med skovlegeplads, 
små hyggekroge, bålplads, urtebede  
og boldbaner – herunder en fodboldbane 
med kunstgræs. 

Rundt omkring på skolen er der mange 
store sten, som man kan sidde eller  
hoppe på.

Det store udeareal med mange hjørner  
og kanter samt plads til forskellige 
aktiviteter medfører færre konflikter,  
fordi eleverne kan søge væk fra dem,  
de ikke kan så godt med og lave mange 
forskellige legegrupper.

Indretning af skolegårde, der faciliterer inde- og udeundervisning.

Idræts- og aktivitetsanlæg, der anvendes både i undervisningen  
og SFO, herunder tumle- og motorikrum.

Udearelaer inspirerer  
til bevægelse og læring
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Bede i forlængelse af basislokaler

Skovlegeplads

Tumlesal

Boldbane

Et nyt princip om udeklasser, der startede 
sidste år, forpligter eleverne til at være 
udenfor et vist antal gange i løbet af  
et undervisningsforløb. Der er ikke nød
vendigvis tale om naturundervisning,  
men blot det at være ude. 

Erfaringerne viser, at man kan forlænge 
skoledagene for særligt de små klasser  
ved at være meget ude. Derfor arbejdes  
der på at lave nogle lange ture ud af huset. 

FAKTA

Skolenavn:	Utterslev	Skole

Byggeår:	2002

Kommune:	København

Type:	Klyngeskole

Antal elever:	500	

Opmærksomhedspunkter:
I	mange	kommuner	er	det	ikke	tilladt		
at	lede	regnvand	til	den	offentlige	kloak	
ved	ny	byggeri.	Vandet	skal	enten	afledes	
til	faskine	eller	til	åbne	bassiner.		
På	Utterslev	Skole	er	en	del	af	anlægs-
omkostningerne	til	kanalerne	dækket		
af	de	sparede	om	kostninger	til	faskiner.

Omkostningseffektivitet:
Eksemplets	omkostningseffektivitet	er		
vurderet	til	over	middel.	Etablerings	om-
kostningerne	er	oplyst	til	10.000	kr.	pr.	m2.	
Etableringsomkostningerne	er	lave	i	kraft		
af	gentagelseseffekt	i	materialer	og		
løs	ninger.	Kunstgræsbaner	koster		
ca.	600	–	700	kr.	pr.	m2.

Tumlesal til de mindste
På Utterslev Skole har man en integreret 
fritidsordning og klub kaldt UFO. For sig selv 
i en cirkelformet bygning ligger skolens 
Tumle sal, der benyttes af UFO’en. Her er der 
madrasser, så skolens mindste elever kan 
slappe af i ro og mag. Videre er der store 
gardiner, der kan dække salens vinduer og 
dermed skabe en mørkere og afslappende 
stemning. I tilknytning til salen er der 
omklædningsrum.
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Legeplads

Skydedøre ind til scenen i gymnastiksalen

Da den gamle skole i Vildbjerg skulle 
renoveres, blev renoveringsomkostningerne 
vurderet til at være meget høje, og man 
valgte derfor at bygge en ny skole i stedet. 
Vildbjerg Skole er, som den første i 
Danmark, opført som et offentligtprivat 
partnerskab (OPP). Partnerskabet inde
bærer, at det er et privat konsortium,  
der har bygget skolen. Således ejer det 
private konsortium skolen og står for den 
daglige drift, som for eksempel renovering, 
rengøring og pedelbistand. Kommunen lejer 
lokalerne, og skal derfor kun stå for den 
rent undervisningsmæssige del af skole
driften. Selv om kommunen ikke ejer 
bygningerne, er skolens ledelse (og gennem 
ledelsen de enkelte lærere) systematisk 
blevet inddraget i skolens udformning. 

I forbindelse med nybyggeriet tog partner
skabet højde for vedligeholdelse allerede  
i projekteringsfasen. På Vildbjerg Skole har 
man for eksempel lavet dørkarme af stål  
i stedet for af træ. Dette udgør en dyrere 
etableringsomkostning, men på længere 
sigt spares penge til vedligeholdelse. For 
kommunen er det en fordel, at den løbende 
renovering er inkluderet i prisen, da skolens 

bygninger stadig vil være velholdte, når 
lejekontrakten udløber, og skolen overgår  
til kommunens eje. 

Fokus på bevægelse
Vildbjerg Skoles motto er ”En skole i 
  bevægelse”. Der er fokus på idræt og 
 sundhed, og det var vigtigt for skolen,  
at de nye lokaler understøtter og inspirerer 
til fysisk udfoldelse. 

Eleverne opmuntres til at cykle til skolen. 
For at gøre dette mere attraktivt, er der 
bygget store cykelparkeringer ved hver  
af skolens tre afdelinger (indskoling, 
mellem  trin og udskoling), og der er sørget 
for, at skolen er let tilgængelig via cykel
stier. 

Gymnastiksale der kan bruges  
til både idræt og forestillinger 
Skolen har to gymnastiksale i forskellige 
størrelser, der også fungerer som koncert
sale, når der er musik eller teater
forestillinger på skolen. I midten af de to 
sale ligger en scene med scenetæpper ud 
til begge sider. Scenen kan således bruges  
til både store og små arrangementer.  

Ved siden af scenen ligger et omklædnings
rum med kostumer og et lokale, hvorfra 
man styrer lyd og lys på scenen. 

Åbenhed inspirerer til bevægelse 
For at inspirere til bevægelse og for at sende 
et signal om, at fysisk udfoldelse er både 
vigtigt og sjovt, ligger den ene gymnastiksal 
i midten af skolens store torv. Der er store 
vinduer ud til torvet, så man hele tiden kan 
kigge ind til børn og unge, der dyrker idræt. 
Denne tilsigtede synlighed – opnået gennem 
salens placering og store vinduespartier – 
er med tanke på at inspirere eleverne til at 

Idrætsfaciliteter, der er baseret på multianvendelse.

Udendørs idrætsanlæg og aktivitetsområder 
(naturområder), der indbyder til forskellige former 
for fysisk aktivitet og ophold.

Offentligprivat partnerskab 
– en skole i bevægelse

lege og bevæge sig. Åbenheden skal være 
med til at inspirere. Når idrætsfaciliteterne 
ikke bruges til undervisning, bruges de af 
SFO eller af lokale foreninger i kommunen. 
På den måde er de i brug fra morgen til 
aften.

Der er også aftaler om brug af skolens 
lokaler til andre arrangementer, som 
fodboldturneringer mv.



123

Stor variation i udeområderne giver 
muligheder for mange aktiviteter 
Skolens udeområder indbyder til mange 
forskellige typer aktiviteter. Der er steder, 
hvor man kan grave, klatre, gynge, 
 balancere og cykle, og baner til håndbold, 
beach volley og fodbold. Med hjælp fra  
en forælder er der med enkle midler lavet 
en mountain bikebane, og der er også  
en bane til moon cars. 

For at gøre banen mere spændende har 
man gravet flere store rør ned i bakken,  
som eleverne så kan køre igennem. Skolen 
har to søer på området, som indeholder fisk 
mv. Søerne bruges i biologiundervisningen. 
Der er også to drivhuse til rådighed.

Mooncarbanen med rør

Mountainbikebanen

>>
En af søerne

De store vinduer fra skoletorvet  
ind til gymnastiksalen

FAKTA

Skolenavn:	Vildbjerg	Skole

Byggeår:	2007

Kommune:	Herning

Type:	Nybyggeri

Antal	elever:	610	

Opmærksomhedspunkter:
Dørkarme	af	stål	er	dyrere	i	anskaffelse	
men	har	en	længere	levetid	end	dørkarme	
af	træ.

Der	skal	etableres	faldunderlag	på	lege-
pladser,	hvor	der	er	risiko	for	lodret	fald.
	

Omkostningseffektivitet:
Eksemplets	omkostningseffektivitet	
	vurderes	som	over	middel.	Etablerings-
omkostningerne	er	oplyst	til	ca.	10.000		
kr.	pr.	m2,	hvilket	er	forholdsvist	lavt.	
	Mate	rialerne	(herunder	dørkarme)		
er		slid	stærke,	hvilket	nedsætter	vedlige-
holdelses	omkostningerne.
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”Det skinner igennem  
på hele skolen, at man 
bevæger sig.”

Sund mad leveres til skolen

Tilfredsheden med Sundhøjskolen, der  
er et resultat af en til og ombygning, 
mærkes tydeligt blandt børn og voksne. 

Skolens rammer er blevet til ud fra et ønske 
om at skabe en skole med ro og en god 
arbejdskultur – og hvert lokale skal kunne 
bruges individuelt, samtidig med at det skal 
kunne åbne sig og blive en del af et større 
område. Bevægelse er en vigtig del af 
hverdagen for både elever og lærere.

Skolen er opført som en centralskole  
i 50’erne og er blevet tilbygget i flere 
omgange. En multisal og en række under
visningslokaler er en del af sidste tilbygning, 
som stod færdig i 2005. I skolens nye 
bygninger er der fra alle undervisningsrum 
direkte adgang til det fri, hvilket overflødig
gør flugtveje inde i bygningen. I den oprinde
lige skole på to etager er der i stuetagen  
ud for hvert undervisningsrum etableret  
en hævet træterrasse som træder i stedet 
for flugtvej inde i bygningen. Herefter kan 
gangene anvendes og møbleres frit.

 

Et rum med mange muligheder  
og megen bevægelse
Den runde multisal har skolekøkken og 
musiklokale som tilstødende faglokaler. 
Rummet er fleksibelt indrettet med borde, 
stole og scenemøbler, der nemt kan 
skubbes ud til siden eller fjernes helt  
– for brugen af lokalet er mangfoldig. 

Indskolingen har sine ugentlige morgen
samlinger med brug af musik, projektor  
og lærred. Ved frokosttid er salen 
omdannet til café, hvor de store elever  
kan blive siddende og nyde dagens ret,  
og om formiddagen og eftermiddagen 
bruges salen til dans, leg og bevægelse  
for alle aldre.

Sund kost og sunde spisevaner
De mindre elever spiser i klasserne, og 
nogle klasser gør meget ud af frokosten, 
som en tradition, hvor man samles. Eleverne 
dækker op med dækkeservietter til alle  
og dækker bord med tallerkener og bestik.  
Det medvirker til, at eleverne koncentrerer 
sig om at spise og til at fastholde måltidet 
som et fast og rart samlingspunkt. 

Den ernæringsrige og sunde mad bliver  
til hos byens leverandør af kommunens 
ældremad. Elevrådet har nedsat en gruppe, 
der prøvesmager og står for udvælgelse  
af retter til månedens menu, og maden 
bliver hver dag leveret til de 150 elever,  
der har tilmeldt sig elektronisk.

Fysisk aktivitet og leg
Skolens udeanlæg fordeler sig rundt om  
de tre bygningsafdelinger og er målrettet 
de enkelte aldersgrupper. Indskoling og SFO 
gør fælles brug af både lokaler og ude
arealer, og der er mange muligheder for  
leg og bevægelse. 

Området rummer beachvolleybaner, bakke
landskaber, forhindringsbane, legered
skaber og bålhus. Mellemtrinnets arealer  
er store græsarealer og kæmpehøje med 
tov fastgjort, hvor eleverne kan kæmpe sig 
op som bjergbestigere. Udskolingen gør 
brug af multibane og borde og bænke til 
hygge og skolearbejde.

Solide trækasser med legeredskaber og 
netkasse med waveboards er placeret ved 
hver afdeling. Sjippetove, bolde og andre 
småredskaber er til frit udlån (med tilskud 

fra skolen), og to elever i hver afdeling  
har den ugentlige opgave med at låse den 
solide hængelås op, stå for udlånet og holde 
styr på legetingene. Frikvartererne er færre 
og længere, så der er god tid til at få gang  
i legen. I temaugerne bliver aktiviteterne 
udvidet med motionsvideo spil, som er 
blevet populært blandt de unge.

Pulsen op hver dag
I sin egenskab af Team Danmarkskole har 
eleverne fra 0. – 4. klasse seks lektioner 
ugentligt i faget idræt. Skolen har valgt at 
opdele timerne i tre kategorier; Idrætidræt; 

Kantiner eller skoleboder, der er indrettet, så elever både  
kan yde en indsats og nyde sunde måltider.

Udendørs idrætsanlæg og aktivitetsområder (naturområder),  
der indbyder til forskellige former for fysisk aktivitet og ophold.

Bevægelse er en fast del af skoledagen 
for både lærere og elever
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som er en opfyldelse af målene for faget, 
Idrætbevægelse; som er dans, kreativitet 
og springhold, og endelig Idrætleg; hvor 
eleverne deltager i deres almindelige tøj,  
og hvor hovedformålet er at få pulsen op. 
Det gælder alle.

De voksne medarbejdere på skolen har også 
mulighed for at gøre bevægelse og træning 
til en daglig foreteelse. I kælderetagen har 
skolen indrettet et mindre lokale med 
vægte og træningsmaskiner, og planen er, 
at de store elever også skal kunne benytte 
det.

”Når du skal til et møde,  
så kan du lige nå en halv  
times træning – det er  
rigtig rart.”

Trækasse med legeredskaber

Multisalen

Motionsrum

<<
Forhindringsbane

FAKTA

Skolenavn:	Sundhøj	Skole

Byggeår:	1950’erne	
(til-	og	ombygning	2005)

Kommune:	Svendborg

Type:	Til-	og	ombygning	af	centralskole

Antal elever:	640

Opmærksomhedspunkter
Undervisningsrum	med	direkte	adgang		
til	det	fri	overflødiggør	flugtveje	inde	i	
	bygningen.	Gangarealer	kan	inddrages		
til	undervisningsformål	ved	etablering		
af	alternativ	flugtvej.	Det	bemærkes,		
at	dette	forudsætter,	at	dagslysforholdene	
er	opfyldt.

Multisal	er	centralt	placeret	og	kan	
	benyttes	i	mange	sammenhænge.

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet	er		
vurderet	som	over	middel.	Etablerings-
omkostningerne	oplyst	til	8.000	kr.	pr.	m2	
er	meget	lave.	Materialerne	er	slidstærke,	
hvilket	nedsætter	vedligeholdelses-
omkostninger.
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Musiklokale

Amfiteatret kan bruges til fælles samlinger  
og giver lys til faglokalerne i kælderetagen

Aarup Skole er en udviklingsorienteret 
folke skole fra børnehaveklasse til 9. klasse, 
hvor den enkelte elevs nysgerrighed  
og kreativitet støttes og videreudvikles 
gennem boglige, praktiske/musiske og 
sociale aktiviteter. Ombygningen af Aarup 
Skole tog afsæt i bygningernes iboende 
kvaliteter, de pædagogiske visioner, kom
munens udviklingsplaner og de økonomiske 
rammer. Skolen blev i fem etaper forvandlet 
fra en nedslidt folkeskole til et mere dyna
misk læringsmiljø. Formålet var overordnet 
at skabe mere plads til eleverne samt 
udnytte de eksisterende rum mere optimalt. 
Herudover har man optimeret udearealerne 
samt opført enkelte nye faglokaler.

For at udnytte de eksisterende lokaler har 
man etableret nye faglokaler i den gamle 
beskyttelseskælder, der tidligere blev brugt 
som depot. Man prioriterede plads meget 
højt i etableringen af faglokalerne, hvilket 
kælderen rummede mulighed for. 

I forbindelse med etableringen af fag
lokalerne etablerede man et amfiteater  
i skolegården, idet man gravede ned til 
kælderen og lavede en indgang. Det åbnede 
et kælderareal på 225 m2 med naturligt 
lysindfald til faglokalerne. Amfiteatret 
bruges desuden til fælles samlinger. 

Ligesom kælderen blev inddraget, inddrog 
man også den gamle idrætshal. Idræts
under visning foregår i idrætshallen i det 
nærliggende fritidscenter, hvilket giver 
mulighed for at benytte den gamle hal  
i andre sammenhænge. Den benyttes 
således i dag til samlinger, drama, dans  
og bevægelse. Man har fået opstillet lys  
og lydanlæg, der muliggør en sådan brug  
af hallen. De gamle omklædnings og bade
rum er blevet ombygget til et musiklokale.  
I den ”røde skole”, som rummer 1. – 3. klasse, 
er gymnastiksalen lavet om til en tumlesal, 
hvor eleverne i frikvarterer og i SFO’en kan 
tumle rundt og lege under opsyn af lærere 
og pædagoger. 

Indretning af skolegårde, der faciliterer  
inde- og udeundervisning.

Fritlagt kælder integrerer inde  
og udeaktiviteter, leg og læring
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Idrætshallen

Udearealer i forlængelse af klasselokalerne

Træstubbene beskytter beplantning og kan bruges 
som siddepladser i forbindelse med udeundervisning

Inddragelse af udearealer
På Aarup skole har man indrettet skole
gården, så den faciliterer udeundervisning 
via borde og bænke, der er placeret i for
længelse af klasselokalerne, hvor der er 
direkte udgange fra basislokalerne. Herud
over har skolen et idræts og aktivitets
anlæg, der anvendes både i undervisning  
og i SFO: Boldbaner, multi bane og bane  
til motoriske legeredskaber udgør nogle  
af aktiviteterne. 

FAKTA

Skolenavn:	Aarup	Skole

Byggeår: 1954	
(ombygning/nybygning	2002	–	2006)

Kommune:	Assens

Type: Til-	og	ombygning

Antal elever:	660

Opmærksomhedspunkter
Der	skal	være	et	naturligt	lysindfald,		
for	at	kælderarealer	kan	bruges	til	
	undervisning	eller	arbejdsplads.

Arbejdsrum	(og	undervisningsrum)		
må	som	udgangspunkt	ikke	have	gulv	
beliggende	under	terrænniveau,	hvorfor	
udnyttelse	af	kælderlokaler	derfor	kræver	
frigravning	af	kældervæg	for	etablering		
af	parterreetage.

I	forbindelse	med	etablering	af	under-
visningslokaler	i	kælderen	skal	man	være	
opmærksom	på	tilgængelighed.

Udnyttelse	af	øvrige	kommunale	faciliteter	
i	umiddelbar	nærhed	af	skolen,	som	
idræts	hal	eller	bibliotek.

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet	er		
vurderet	som	over	middel.	Etablerings-
omkostningerne	oplyst	til	5.500	kr.	pr.	m2	
er	meget	lave.	Materialerne	er	slidstærke,	
hvilket	nedsætter	vedligeholdelsesom-	
kostninger.

Derudover er der en SFOhave med grønt 
område. Udenfor eksisterer der mange 
siddepladser, der kan benyttes i 
undervisning og leg.

Skolen har valgt at deltage i Dansk Skole
idræts initiativ ”Sæt skolen i Bevægelse”, 
hvor den boglige undervisning bliver kom
bineret med fysisk aktivitet. Eleverne 
hopper taltabeller, øver alfabet mens  
de spiller bold mv., for at opnå mindst  
60 minutters bevægelse dagligt.
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Adgang til idrætssalen fra torvet

Idrætssalen

”Vi har gjort meget ud  
af det pædagogiske bygge-
program, som har været 
meget styrende for bygge-
processen. Lærerne har 
kunnet genkende huset fra 
tegningerne, da de flyttede 
ind i det.”

På Lisbjergskolen i Århus fokuserer man  
på sundhed og bevægelse. De nybyggede 
lokaler indeholder mange løsninger der  
er med til at opmuntre og inspirere børnene 
til fysisk aktivitet. Skolen er overordnet 
disponeret som ”den lille skole i den store” 
med fire fritliggende bygningsvolumener  
i totre etager, der alle støder op til – og 
sammenbindes af – et fælles centralt torv. 
Torvet fungerer som fordelingsareal og 
sam lingspunkt, og skolens fællesfunktioner 
som idræts og samlingssal, kantine, 
  hjemkundskab og dansesal er alle placeret  
i stueplan i direkte kontakt til torvet. 
Inddragelse af lærerne i bygningsprocessen 
var helt central. 

Skolen er placeret op ad en planlagt ”grøn” 
kile, der giver mulighed for mere vild og 
uplanlagt leg, mens de nære udeområder  
er indrettet med blant andet legeområde 
for indskolingen og befæstede arealer  
i tilknytning til faglokaler. 

Idrætsfaciliteter som en tilgængelig  
del af hverdagen
Idrætssalen er indrettet med henblik på  
at fungere som kombineret idrætsfacilitet 
og skolens samlingssal ved større fælles
arrangementer. 

Området rummer de traditionelle idræts
rekvisitter og kan fungere som selv
stændigt fagområde til idræt. Salen  
kan desuden tillægges en dansesal samt 
åbnes mod skoletorvet med tre brede 
dobbeltdøre på den ene langside.

Ribber er placeret som en dekorativ 
afskærm ning mod vinduespartierne  
og kan efter behov ”svinges” vinkelret  
ud på gulvet i mindre partier og danne 
nicher mod facaden.

Bag ribberne er der vinduespartier  
og dobbeltdøre ud til udendørsområdet  
med henblik på at inddrage inde og  
ude under visning i idræt. 

I pauser og ved fællesarrangementer åbnes 
dørene til salen, og det tilstødende skole
torv inddrages som en naturlig udvidelse af 
salen og omvendt. Dette er medvirkende til, 
at atmosfæren i salen opleves som meget 
”åben” og tilgængelig. 

Dansesal med mange anvendelser 
Dansesalen kan via store skydeporte 
fungere som scene mod hhv. idrætssal og 
skoletorv eller stå i åben forbindelse mod 
begge lokaler. Mod salen kan danserummet 
ved større koncerter anvendes som hævet 
fast scene med teaterbelysning. Ved mere 
intime optrædener fungerer dansesalen 
som en mindre scene/niche mod torvet  
og kantinen i niveau med tilskuerne. Danse
salen giver flere muligheder for at arbejde 
med holddeling i idræt, og supplerer den 
store sal med et mere intimt rum til f.eks. 
dans, bevægelse eller yoga.

Produktionsgodkendt køkken  
mod skoletorvet
Skoleboden er placeret midt på torvet  
i centrum af skolen og består af et 
produktionskøkken med udsalgsdisk  
mod torvet. 

Idrætsfaciliteter, der er baseret på multianvendelse.

Kantiner eller skoleboder, der er indrettet, så elever 
både kan yde en indsats og nyde sunde måltider.

Tilgængelighed indbyder til forskellige 
former for fysisk aktivitet
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Borde på skoletorvet er placeret  
i forlængelse af køkkenfaciliteterne

<<
Skolekøkken

Skoletorvet som forbinder  
de forskellige bygningsvolumener

I køkkenet produceres mad, som skolens 
elever kan købe og spise på torvet eller  
i kantinen. Køkkenet er blevet godkendt til 
produktion, hvilket blandt andet krævede 
ændring af loftsbeklædningen fra træ
beton plader til plane akustikplader. 

Torvet er indrettet med borde og stole,  
som er placeret som mindre ”øer”.  
Fra spiseom rådet er der direkte udgang  
til terrasse og udsigt til indskolingens 
udeareal og legeom råde. 

I umiddelbar tilknytning til produktions
køkkenet er skolens hjemkundskabslokale 
placeret, og her er mulighed for at børnene 
inddrages i forbindelse med produktion  
af mad. 

Fra hjemkundskab kan man ligeledes åbne 
mod torvet med en bred dobbeltdør og 
således benytte faciliteterne i sammen
hæng med mulighed for fælles madlavning 
og servering ved eksempelvis forældre
arrangementer.

FAKTA

Skolenavn:	Lisbjergskolen

Byggeår: 2008

Kommune:	Århus

Type:	Nybyggeri	af	aulaskole

Antal elever:	450

Opmærksomhedspunkter
Skolekøkkenet	er	blevet	godkendt	til		
produktion,	hvilket	krævede	ændring		
af	loftsbeklædningen	fra	træbetonplader		
til	afvaskbare	loftsplader.

Omkostningseffektivitet
Eksemplets	omkostningseffektivitet		
er	vurderet	som	middel.	Etablerings	-
omkostningerne	er	oplyst	til	ca.	kr.	14.700	
kr.	pr.	m²,	hvilket	er	middel,	da	det	er	inkl.	
inventar.	Byggeriet	har		primært	fokuseret	
på	slidstærke	og	ved	lige	holdelses	venlige	
materialer		(eksempelvis	betongulve),	hvor-
for	det		forventes	at		driftsomkostningerne	
vil	være	lave.
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God anlægs og ejendomsstyring  
i kommunerne

Denne publikation har præsenteret en 
række eksempler på vellykket indretning, 
ombygning og nybyggeri af daginstitutioner 
og folkeskoler.

Der er også andre elementer, der er cen
trale at have fokus på, når der bygges.  
Det kan f.eks. være styringen af anlægs
projekter samt kommunernes admini
stration af ejendomme. Disse aspekter  
er ikke mindst væsentlige, når kvalitets
fonden skal omsættes til et løft af de 
fysiske rammer, idet god anlægsstyring  
og effektiv ejendomsadministration har 
betydning for en effektiv anvendelse  
af ressourcerne. 

Der er derfor i regi af Samarbejdsprojektet 
for den decentrale offentlige sektor 
udarbej det publikationer vedrørende 
henholdsvis kommunernes og regionernes 
praksis for styring af anlægs projekter samt 
styring og organi sering af ejendoms
administrationen. Nedenfor gives en kort 
opsummering af hovedkonklusionerne  
i de to publikationer.

God anlægsstyring  
i kommuner og regioner
Undersøgelsen har søgt at identificere, 
hvilke forhold der spiller afgørende ind,  
når gennemførelse af anlægsprojekter skal 
gå planmæssigt – både i forhold til tidsplan, 
kvalitet og økonomi. 

Resultaterne er uddybet i en rapport, 
”Kommuners og regioners gennemførelse  
af anlægsprojekter”, som Ernst & Young  
har udarbejdet. Derudover er der udgivet  
en pjece, ”God anlægsstyring i kommuner 
og regioner”, særligt målrettet kommunale 
og regionale politikere og topledere.

Hovedresultaterne kan sammenfattes  
i en række centrale anbefalinger, som bliver 
uddybet kortfattet i det følgende:

1.  Godkend styringsmodellen politisk  
og anvend den aktivt

2.  Forlang et gennemarbejdet og realistisk 
budget

3. Vurdér, kvantificér og følg op på risici

4.  Styr inddragelsen af brugere, 
medarbejdere mv.

5.  Opstil klare krav og forventninger til 
rådgivere og entreprenører 

6.  Styr økonomien aktivt undervejs

7.  Etablér og anvend en standardkøreplan 
for anlægsprojekterne

1. Godkend styringsmodellen politisk  
og anvend den aktivt
Rapporten anbefaler, at kommuner og 
regioner arbejder aktivt med en overordnet 
styringsmodel for anlægsprojekter, der er 
konkret og praksisorienteret samt forankret 
i organisationen. 

En overordnet styringsmodel for anlægs
projekter er en ramme, der fastlægger 
organiseringen og styringen af kommunens 
og regionens anlægsaktiver. Styrings
modellen vil typisk indeholde retningslinjer, 
skabeloner, hjælpeværktøjer, tjeklister mv., 
der kan anvendes i de forskellige faser af  
et anlægsprojekt.

I anlægsprojektets faser skelnes mellem 
idéoplægsfasen, projekteringsfasen, 
udførelsesfasen samt afslutningsfasen. 
Fasernes giver beslutningstagere en 
naturlig anledning til at sige ”stop & go”  

i processen. Stop, hvis de aftalte leverancer 
og resultater ikke foreligger og ”go”, hvis  
de er til stede. For politikere kan faserne 
synliggøre, hvornår politikerne inddrages  
i processen og med hvilken rolle. 

Analysen viser, at der er en stor udfordring 
forbundet med at udbrede og forankre 
styringsmodellen i organisationen. Dette 
kan overordnet sikres ved, at der sker en 
politisk godkendelse af styringsmodellen, 
således at alle involverede aktører for det 
første kender deres rolle og ansvar i 
forbindelse med gennemførelse af et 
anlægs projekt. For det andet kan det sikre, 
at både politikere og embedsmænd bakker 
op om og anvender modellen aktivt.

Styringsmodellen skal endvidere være 
konkret og tilgængelig for at sikre, at den 
kan anvendes i praksis. Det kan løses ved, 
at kommunen/regionen samler styrings
modellens retningslinjer i én projektguide,  
i én byggehåndbog eller ét sted på intra
nettet med link til de relevante vejledninger 
mv. 
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–  At det afhængig af projektets størrelse 
og kompleksitet kan overvejes at 
anvende en todelt bevilling, én til 
projektering og én til selve anlægget.

–  At budgetestimatet tager højde for 
anlæggets totaløkonomi (f.eks. fremtidigt 
energiforbrug). 

–  At budgettet både indeholder en post  
til intern projektstyring og til uforudsete 
udgifter. 

–  At budgetposten til uforudsete udgifter 
ikke blot automatisk antager en bestemt 
størrelse (f.eks. 10 pct.), men kvalificeres 
fra projekt til projekt og reserveres til 
forhold, som kommunen/regionen ikke 
kunne have viden om på budget
lægningstidspunktet. 

–  At lade budgetestimatet blive ”udfordret” 
og kvalitetssikret af eksperter med 
forskellig baggrund, f.eks. med bygge
teknisk viden, økonomisk viden og faglig 
ekspertise om den (service)ydelse 
anlægget skal udbyde.

2. Forlang et gennemarbejdet  
og realistisk budget
Afhængig af projektets karakter (størrelse, 
kompleksitet og risici) anbefales det at 
gennemføre en indledende undersøgelse  
og forventningsafstemning med politikere 
og interessenter forud for, at projektet 
igangsættes. 

Nogle af de største udfordringer i for
bindelse med det første budgetskøn er,  
at skønnet kan være forbundet med stor 
usikkerhed og har tendens til at ”hænge 
ved”. Undersøgelsen viser, at kun 7 ud af  
de 18 anlægsprojekter har overholdt den 
oprindelige bevilling. Der er derfor opstillet 
en række forslag til bedre planlægning  
og forventningafstemning, f.eks.:

–  At budgetskønnets forudsætninger  
og forbehold kommunikeres tydeligt  
til det politiske niveau.

–  At budgettet – når det udarbejdes af eller 
i samarbejde med en rådgiver – så vidt 
muligt bør udarbejdes efter en velaf
prøvet budgetmodel med en brutto
tjekliste for budgetposter. 

Besparelseskatalog at handle med  
i tilfælde af uforudsete udgifter

Rigsrevisionen	har	i	marts	2009	udgivet	en	
beretning	om	budgetoverskridelser	i	statslige	
bygge-	og	anlægsprojekter.	I	denne	indgår	
også	en	række	anbefalinger	til	at	forbedre	
	processerne	fremadrettet	og	herunder	
	eksempler	på	projekter,	der	er		gennem	ført	
uden	væsentlige	budgetover	skridelser.

Et	af	de	vellykkede	projekter,	der	fremhæves,		
er	opførelsen	af	Skuespilhuset.	Her	var	det		
et	ufravigeligt	krav	fra	Kulturministeriet,	at		
bevillingen	ikke	måtte	overskrides.	Byg	herre-
rådgiveren	foretog	derfor	med	assistance	fra		
en	ekspert	i	overslagsberegning	en	økonomisk	

gennemgang	af	de	indkomne	arkitektforslag.	
Inden	byggeprojektets	igangsættelse	foretog	
det	vindende	arkitektfirma	i	samarbejde	med	
bygherrerådgiveren	en	økonomisk	beskæring	
af	vinderforslaget	med	10	pct.,	som	projektet		
i	den	indsendte	form	havde	overskredet	den	
fastsatte	anlægsbevilling	med.	

Endvidere	stillede	Kulturministeriet	krav	om,		
at	entreprenører,	som	afgav	tilbud,	skulle	
anvise	muligheder	for	besparelser	på	50	mio.
kr.	De	indkomne	besparelsesforslag	indgik		
i	et	sparekatalog,	som	senere	kunne	bringes		
i	anvendelse.

SKUESPILHUSET

3. Vurdér, kvantificér og følg op på risici
Risikostyring bør udgøre en central del af 
kommunens og regionens projektstyring.  
En del af usikkerheden om økonomien  
i begyndelsen af et anlægsprojekt kan 
styres og indregnes i tid og budget for 
projektet, hvis kommunen/regionen 
gennem  fører en risikoanalyse. Stort set  
alle de kommuner og regioner, som har 
indgået i undersøgelsen, anvender 
elementer af risikostyring, men der sker 
ikke en systematisk gennemførelse af 
risiko analyser og risikostyring. 

Udfordringen er altså ikke at påbegynde 
arbejdet med risikostyring, men at inddrage 
risikoanalyser og risikostyring systematisk 
og struktureret i anlægsstyringen.  
Med andre ord handler det om at få risiko
styringen flyttet op på dagsordenen. 

Systematisk arbejde med risiko kan bestå i, 
at der først gennemføres en risikoanalyse, 
hvor projektets væsentligste risici 
identificeres. Med henblik på at imødegå  
de identificerede risici udarbejdes en risiko
strategi, der beskriver de tiltag, der skal 
imødegå de identificerede risici. 
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Rapporten når frem til, at det gennem 
anlægsprocessen er vigtigt, at der sker 
løbende opfølgning på risikoanalysen  
(f.eks. prissætning af tilbageværende risici 
og konsekvenser for tid, økonomi mv.).  
Når projektet er afsluttet, bør risiko
styringen evalueres til brug for kommende 
projekter. 

4. Styr inddragelsen af brugere, 
medarbejdere m.v.
Undersøgelsen viser, at i de anlægs
projekter, hvor det er gået godt, har man 
gjort interessentinddragelse til en 
væsentlig del af projektets styring.  
Det handler om at involvere de relevante 
brugere, medarbejdergrupper og følge
grupper i projektforløbet. Det kan f.eks. ske 
ved etablering af referencegrupper eller 
følgegrupper til projektet, eller afholdelse 
af borgermøder eller høringer. 

Interessenterne skal dog inddrages på  
de rigtige tidspunkter i forløbet og helst 
allerede i opstartsfasen. Interessenterne 
har sjældent stor erfaring med anlægs
projekter, men til gengæld kan de som 
kommende brugere af nybyggede eller 
ombyggede bygninger bidrage til at 

Ligeledes er det afgørende, at posten til 
uforudsete udgifter styres stramt, således 
at midlerne rent faktisk anvendes til 
udgifter, der ikke kunne være forudset og 
ikke til at lukke huller i den løbende proces. 
Derfor skal der holdes nøje regnskab med, 
hvad posten til uforudsete udgifter 
anvendes til, og hvem der anviser dem. 

I en stor del af de analyserede anlægs
projekter har der været søgt om tillægs
bevillinger undervejs. Der er imidlertid 
forskel på, hvorvidt tillægsbevillingen  
er givet lige før anlægsregnskabet er aflagt, 
eller om den er søgt, mens processen 
stadig var i gang og med angivelse af en 
konkret årsag. Er tillægsbevillingen søgt til 
slut, giver det indtryk af en ”hovsaløsning” 
for at sikre, at den samlede bevilling ikke 
overskrides. 

Hvis kommunens/regionens styringsmodel 
indeholder klare krav om, hvordan der 
afrapporteres om økonomien, herunder 
afvigelser i forhold til det oprindelige skøn, 
vil det også motivere projektledelsen til 
løbende at følge op på disse forhold.

afdække, hvilke funktioner bygningen  
skal understøtte. 

Kommunikation og åbenhed til brugere  
og medarbejdere om forløbet i projektet  
kan herudover være med til at aflive myte
dannelser. Kommunikationen kan ske 
gennem elektroniske portaler, nyhedsbreve 
og lignende. Flere kommuner og regioner 
har lavet spilleregler for, hvordan inte res
senter bør inddrages ved gennem førelse  
af anlægsprojekter, jf. eksempel nedenfor.

5. Styr økonomien aktivt undervejs
Det er væsentligt at holde fokus på en aktiv 
økonomisk og byggefaglig styring undervejs 
i anlægsprojekterne. Til brug for den bygge
faglige og den økonomiske opfølgning kan 
kommunen/regionen anvende skabeloner 
for, hvilke punkter der løbende skal følges 
op på ved projektledelsens møder, jf. den 
overordnede styringsmodel.

Undersøgelsen konkluderer endvidere,  
at det er helt afgørende for den økonomiske 
styring, at kommunen/regionen anvender 
et dispositionsregnskab, der løbende følger 
op på dispositionerne – og ikke blot mod
tagne regninger. 

Interessenterne	er	bl.a.	repræsenteret		
i	anlæggets	byggeudvalg,	og	deres		
rolle	er	at	orientere	de	bagvedliggende	
	interessentgrupper	om	byggeprocessen.	

Inden	projektstart	modtager	medlemmerne	
af	byggeudvalget	en	køreplan	fra	den	tekniske	

STANDARDMODEL FOR  INTERESSENTINDDRAGELSE

afdeling.	Køreplanen		gennemgås	med	bygge-
udvalget	før		projektstarten.	Af	køreplanen		
fremgår	det,

•	 	hvad	målet	med	interessentinddragelsen	er,

•	 	hvilken	rolle	byggeudvalget	har	generelt		
og	i	de	enkelte	faser,

•	 	hvilke	forpligtelser	udvalgsmedlemmerne	har,

•	 	hvad	der	forventes	af	dem,

•	 	hvilke	faser	projektet	skal	gennemløbe,	
	herunder	tidsplan,	økonomi	og	rolle-
fordelingen	i	faserne.

Endelig kan det konstateres, at det kun  
er i et fåtal af kommunerne og regionerne, 
at der udarbejdes egentlige evaluerings rap
porter. Evalueringspraksis i de under søgte 
anlægsprojekter er oftest kende tegnet  
ved at foregå uformelt. En obligatorisk, 
skriftlig evaluering af anlægsprojekterne  
vil forbedre opsamlingen af den læring,  
der kan uddrages fra anlægsprocessen. 
Læringen kan derved mere systematisk 
indgå i de fremadrettede processer og 
projekter. 

6. Opstil klare krav og forventninger  
til rådgivere og entreprenører
I alle de analyserede anlægsprojekter har 
der været gjort brug af ekstern rådgivning  
i et eller andet omfang. Valget af rådgiver 
spiller en stor rolle i forhold til at opnå  
et succesfuldt anlægsforløb. 

Det er vigtigt, at kommunens/regionens 
samarbejde med rådgiveren præges af 
dialog, tillid og fagligt modspil. Det er ikke 
”sundt” med blind tillid til en rådgiver,  
og kommunen/regionen må i det enkelte 
projekt vurdere, om det som bygherre er 
nødvendigt at føre decideret opsyn med 
byggepladsen. 
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at opbygge og etablere en organisation  
på området, og ikke alle har fundet den 
endelige organisationsform og normering. 

Kommunerne befinder sig i en situation, 
hvor der både er mulighed for og 
forventning om en professionalisering  
af ejendomsforvaltningen. Der er derfor  
i regi af Sam arbejds projektet for den 
decentrale offentlige sektor udarbejdet  
en rapport, ”Ejendomsadministration i 
kommuner og regioner – bedre rammer  
for velfærd”, der har til formål at samle  
og formidle eksisterende viden om 
organisation og styringsformer inden for 
den offentlige ejendomsforvaltning til 
kommunerne. Rapportens hovedresultater 
er skitseret nedenfor.

Den samlede kommunale  
og regionale ejendomsmasse
På landsplan udgør kommunernes samlede 
ejendomsmasse omkring 30 mio. m2 fordelt 
på ca. 45.000 ejendomme. Det svarer til,  
at hver kommune i gennemsnit forvalter 
omkring 300.000 m2 – eller ca. 460 ejen
domme. 

Herudover er det væsentligt, at køreplanen 
afstemmes med den projektstyringsmodel, 
som kommunen/regionen måtte have i 
øvrigt, ligesom køreplanen skal tage højde 
for kommunens/regionens overordnede 
politiske og administrative organisering. 

Som et resultat af anlægsundersøgelsen  
er der fremkommet et forslag til en 
standard køreplan for anlægsprojekter,  
som kan findes i pjecen om god anlægs
styring. Standardkøreplanen fungerer som 
en slags tjekliste for, hvilke aktiviteter der 
skal gennemføres i de forskellige hoved
faser i et anlægsprojekt. 

Herudover gives der forslag til, hvilke 
aktiviteter der bør bringes frem på politisk 
niveau, og hvornår dette mest hensigts
mæssigt kan ske.

Effektiv ejendomsadministration  
i kommuner og regioner
Kommunalreformen har medført en 
generelt større ejendomsmasse i den 
enkelte kommune, som giver både 
effektiviseringsmuligheder og behov  
for andre styringsformer. De fleste 
sammenlægningskommuner er ved  

For at vurdere, hvem der er bedst egnet til 
at udføre en byggeopgave, kan kommunen/
regionen med fordel bruge de såkaldte 
”nøgletal” for byggeriet (entreprenørernes 
karakterbog). Nøgletallene er let tilgænge
lig information, der indeholder oplysninger 
om entreprenørens evne til at overholde 
tidsfrister, arbejdsmiljø, kundetilfredshed 
og antallet af mangler ved afleveringen.

7. Etablér og anvend en standardkøreplan
Når kommunen/regionen skal have for
ankret sin styringsmodel for anlægs
projekter i kommunalbestyrelsen/regions
rådet samt i kommunens/regionens 
organisation, er det væsentligt at få 
nedskrevet nogle generelle spilleregler  
for forløbet i et anlægsprojekt.

Det er derfor vigtigt, at kommunen/
regionen får etableret en køreplan, der  
kan anvendes ved gennemførelse af 
anlægs projekter. En sådan køreplan skal 
naturligvis være tilstrækkelig rummelig  
til at favne dels forskelligartede projekter, 
dels forskelligartet fokus fra politikere, 
borgere m.fl.

NøGLETAL FOR ByGGERIET

Byggeriets	Evaluerings	Center	(BEC)	
råder	over	nøgletal	for	byggeriet	for	knap	
500	virksomheder,	som	med	fordel	kan	
anvendes,	når	kommuner	og	regioner	
vælger	samarbejdspartner	i	anlægs-
processen.

Med	en	såkaldt	”notesbog”	fra	BEC	kan	
kommuner	og	regioner	også	anvende	
nøgletallene	til	at	fokusere	på	egne	
stærke	og	svage	sider	som	bygherre.	
Bygherrens	notesbog	består	således	af	
en	sammenvægtning	af	alle	de	projekter,	
som	bygherren	har	fået	evalueret.	Med	
notesbogen	kan	kommuner	og	regioner	
benchmarke	deres	egen	indsats	som	
bygherre	mod	andre	bygherrers	samt		
i	forhold	til	gennemsnittet.		
	
Læs	mere	på	
www.byggeevaluering.dk
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Mål og rammer
Det helt overordnede mål for forvaltning  
af ejendomme er, at bygningsmassen 
understøtter den virksomhed, der foregår  
i lokalerne. Det sker ved, at kommuner  
og regioner bedst og billigst muligt stiller 
velbeliggende, velindrettede og vel
fungerende lokaler til rådighed, og ved at 
lokalerne er så tidssvarende som muligt og 
kan matche udviklingen i brugernes behov. 

For at tage højde for brugernes behov, kan 
brugerne inddrages i beslutningsprocesser 
om de fysiske rammer i form af beslutninger 
om lokalebehov, planer for ny, om og 
 tilbygninger, større vedligeholdelsesopgaver 
mv.

Den kommunale og regionale ejendoms
masse repræsenterer endvidere store 
værdier. Det har derfor betydning, at de 
afsatte økonomiske midler til vedlige
holdelse anvendes effektivt og prioriteres 
på en måde, der sikrer værdierne bedst 
muligt. 

Med de nye store kommuner er der bedre 
mulighed for at høste effektiviserings
gevinster gennem specialisering og stor

nogle af de gevinster, som er et af målene 
med kommunalreformen. 

Regelgrundlaget for kommuner og regioners 
aktiviteter bestemmer, at det overordnede 
ansvar påhviler kommunalbestyrelse og 
regionsråd. Det politiske ansvar for ejen
doms forvaltningen påhviler de politiske 
udvalg og kan være forankret i et eller flere 
udvalg. 

Organisationsmodeller
Undersøgelsen af kommunernes organi
sering viser, at 7 ud af 10 kommuner har 
samlet, eller er ved at samle løsningen  
af ejendomsopgaver i en ejendomsenhed.  
3 ud af 10 kommuner har ikke samlet 
ejendomsopgaverne. Her varetages 
opgaverne i samarbejde mellem brugerne – 
det vil sige fagforvaltningerne og institu
tionerne.

Begrundelsen for at placere ejendoms
opgaverne i fagforvaltningerne og 
institutionerne er blandt andet, at 
kommunerne ønsker, at brugerne har 
indflydelse på og føler et incitament til  
at deltage i vedligeholdelse og udvikling  
af kommunens bygninger. Fordelen ved 

modellen er, at den giver fagforvaltningen/
institutionerne fuld indflydelse og ansvar 
for deres fysiske rammer.

Bevægelsen mod at samle ejendoms
opgaverne synes især at være begrundet i, 
at flere sammenlagte kommuner har fundet 
det naturligt at etablere en ejendomsenhed 
ved den nye kommunes etablering. 

Der kan skelnes mellem to grupper af 
kommuner, der har samlet ejendoms
opgaverne. Den ene gruppe har en ejen
doms enhed, som har samlet de udførende 
opgaver og forvalter ejendommene på 
vegne af fagforvaltningerne og institu
tionerne (forvaltermodellen). Den anden 
gruppe har et ejendomscenter eller 
ejendomsenhed, der har den fulde 
beslutningskompetence om forvaltning  
af kommunens ejendomme (selvstændig 
ejendomsenhed). 

Forvaltermodellen muliggør en mere 
effektiv ressourcestyring ved blandt andet 
at indhøste stordriftsfordele, og ved at 
skabe bedre rammer for opgaveløsningen, 
når kommunens byggefaglige kompetencer 
samles, og når der er tilvejebragt et tvær

driftsfordele og dermed få mere ”bygning” 
for pengene. Stordriftsfordele kan opnås 
gennem besparelser ved fælles indkøb til 
ejendomsdriften på tværs af den interne 
organisation, fagområder og ejendomme.  
En forvaltning med mange ejendoms
opgaver kan bedre udvikle specialiserede 
funktioner, der kan sikre høj kvalitet  
i opgaveløsningen. Specialiserede ejen
doms enheder giver samtidig fagfor valt
ningerne og institutionerne mulighed for  
at fokusere på deres kerneopgaver. Det kan 
frigøre dem for den administrative byrde, 
det kan være for dem at varetage drift  
og vedligeholdelse af deres lokaler. Endelig 
muliggør det øget inddragelse af private 
aktører i opgavevaretagelsen.

En central registrering af lokaleanvendelsen 
og styring af lokalebehovet giver mulighed 
for at stille ledige ejendomme til rådighed 
for andre brugere i kommunen eller regio
nen, og kan dermed bidrage til en høj 
udnyttelse af lokalerne. Netop nu står 
nogle af landets kommuner som følge  
af kommunalreformen med en sammen
bragt ejendomsportefølje, hvor der kan 
være et potentiale for via en bedre 
udnyttelse af ejendommene at hjemtage 
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Arbejdet med beregning af nøgletal kan 
begrænses til få og helt centrale nøgletal, 
som eksempelvis administrations omkost
ninger pr. m2, samt drifts og vedlige
holdelses omkostninger pr. m2. Der er 
ikke i dag krav om at kunne udskille disse 
udgifts typer af regnskabet, og det vil derfor 
kræve en ændring af kommuners og regio
ners kontering at indsamle disse data.  
Det er dog muligt inden for de eksisterende 
rammer af de autoriserede kontoplaner  
for henholdsvis kommuner og regioner.

I kommuner, hvor ejendomsopgaverne er 
samlet, er det nødvendigt, at ejendoms
enheden i detaljeret omfang kan redegøre 
for ressourceanvendelsen. Formålet er dels 
at synliggøre, hvad ressourcerne anvendes 
til, og dels at danne grundlag for at 
prioritere ejendomsenhedens ressource
anvendelse.

Vedligeholdelse
Undersøgelsen af kommunernes ejendoms
forvaltning viser, at størstedelen af 
kommunerne allerede foretager tilstands
vurderinger, eller er i gang med at tilstands
vurdere de kommunale bygninger. Det  
er tydeligt, at kommuner med en samlet 

omkostningerne til drift og vedligeholdelse 
af bygningerne, synliggøres ressource
forbruget både for borgere og kommunal
bestyrelse. 

Synliggøres omkostningerne til lokale
anvendelse, medfører det også et større 
økonomisk incitament til en mere rationel 
og omkostningsbevidst adfærd, herunder 
løbende tilpasning af lokaleforbruget. 
Erfaringen i staten er, at det har ført til  
en mere effektiv lokaleanvendelse. Øget 
transparens omkring lokaleudgifter og 
indgåelse af lejeaftaler indebærer på den 
anden side transaktionsomkostninger.

Nøgletalsstyring
En grundlæggende forudsætning for  
at kunne udøve en økonomisk styring  
af ejendomsområdet er at have viden om, 
hvad ressourcerne samlet set bliver brugt 
til. Undersøgelsen viser, at flertallet af 
kommuner og regioner kan opgive et samlet 
budgetteret beløb til vedligeholdelse, mens 
økonomiske oplysninger i form af afholdte 
udgifter ikke kan udledes af regnskabet,  
da disse udgifter ikke konteres særskilt  
i de interne kontoplaner.

en klar fordeling af rollerne som udlejer  
og lejer, samt en organisation til at bakke 
op om udlejerfunktionen. Også i regionerne 
kan det være relevant at overveje husleje
modeller – dog under hensyntagen til den 
særlige regionsmodel for ejendoms
administration.

Der er fordele ved etablering af en samlet 
ejendomsenhed, men også en risiko for  
at indsigten i sammenhængen mellem 
bevilling og aktivitet reduceres, samt  
at brugernes indflydelse på ejendommene 
mindskes og dermed deres ansvarsfølelse 
over for lokalerne. 

Gennem huslejeordninger bevares 
brugernes indflydelse og ansvarsfølelse 
overfor de lokaler, de anvender. Brugerne 
kan inden for deres driftsramme prioritere 
moderniseringer af de lokaler, de anvender, 
mod højere husleje. Endvidere bevares 
brugernes indsigt i sammenhængen mellem 
bevilling og aktivitet.

Samtidig skaber huslejeordninger gennem
sigtighed i ejendomsforvaltningen og sikrer 
kommunalbestyrelsens styringsmuligheder. 
Når huslejen fastlægges på grundlag af 

gående overblik over ejendomsmassen.  
En selvstændig, central ejendomsenhed, 
som varetager hele ansvaret for forvalt
ningen af kommunens ejendomme, har 
tillige mulighed for, indenfor den givne 
økonomiske ramme, at prioritere eksempel
vis ejendomme med det mest presserende 
vedligeholdelsesbehov. Derved bliver 
rammerne for at styre forvaltningen  
af kapitalapparatet bedre.

Den regionale ejendomsadministration er 
tilrettelagt efter en model med et centralt 
bygningskontor, der har ansvaret for både 
de strategiske overordnede opgaver og  
de konkrete udførende opgaver for fag
områderne, bortset fra sundhedsområdet. 
Ansvaret for drift og vedligeholdelse af 
sygehusenes bygningsmasse er forankret 
under de enkelte sygehuse med reference 
til sygehusledelsen. Opgaven er så omfat
tende, at en selvstændig specia liseret 
organisering tæt på brugere er den oplagte 
organisationsform.

Huslejemodel
Kommuner med en samlet ejendomsenhed 
har også muligheden for at indføre en 
huslejemodel. Huslejemodellen kræver  
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ejendomsenhed (forvaltermodellen eller  
en selvstændig ejendomsenhed) i højere 
grad har foretaget tilstandsvurderinger end 
kommuner uden en samlet ejendomsenhed. 

En løbende vurdering af tilstanden ud fra 
byggefaglige kriterier giver kommuner  
og regioner mulighed for at anvende 
vurderingerne som et strategisk priorite
rings  instrument til – indenfor den afsatte 
økonomiske ramme – at planlægge  
og styre vedligehold på lang sigt.

Undersøgelsen af kommunernes ejendoms
forvaltning viser, at kommunerne ofte 
anvender en årlig fremskrivning af sidste 
års budgetter, når det nye bevillingsniveau 
for vedligeholdelse skal fastlægges. 

Anbefalinger vedr. organisations-  
og styringsformer inden for offentlig 
ejendomsforvaltning
På baggrund af undersøgelsen af kom
munernes og regionernes ejendomsfor
valtning er der i rapporten sammenfattet  
et sæt anbefalinger, jf. boksene til højre.

•	 	At	kommuner,	der	samler	ejendoms-
opgaverne	organisatorisk,	overvejer		
at		indføre	huslejeordninger.	Gennem	
	huslejeordninger	bevares	brugernes	
	indflydelse	og	ansvars	følelse	overfor		
de	lokaler,	de	anvender.		Sam	tidig	skaber	
husleje	ordninger	gennem	sigtighed	i	
ejendoms	forvaltningen	og	sikrer	kommunal-
bestyrelsens	styringsmuligheder.	Også		
i	regionerne	kan	det	være	relevant	at	
	overveje	hus	lejemodeller	–	dog	under	
hensyn	tagen	til	den	særlige	regionsmodel	
for		ejendomsadministration.

•	 	At	huslejeordninger	indføres	gradvist,	
	således	at	de	områder,	hvor	der	er	størst	
	incitaments-	og	styringsgevinster	først	
	omfattes	af	en	huslejeordning.	

HUSLEjEMODEL

•	 	At	huslejeordninger	som	udgangspunkt	
baseres	på	en	omkostningsbestemt		
husleje,	da	størstedelen	af	de	kommunale	
og	regionale	bygninger	er	bundne	
	ejendomme.	Arbejdsgruppen	vurderer	
	således,	at	de	styrings-	og	incitaments-
mæssige		fordele	ved	en	markedsbestemt	
husleje	kun	er	til	stede	i	mindre	grad,	og	at	
admini	strationsomkostningerne		forbundet	
med	markedsvurderinger	mv.	og	ind-
arbejdelse	af	bevillingskonsekvenserne		
for	brugerne,	derfor	vil	kunne	overstige	
	fordelene.

•	 	At	huslejekontrakter	som	udgangspunkt	
indgås	mellem	ejendomsenheden	og	
f		agforvaltningerne	–	frem	for	de	enkelte	
	institutioner	–	idet	der	på	forvaltningsniveau	
er	en	tilstrækkelig	volumen	til	at	kunne	
påvirke	ejendomsporteføljen	og	derved	
mulighed	for	at	kunne	udnytte	rationalerne	
ved	en	huslejemodel.	

•	 	At	ejendomsområdet	sikres	klar	politisk	
forankring	og	understøttes	ved	at	samle	
opgaverne	i	en	ejendomsenhed	inden-
for	den	beslutning	om	delegation	af	
ansvar,	som	kommunalbestyrelsen/	
regionsrådet	finder	hensigtsmæssig.

•	 	At	kommunerne	og	regionerne	indfører	
mekanismer,	som	nøgletalsstyring	og	
benchmark,	der	gør	ressourcestyringen	
i	forvaltningen	af	ejendomme	effektiv.	

•	 	At	brugerbehovet	(fagforvaltningerne/
institutionerne)	skal	stå	centralt	for	
	ejendomsenhedens	virke,	jf.	forslaget	
om	huslejeordning.

ORGANISATIONSMODEL
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•	 	At	kommunerne	og	regionerne	i	større	
udstrækning	anvender	tilstands-
vurderinger	som	et	strategisk	
	beslutnings-	og	prioriteringsinstrument	
til	at	planlægge	vedligeholdelses-
indsatsen	indenfor	den	af	kommunal-
bestyrelsen	og	regions	rådet	fastsatte	
økonomiske	ramme.

•	 	At	tilstandsvurderinger	anvendes	til	at	
prioritere	den	vedligeholdelsesindsats,	
der	i	størst	udstrækning	fastholder		
den	langsigtede	værdi	af	den	samlede	
ejendomsportefølje.

•	 	At	der	anlægges	totaløkonomiske	
	vurderinger	ved	prioriteringen	af	
	vedligeholdelsesindsatsen.

VEDLIGEHOLDELSE

•	 	At	kommuner	og	regioner	indretter	konto-
planen,	så	den	som	minimum	giver	
	mulighed	for	at	udskille	udgifter	vedrørende	
drift	og	vedligeholdelse	af	kommunens	
	ejendomsmasse.	

•	 	At	kommuner	og	regioner	etablerer	et	internt	
datasystem,	der	giver	et	lettilgængeligt	
	over	blik	over	kommunens	egne	ejendomme	
til	beregning	af	nøgletal	(oplysninger	om	
antal	m2,	anvendelse	af	m2	samt	eksempel-
vis	huslejens	størrelse).	Systemet	skal	
	honorere	de	krav	til	lokal	ledelsesinformation	
som	den	enkelte	kommune	stiller	og	som	
ikke	findes	i	nationale	systemer	som	f.eks.	
BBR.

NøGLETALSSTyRING

•	 	At	lade	ejendomsenheder,	der	forvalter	
kommunens	ressourcer	til	drift-	og	vedlige-
holdelse	mv.,	sikre	transparens	i	forhold		
til	ressourceanvendelsen	ved	at	etablere	
	eksterne	samarbejder	om	de	vigtigste	
	nøgletal.	Det	giver	mulighed	for	at	sammen-
ligne	udgifterne	til	ejendomsforvaltning	
(kapitalomkostninger,	skatter	og	forsikringer,	
	administrationsudgifter,	pasning	og	renhold,	
	vedligehold)
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Den totaløkonomiske tankegang tager 
udgangspunkt i en helhedsbetragtning,  
der omfatter såvel anlægsudgifter som 
efterfølgende driftsudgifter (f.eks. vedlige
hold, rengøring og forsyning). Dette skal  
ses i lyset af, at omkostningerne til drift  
og vedligehold af bygningen set over hele 
bygningens levetid udgør som tommel
fingerregel 60 – 80 procent af de samlede 
omkostninger.

Denne publikation har vist en række gode 
eksempler på traditionelt byggeri af 
dagtilbud og skoler, som alle har haft  
en fornuftig omkostningseffektivitet.  
En mere systematisk måde at arbejde med 
en fornuftig omkostningseffektivitet kan 
ske via totaløkonomiske beregninger.

Ved en beregning af totaløkonomien afdæk
kes sammenhængen mellem anlægs og 
driftsudgifter. Eksempelvis kan der allerede 
fra starten af et byggeprojekt tages højde 
for bygningens anvendelse og drift således, 
at der vælges de materialer og løsninger, 
der set over en længere periode er økono
misk mest fordelagtige. 

Beregningerne synliggør dermed den 
økonomiske konsekvens af de valg, der 
træffes ved planlægningen af et byggeri,  
og muliggør sammenligning af alternative 
løsninger. Den totaløkonomiske bedste 
løsning, er den løsning, der er billigst set 
over hele bygningens levetid.

Der redegøres i det følgende for, hvordan 
man kan arbejde med den totaløkonomiske 
tankegang i de forskellige faser af en 
byggeproces. Dertil gennemgås, hvordan 
totaløkonomi kan fremmes via en række 
offentligprivate samarbejdsformer (OPS), 
hvor brugen af totaløkonomi indgår som en 
integreret del af incitamentsstrukturen. Det 
bemærkes hertil, at totaløkonomi ligeledes 
kan være hensigtsmæssig at anvende i 
traditionelt kommunalt byggeri og byggeri, 
som ikke involverer private aktører.

Hvordan sikres totaløkonomi  
i byggeriets forskellige faser?
Den totaløkonomiske tankegang bør så  
vidt muligt forankres i de forskellige faser  
i en byggeproces. Dette gør sig særligt 
gældende, når der er tale om et traditionelt 
byggeri, hvor totaløkonomi ikke er en 
integreret del af incitamentsstrukturen. 

De faser i en byggeproces, hvor det især  
er væsentligt at overveje totaløkonomien 
omfatter eksempelvis:

–  Byggeriets idéudviklingsfase, hvor byg
herren her vil fastlægge de overordnede 
og centrale forhold for byggeriet. 

–  Udarbejdelsen af et byggeprogram,  
som fastlægger rammerne for byggeriet, 
og som danner udgangspunkt for den 
videre detailprojektering. 

–  Udbudsprocessen, hvor bygherren via 
udbudsmaterialet kan stille konkrete krav 
til de bydende parter om at anvende 
total økonomi i forbindelse med deres 
tilbud. Det kunne eksempelvis være 
igennem krav om brug af totaløkonomi  
i forbindelse med materialevalg, 
energieffektivitet osv. 

–  Afhængig af den valgte entreprise og 
samarbejdsform vil bygherren kunne sikre 
de totaløkonomiske principper i såvel 
projekterings som udførelsesfasen. For 
de samarbejdsformer, hvor den offentlige 
part fungerer som bestiller, mens den 
private part overtager bygherrerollen  
(f.eks. OPP), vil udbudsfasen være 
afgørende for at sikre totaløkonomien.

Hvordan sikres totaløkonomi  
under forskellige offentlig-private 
samarbejdsformer?
Totaløkonomi kan anvendes under flere 
forskellige offentligprivate samarbejds
former (OPS). Omfanget af totaløkonomi  
i et byggeri vil typisk afhænge af den valgte 
samarbejdsform. 

Ved nogle samarbejdsformer er total
økonomi eksempelvis en fuldstændig 
integreret del af samarbejdet. Det kan 
skyldes strukturen i disse projekter 
(eksempelvis når opgaven indebærer både 
anlæg og drift), tidshorisonten (som kan 
være meget lang), organiseringen og 
ansvarsfordelingen (som er forpligtet 
igennem et fælles selskab eller en 
kontrakt). Under andre former for OPS  
er det en større udfordring at tænke 
totaløkonomisk. 

Forskellige offentligprivate samarbejds
former gennemgås kort i det følgende:

Offentligt privat partnerskab (OPP) 
Et OPP er kendetegnet ved en helheds
vurdering af et byggeprojekt, hvor design, 
anlæg, drift og finansiering af f.eks. en skole 

Gode råd til totaløkonomisk  
byggeri via OPS
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Servicepartnerskaber
Servicepartnerskaber kan betegnes som en 
rammeaftale som den offentlige part indgår 
med en eller flere private parter om drift  
og vedligehold af bygninger, hvor der også 
indgår partneringelementer. Kontrakten  
vil typisk løbe tre år med mulighed for 
forlængelse med et år. Ved at samle drifts 
og vedligeholdelsesopgaver af en eller flere 
opgaver, kan der opnås totaløkonomiske 
gevinster. Da samarbejdet ikke berører 
udførelsen af byggeriet, og tidshorisonten  
er noget mindre end ved OPP og samlet 
udbud, begrænses brugen af totaløkonomi.

Københavns Kommune har anvendt et 
servicepartnerskab omkring fem skoler  
og institutioner på Østerbro. Her blev der 
konstateret et fald i de akutte opgaver, 
som traditionelt er dyrt at udbedre.  
Årsagen er blandt andet, at parterne  
i servicepartnerskabet har været bedre  
til at udføre planlagt og forebyggende 
vedligehold.

Energitjenester
Energitjenester er en samarbejdsmodel, 
hvor eksempelvis en kommune indgår  
en energitjenesteaftale med et energi
tjenesteselskab (ESCO) omkring 
energieffektiviserende investeringer,  
som finansieres igennem de opnåede 
besparelser. Der vil være nogle total
økonomiske fordele ved, at energi
tjenesteselskabet både står for at udvikle, 
gennemføre og efterfølgende drive  
og vedligeholde de energibesparende 
investeringer. Med mindre der er indgået 
specifik aftale herom vil der ikke være 
totaløkonomiske vurderinger i forhold til 
bygningens øvrige drift og vedligehold.

Samlet udbud
Et samlet udbud har en række parallelle 
træk til OPP, idet det er en samarbejdsform, 
der integrerer etablering og drift af byggeri 
af én eller flere bygninger i en given 
årrække (op til 15 år). Der indgås dog 
separate kontrakter med henholdsvis 
entreprenør og driftsleverandør samt en 
fælles partneringaftale som regulerer 
samarbejdet. Tanken er dog, at de private 
parter byder sammen på opgaven. Dette 
giver ligeledes en stærkt totaløkonomisk 
incitamentsstruktur – om end den er mindre 
end for OPP, hvilket eksempelvis gør det 
centralt at stille totaløkonomiske krav i 
udbudsmaterialet.

Gribskov Kommune har bygget en dag
institution og 22 handicapboliger i et samlet 
udbud af anlæg, drift og vedligehold. Blandt 
totaløkonomiske eksempler kan nævnes,  
at der er valgt dyrere vinduer, som stort set 
er vedligeholdelsesfrie, og at der er lavet 
fælles bade og vandfaciliteter, som begge 
brugergrupper kan benytte sig af.

sammentænkes i ét fælles udbud. Kontrakt
perioden vil typisk vare op til 25 – 30 år. 
Kontrakten kan eventuelt inkludere dele  
af de serviceydelser, som støtter op om den 
kerneydelse, bygningen danner ramme om. 

En afgørende forskel til traditionelt byggeri 
er, at alle parter – fra arkitekter og råd
givere over entreprenører til den efter
følgende driftsorganisation – typisk  
er bundet til hinanden i ét projektselskab. 
Dette giver et stærkt og integreret 
incitament for at høste totaløkonomiske 
gevinster på mange niveauer fra bygnings
drift og vedligehold til serviceydelser som 
finder sted inden for bygningen. Graden  
af totaløkonomi kan ydermere fremmes ved 
at stille krav herom i udbudsmaterialet.

I OPPprojektet Vildbjerg Skole i Herning 
Kommune har totaløkonomiske hensyn 
været i fokus. Eksempelvis er der til skolens 
gulve valgt lidt dyrere materiale typer, som 
er mere holdbare og mindre plejekrævende. 
Det er OPPselskabet, som har valgt løs
ningen, mens kommunen alene har krav
specificeret, hvad gulvene skal kunne holde 
til, og hvilket æstetisk niveau det skulle have.
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Der er nedsat et OPSrejsehold, som giver 
kommuner og regioner uforpligtende 
sparring om brugen af offentligprivate 
samarbejds former, hvor totaløkonomi spiller 
en væsentlig rolle. 

Sparringen kan bestå i, at OPSrejseholdet 
besøger kommunen eller regionen for at 
diskutere forskellige muligheder for et 
tættere samarbejde med den private 
sektor. Dialogen kan tage udgangspunkt  
i et konkret projekt eller handle mere bredt 
om muligheder og udfordringer ved OPS. 

Læs mere på  
www.ebst.dk/opsrejseholdet

Erhvervs og Byggestyrelsen forventer  
at offentliggøre en ”Bedste Praksis Manual”  
om offentlige bygherrers brug af total
økonomi senere på året. Manualen giver 
bygherrer,  rådgivere, og entreprenører  
en oversigt over, hvad de succesfulde 
frontløbere har gjort for at implementere 
den totaløkonomiske tankegang i deres 
organisationer. Endvidere  beskriver 
manualen barrierer og snublesten, som 
disse frontløbere har identificeret. 

Manualen er tænkt som et praktisk redskab  
for dem, som gerne vil i gang med total
økonomi og for dem, der allerede har lidt 
erfaring og gerne vil videre. Manualen vil 
indeholde flere konkrete eksempler på 
kommuners brug af totaløkonomi i bygge
projekter, hvor der er anvendt traditionelle 
entrepriseformer.

Læs mere på  
www.bedstepraksisibyggeriet.dk

Hvor kan du få gode råd?
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