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SKEMA TIL OMRÅDELEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Afdelingens navn Børnehus Syd 

Områdeleders navn Katharina Knudsen 

Udfylders navn / rolle Anette Damkjær Pædagogisk leder 

Udfylders email anda@esbjergkommune.dk 

Dato for udfyldelse 15.12.2016 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
Hvis (JA) angiv hvilke: (udfyldes) 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
A.3 ”Ordet er frit”  
Områdelederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
(udfyldes) 
 

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 
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OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA OMRÅDELEDELSEN  

2. AFDELINGENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Fællesrum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Aktivitetskøkken (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Garderobearealer  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til udearealer m.v.? 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

Der etableres nye og flere toiletter i Børnebo i 2017 

Evt. barnevognsrum  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, m.v.? 

Personalerum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Toilet og badefaciliteter (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Personalegarderobe (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

(udfyldes evt.) 
Evt. påbud, indeklima, lyd, varme, kulde, lysindfald m.v.? 
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2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

3. AFDELINGENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Legepladsinventar (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Ophold (udfyldes) 
Omfang, variation, sammenhænge m.v.? 

Parkering / ankomst (udfyldes) 
Omfang, sammenhænge m.v.? 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

(udfyldes evt.) 
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SKEMA TIL OMRÅDELEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Afdelingens navn Kaskelotten 

Områdeleders navn Katharina Knudsen 

Udfylders navn / rolle Lisette Lindblad Konstitueret leder 

Udfylders email likli 

Dato for udfyldelse 09.01.2017 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds x  
Hvis (JA) angiv hvilke: Områdekontor og indgang: Er etableret i pavillonen, som ligger i 

forlængelse af Kaskelotten, og som tidligere blev brugt af Kaskelotten til 
depot og værksted.  
 
Legeplads: Flere ting er taget ned og der er udarbejdet en plan for 
legepladsen. Pt. er vi i gang med byggetilladelse til nye legeredskaber. 
 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds   
A.3 ”Ordet er frit”  
Områdelederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
Det har ikke været muligt, at finde skema fra 2013-2014 og derfor er der ikke sæt X 
 

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 
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OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA OMRÅDELEDELSEN  

2. AFDELINGENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Fællesrum Intet fællesrum – dog store grupperum, hvor flere kan samles. Ved 
arrangementer, hvor der kommer mange børn og forældre skal vi ud og 
finde andre lokaler. 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

Der er store rum 
Soverum, lille rum i tilknytning til et grupperum bruges. 

Aktivitetskøkken Har Kaskelotten ikke – dog er det muligt, at bruge tilstødende lokaler og 
bord hvor der dagligt spises morgenmad 

Garderobearealer  God plads 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

Fint og i orden 

Evt. barnevognsrum  Er i orden og opvarmet – virker dog koldt trods der er varme på. Når der er 
ekstra vuggestuebørn kan det knibe med opbevaringsplads til barnevogn. 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads Der er kontorplads til pædagogisk leder og arbejdsrum til personalet 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

Personalestuen bruges hertil og ledige grupperum 

Personalerum I orden 

Toilet og badefaciliteter I orden 

Personalegarderobe I orden 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

Varme og ventilation kører i perioder ikke optimalt og afgiver træk og kulde 
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2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

Kaskelotten har store og brugbare børnerelateret rum 
 
 
 

3. AFDELINGENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer Børnehavens legeplads: Der er pt. arbejde i gang omkring dels opbygning 
og vedligehold heraf. 
Vuggestuens legeplads: Indkøbes ligeledes legeredskaber. 
 
Vuggestuen: mangler et opbevaringsplads til cykler m.m., som pt. 
opbevares i barnevognsrummet. 

Legepladsinventar Som ovenfor 

Ophold Børnehave: 
Manglende udetoilet, som medfører, at børn og personale skal gennem dels 
garderoben for at komme på toilet, som ligger inde i forbindelse med 
stuerne. 
 
Vuggestuen: går gennem barnevognsrum for at komme på legepladsen og 
skal gennem garderoben for at komme på toilet/skifte ble. 

Parkering / ankomst Stor parkeringsplads 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

Store udenoms arealer og gode muligheder for leg 
 
 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

Støj på stuerne, hvor det vil være godt at få noget støjdæmpende materiale på vægge eller loft. 
Varme og ventilation som ikke kører hensigtsmæssigt 
Tilbygge i forbindelse med barnevognsrummet således der bliver opbevaringsplads til cykler m.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17



SKEMA TIL

1. STAMDA
 

Instit

Udfylde

U

Dato 

2. INSTITU
 

2.1 Hvilke 

pædagogis

Evt. udvik

2.2 Hvilke 

De fysiske 
(bør

De fysiske
(bør

2.3 Hvad v

At vi har m
ture i Skytt
 
Vi har mulig
  

3. INSTITU

3.1 Hvilke 

Øget samar
organisator

Øget netv
relevante, 

4. ”ORDET

(udfyldes e

 

L BESTYREL

ATA: 

tutionens nav

ers navn / ro

dfylders em

 for udfyldel

UTIONEN I 

 formulered

Udvikling 
ske læreplan

kling af fagli
særkend

 potentiale

 rammer, in
rn / personal

e rammer, u
rn / personal

Ressourc

vurderes so

ulighed for e
tehuset, så læ

ghed for at h

UTIONEN I 

 potentiale

rbejde / stør
riske enhede

dagtilb

værk med ev
 lokale aktør

T ER FRIT” 

vt.) 

 

LSEN – AFL

vn Kaskelo

lle Henrik 

ail friiserbs

se 2. Janu

 ET UDVIKL

de målsætn

 af 
ner 

Lærepla
udeliv i

ge 
der 

Natur  

er / udfordr

de 
le) 

Børnen
indretn

de 
le) 

Der er i
naturen

cer Persona
og pers

om instituti

et legevenlig
ænge ressou

have flere bø

 ET NETVÆ

er / udfordr

rre 
er i 
ud 

 

vt. 
rer 

 

- EVT. ØVR

LEVERINGS

otten 

Erbs 

s@hotmail.d

uar 2014 

LINGSPERS

ninger har i

anen skrives
i fokus 

ringer rumm

e leger i stor
ing og brug 

igangsat eta
n inddrages i

alet laver me
sonalet inddr

ionens stør

gt udeområd
urcerne er ti

ørn og der e

ÆRKSPERSP

ringer ses i 

RIGE BETRA

SFRIST 09.0

dk 

SPEKTIV 

 institutione

s med fokus 

mer institut

re lyse rum,
 kan ændres

ablering af en
i dagligdage

eget af tinge
rager børnen

rste potenti

de, samt at v
il det. 

r mange der

PEKTIV 

i relation til

AGTNINGER

01.2014 

Bes

en (I relatio

 på barnet o

tionen i for

 hvor muligh
s. 

n ny legepla
en, såsom sk

ene selv sam
ne i hverdag

iale / udfor

vi inddrager 

r gerne vil ha

l: 

R / KOMMEN

styrelsesform

on til): 

g barnets ud

rlængelse h

hederne for 

ds med køre
kov, træer, b

mmen med bø
en. 

rdring ifm. 

naturen i da

ave deres bø

NTARER 

mand 

dvikling med

heraf (I rela

 ændringer a

efliser, gyng
bede og busk

børnene. Sås

 fremtidig u

agligdagen, g

ørn i Kaskelo

d natur og 

ation til): 

af rummets 

er og hvor 
ke. 

som bedene 

udvikling? 

gåture, 

otten. 

 

18



SKEMA TIL

1. STAMDA
 

Instit

Udfylde

U

Dato 

2. INSTITU
 

2.1 Hvad s

Børnerel

Grupperum

Legerum

Ak

Gar

B

Evt. ba

rel

Mø

Toilet og 

Person

L INSTITUT

ATA: 

tutionens nav

ers navn / ro

dfylders em

 for udfyldel

UTIONENS 

ser Du som

laterede ru

 / basislokal

Fællesru

m / soverum
værksted(e

ktivitetskøkke

rderobeareal

Børnetoilette
puslepla

arnevognsru

Personal
laterede ru

Kontorpla

ødelokale / I
arbejdspla

Personaleru

badefacilitet

nalegardero

 

TIONSLEDE

vn Kaskelo

lle Torben 

ail takas@

se 28.11.1

 BYGNING(

 ”dagligdag

um  

ler Vi har v
er ingen
børneta
alderso

um (Vi har 

m / 
er) 

Vi har e
rumme
barnevo
en stue

en Et nyt k

ler  Vugges
gardero

r / 
ds  

Alle stu
hæve-s
bord til 

um  Barnevo

e- 
um 

 

ds Ledelse
dokume

IT-
ds 

Vi har e

um Fin ny p

ter Der er t

be Alle fas

EREN – AFL

otten 

 Andersen 

@esbjergkom

13 

ER)  

gens” væse

været i disse
n problemer
al er der et s
pdelt.  

 ingen fælles

et særskilt væ
ne, disse m2
ogne, soveru
e til soverum

køkken, som

stuen har sæ
ober på den 

uer har toilet
sænke pusleb
 pusleplads. 

ognsrummet

en har et kon
entationsrum

et møderum,

personalestu

toilet og han

ste personale

EVERINGSF

mune.dk 

entligste, p

e nye lokaler
r i forhold til 
sted mellem 

srum 

værksted i en
2 regnes ikk
um. I Børneh

m, der er altid

m ligger et m

ærskilt garder
 rummelige g

tter, som er 
borde, i børn
 

t som er hel

ntor med 2 a
m, med pers

, samt et IT 

ue, hvor man

ndicaptoilet i

er har aflåst 

FRIST 30.1

Da

pædagogisk

r siden april 
 det fysiske 
 6-7 m2 pr. 

n pavillon, h
ke med til Ka
haven er det
d voksne til s

eget central

robe i et rum
gang. 

 i tilknytning
nehaven har

lt nyt ligger i

arbejdsplads
onalearbejds

 rum til pers

n kan koble 

i personaleaf

 rum, samt e

1.2013 

ginstitutions

ke udfordrin

 2010, de er 
arbejdsmiljø
barn i grupp

vor vi betale
askelotten. I 
t kun hos de
stede hvor b

lt sted i insti

m for sig, me

 til stuerne. 
r vi på den m

i tilknytning 

ser, desuden
spladser 

sonales beho

af i pauserne

fdelingen. 

en personale

sleder 

ng (I relatio

r i meget fint
ø, til det nuv
perummene.

er for driften
 vuggestuen
e mindste vi 
børnene sove

itutionen. 

ens børneha

 I vuggestue
mindste stue

 til vuggestu

n er der et 

ov. 

e. 

egarderobe. 

on til): 

t stand, der 
værende 
 Vi er 

n af 
n har vi 
 benytter 
er. 

ven har 

en har vi 
e et fast 

uen. 

 

19



2.2 Er der 
opmærkso

Alt er i tip-t
 
 
 

2.3 Hvilke 
særligt vel

Alle stuerne
 
 
 
 

3. INSTITU
 

3.1 Hvad s

Lege

Parker

3.2 Hvilke 
særligt vel

Vi har bålhu
hvor vi regn
 
 
 
 
 

4. ”ORDET
 

En dejlig lys
leder. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 specifikke 
om på? 

top orden 

 funktioner
lfungerend

e, samt vore

UTIONENS 

ser Du som

Legeareal

epladsinvent

Opho

ring / ankom

 arealer / f
lfungerend

us, som er v
ner med at l

T ER FRIT” 

s institution,

 

 forhold / u

r / rum / sa
de i forhold 

es værksted 

 UDEAREAL

 ”dagligdag

ler Vi er i ø
skolen. 

tar Der ska
er neds

old (udfylde
Omfang

mst Der er e

funktioner /
de i forhold 

velfungerend
lave et uden

- EVT. ØVR

, som lever o

udfordringe

ammenhæn
 til instituti

 er velfunger

LER 

gens” væse

øjeblikket i g
 

al investeres
slidte. 

es) 
g, variation, 

egen parkeri

 / sammenh
 til instituti

de, desuden 
dørs værkst

RIGE BETRA

op til sektorp

er ift. det fy

nge, ifm. by
ionens ”dag

rende. 

entligste, p

gang med at

s i nye legere

 sammenhæ

ringsplads lig

hænge ifm.
ionens ”dag

 er vi ved at 
ted i 2014, s

AGTNINGER

rplanen i alle

ysiske miljø

ygning(er) 
glige” pæda

pædagogisk

t etablerer ud

edskaber i de

ænge m.v.? 

ge ved indga

. udeareale
glige” pæda

 få etableret 
så vi kan lave

R / KOMMEN

e ender og ka

ø, som Du ø

 vil Du evt. 
agogiske p

ke udfordrin

deareal, efte

e kommende

angen. 

er vil Du evt
agogiske p

 halvtag ved
e science ud

NTARER 

anter, en sto

ønsker at g

 fremhæve
praksis? 

ng (I relatio

er nedrivning

e år, legered

t. fremhæv
praksis? 

d vores indga
denfor også. 

or fornøjelse

gøre 

 som 

on til): 

gen af 

dskaberne 

ve som 

angsparti, 
 

e at være 

20



SKEMA TIL

1. STAMDA
 

Instit

Udfylde

U

Dato 

2. INSTITU
 

2.1 Hvad s

Børnerel

Grupperum

Legerum

Ak

Gar

B

Evt. ba

rel

Mø

L MED-UDV

ATA: 

tutionens nav

ers navn / ro

dfylders em

 for udfyldel

UTIONENS 

ser I som ”d

laterede ru

 / basislokal

Fællesru

m / soverum
værksted(e

ktivitetskøkke

rderobeareal

Børnetoilette
puslepla

arnevognsru

Personal
laterede ru

Kontorpla

ødelokale / I
arbejdspla

 

VALG – AFLE

vn Kaskelo

lle Intern M

ail takas@

se 20/12-2

 BYGNING(

”dagligdage

um  

ler Vi har v
er ingen
børneta
alderso
 

um Vi har i

m / 
er) 

Vi har e
rumme
barnevo
en stue
 

en Et nyt k
 

ler  Vugges
gardero
 

r / 
ds  

Alle stu
hæve-s
bord til 
 

um  Barnevo
 

e- 
um 

 

ds Ledelse
dokume
 

IT-
ds 

Vi har e
 

EVERINGSF

otten 

MED 

@esbjergkom

2013 

ER)  

ens” væsen

været i disse
n problemer
al er der et s
pdelt.  

ngen fællesr

et særskilt væ
ne, disse m2
ogne, soveru
e til soverum

køkken, som

stuen har sæ
ober på den 

uer har toilet
sænke  pusle
 pusleplads. 

ognsrummet

en har et kon
entationsrum

et møderum,

FRIST 09.0

mune.dk 

ntligste, pæ

e nye lokaler
r i forhold til 
sted mellem 

rum 

værksted i en
2 regnes ikk
um. I Børneh

m, der er altid

m ligger et m

ærskilt garder
 rummelige g

tter, som er 
eborde, i bør
  

t som er hel

ntor med 2 a
m, med pers

, samt et IT 

1.2014 

 

ædagogiske 

r siden april 
 det fysiske 
 6-7 m2 pr. 

n pavillon, h
ke med til Ka
haven er det
d voksne til s

eget central

robe i et rum
gang. 

 i tilknytning
rnehaven ha

lt nyt ligger i

arbejdsplads
onalearbejds

 rum til pers

 udfordring

 2010, de er 
arbejdsmiljø
barn i grupp

vor vi betale
askelotten. I 
t kun hos de
stede hvor b

lt sted i insti

m for sig, me

 til stuerne. 
r vi på den m

i tilknytning 

ser, desuden
spladser  

sonales beho

g (I relation

r i meget fint
ø, til det nuv
perummene.

er for driften
 vuggestuen
e mindste vi 
børnene sove

itutionen.  

ens børneha

 I vuggestue
mindste stue

 til vuggestu

n er der et 

ov.  

n til): 

t stand, der 
værende 
 Vi er 

n af 
n har vi 
 benytter 
er.  

ven har 

en har vi 
e et fast 

uen.  

21



Toilet og 

Person

2.2 Er der 
opmærkso

Alt er i tip-t
 
 
 

2.3 Hvilke 
særligt vel

Alle stuerne
 
 
 
 
 

3. INSTITU
 

3.1 Hvad s

Lege

Parker

3.2 Hvilke 
særligt vel

Vi har bålhu
hvor vi regn
 

4. ”ORDET
 

Vores indek
 
 
 

 

Personaleru

badefacilitet

nalegardero

 specifikke 
om på? 

top orden 

 funktioner
lfungerend

e, samt vore

UTIONENS 

ser I som ”d

Legeareal

epladsinvent

Opho

ring / ankom

 arealer / f
lfungerend

us, som er v
ner med at l

T ER FRIT” 

klima er helt

 

um Fin ny p
 

ter Der er t
 

be Alle fas
 

 forhold / u

r / rum / sa
de i forhold 

es værksted 

 UDEAREAL

”dagligdage

ler Vi er i ø
skolen. 

tar Der ska
er neds

old  

mst Der er e
 

funktioner /
de i forhold 

velfungerend
lave et uden

- EVT. ØVR

t i top. 

personalestu

toilet og han

ste personale

udfordringe

ammenhæn
 til instituti

 er velfunger

LER 

ens” væsen

øjeblikket i g
  

al investeres
slidte.  

egen parkeri

 / sammenh
 til instituti

de, desuden 
dørs værkst

RIGE BETRA

ue, hvor man

ndicaptoilet i

er har aflåst 

er ift. det fy

nge, ifm. by
ionens ”dag

rende. 

ntligste, pæ

gang med at

s i nye legere

ringsplads lig

hænge ifm.
ionens ”dag

 er vi ved at 
ted i 2014, s

AGTNINGER

n kan koble 

i personaleaf

 rum, samt e

ysiske miljø

ygning(er) 
glige” pæda

ædagogiske 

t etablerer ud

edskaber i de

ge ved indga

. udeareale
glige” pæda

 få etableret 
så vi kan lave

R / KOMMEN

af i pauserne

fdelingen.  

en personale

ø, som I øn

 vil I evt. fr
agogiske p

 udfordring

deareal, efte

e kommende

angen.  

er vil I evt. f
agogiske p

 halvtag ved
e science ud

NTARER 

e.  

egarderobe. 

nsker at gør

remhæve s
praksis? 

g (I relation

er nedrivning

e år, legered

 fremhæve 
praksis? 

d vores indga
denfor også. 

  

re 

om 

n til): 

gen af 

dskaberne 

 som 

angsparti, 
 

22



SKEMA TIL

1. STAMDA
 

Instit

Udfylde

U

Dato 

2. INSTITU
 

2.1 Hvilke 

pædagogis

Evt. udvik

2.2 Hvilke 

De fysiske 
(bør

De fysiske
(bør

2.3 Hvad v

Børnehaven

L BESTYREL

ATA: 

tutionens nav

ers navn / ro

dfylders em

 for udfyldel

UTIONEN I 

 formulered

Udvikling 
ske læreplan

kling af fagli
særkend

 potentiale

 rammer, in
rn / personal

e rammer, u
rn / personal

Ressourc

vurderes so

ns potentiale

 

LSEN – AFL

vn Jacob A

lle Anne T.

ail annetoe

se 07.01.2

 ET UDVIKL

de målsætn

 af 
ner 

Målsæt
Den for

ge 
der 

 

er / udfordr

de 
le) 

Børneha
årtier e
med hv
badevæ
køkken,
”madda
rengøri
kontor.
Alle rum
Indhold
Gruppe
I person
samt re
På kont

de 
le) 

Der er e
med kla
legehus
overdæ
Der er 3
havered
Legepla

cer Børneha
pædago
Åbnings
onsdag 

om instituti

e er at forbliv

LEVERINGS

A. Riis’ børne

. Matthiesen

efting@hotm

2014 

LINGSPERS

ninger har i

ningerne er 
refindes på b

ringer rumm

aven har til 
er børnehave
vert et lille ek
ærelser med 
, hvor der er
age”. Der er 
ngsartikler o
 Der er 2 rum

mmene er lø
d: 
erummene in
nalestuen er
eoler. 
toret er der e

en dejlig sto
atrestativer, 
s m.m. Fliseo

ækket område
3 skure. Et t
dskaber o. li
adsen er løbe

avens genne
ogmedhjælp
stider: Børne
 lukker børn

ionens stør

ve en lille næ

SFRIST 09.0

ehave 

n 

mail.com 

SPEKTIV 

 institutione

 beskrevet i 
børnehavens

mer institut

 huse i en ga
en blevet tilp
kstra rum. I
 2 toiletter. D
r mulighed f
 et kælderru
o. lign. Der e
m på anden 

øbende vedlig

ndeholder sto
r der et mød

et hjørne-sk

or legeplads 
 gynger, san
område til b

de med sandk
til cykler, et 
ign. 
ende vedlige

emsnitlige n
pere samt en
ehaven åbne

nehaven kl. 1

rste potenti

ærværende i

01.2014 

bes

en (I relatio

 ”Læreplan 2
s hjemmesid

tionen i for

ammel amtsl
passet til inst
I tilknytning 
Der er garde
for børnene a
um med 2 tø
er et møderu
 sal, der bliv
geholdt, und

ole, borde, s
debord med 

krivebord, 2 

 med køkken
ndkasse, sør
bl.a. cykler og
kasse og bor
 til sandkass

eholdt. Frem

ormering er 
n rengøringsa
er kl. 6.15 h
16.45. Torsd

iale / udfor

institution m

styrelsesform

on til): 

2013 for Jaco
de. 

rlængelse h

lægebolig i R
titutionsbrug
 til grupperum
erobeplads ti
at deltage ve
rreskabe, og
um/ en perso
ver brugt til d
dtaget 2. sal.

sofaer, reoler
10 stole, en 

kontorstole, 

nhave, fodbo
røverskib, to
g dukkevogn
rd / bænke -
seting og et t

mstår i friske 

 56. Der er 5
assistent.  
ver dag. Man

dag kl. 17.00

rdring ifm. 

med stor efte

mand 

ob A. Riis’ bø

heraf (I rela

Ribe indre by
g. Der er 3 g
mmene er d
il 65 børn. D

ved bagning 
g det bruges
onalestue. D
 depot m.m. 
l. 

er og legetøj.
 hjørnesofa 

 reoler m.m

oldbane, san
o telte, bålpla
ne. 2 legehu
- sæt. 
til dukkevog

 farver. 

5 pædagoge

ndag, tirsda
0. Fredag kl.

 fremtidig u

erspørgsel. 

ørnehave”. 

ation til): 

y. Over 
grupperum 
der 3 
Der er et 
og 

s også til 
Der er et 
 

. 
med bord 

. 

dområde 
ads, 
use og et 

gne, 

er og 3 

ag og 
 16.00.  

udvikling? 

23



3. INSTITU

3.1 Hvilke 

Øget samar
organisator

Øget netv
relevante, 

4. ”ORDET

(udfyldes e

 

UTIONEN I 

 potentiale

rbejde / stør
riske enhede

dagtilb

værk med ev
 lokale aktør

T ER FRIT” 

vt.) 

 

 ET NETVÆ

er / udfordr

rre 
er i 
ud 

Børneha
fysioter
Sprogn

vt. 
rer 

Lederen

- EVT. ØVR

ÆRKSPERSP

ringer ses i 

aven samarb
rapeuter, dag
etværksgrup

n samarbejd

RIGE BETRA

PEKTIV 

i relation til

bejder med 
gplejere, SF
ppe. 

der med lede

AGTNINGER

l: 

 talepædagog
FO -personal

erne fra de a

R / KOMMEN

g, psykologe
e og børneh

ndre selveje

NTARER 

er, ergo - og
haveklasseled

ende institut

g 
dere. 

tioner. 

24



SKEMA TIL

1. STAMDA
 

Instit

Udfylde

U

Dato 

2. INSTITU
 

2.1 Hvad s

Børnerel

Grupperum

Legerum

Ak

Gar

B

Evt. ba

rel

Mø

L INSTITUT

ATA: 

tutionens nav

ers navn / ro

dfylders em

 for udfyldel

UTIONENS 

ser Du som

laterede ru

 / basislokal

Fællesru

m / soverum
værksted(e

ktivitetskøkke

rderobeareal

Børnetoilette
puslepla

arnevognsru

Personal
laterede ru

Kontorpla

ødelokale / I
arbejdspla

Personaleru

 

TIONSLEDE

vn Jacob A

lle Hanne 

ail hama@

se 01.12.2

 BYGNING(

 ”dagligdag

um  

ler Vi har o
Hver gr
I det st
I det m
biler, dy

um Vi har i

m / 
er) 

Vi brug
ude at l

en I køkke
voksenh
Det er i

ler  Gardero
 

r / 
ds  

Vi har t

um  Vi har t
Det ene
sandkas
havered
Har lige
Væggen

e- 
um 

 

ds Et godt
reoler. 

IT-
ds 

Vi brug

um I god st

EREN – AFL

A. Riis’ børne

Mathiasen 

@esbjergkom

2013 

ER)  

gens” væse

opdelt børne
ruppe har to
tørste rum er

mindre rum e
yr m.m. 

kke noget fæ

er det lille ru
lege på lege

enet er der k
højde og i ba
i okay stand

obearealerne

tre rum med

tre ”skure” s
e bliver brug
sseting, tæp
dskaber og a
e investeret 
ne i skurene

t og stort rum
 

er personale

tand. Der er

EVERINGSF

ehave 

mmune.dk 

entligste, p

ene i 3 grupp
o rum i forlæ
r der 4 bord

er det forskel

ællesrum. 

um ved hver
epladsen. 

køleskab, opv
arnehøjde. 

d. Nye bordp

e er i god sta

d børnetoilett

som er bygge
gt til opbevar
pper, puder m
andet. 
 nye døre til 
e trænger til 

m. I pæn sta

erummet. 

r to borde, ti

FRIST 30.1

Led

pædagogisk

per.  
ængelse af hin
de og ca. 25 
lligt indrette

r stue som s

vaskemaskin

lader og låge

and. Der er 

ter, og de er

et i mursten
ring af cykle
m.m. Det tre

 skurene. 
 at blive kalk

and. Der er t

i stole,  en hj

1.2013 

der 

ke udfordrin

nanden.  
stole, reoler
t til dukkekr

soverum, når

ne, komfur, s

er ville være

 garderobepl

r i god stand

 i forlængels
r, klodser m
edje bliver b

ket. 

to kontorstol

jørnesofa, re

ng (I relatio

r, sofa, leget
rog, hems, r

r alle de and

 skabe, skuff

e godt. 

lads til ca. 6

d. 

se af børneh
m.m. Det and
brugt til dukk

le, skrivebor

reol, tv, kom

on til): 

tøj m.m. 
reoler, 

dre børn er 

fer, bord i 

5 børn. 

haven. 
det til 
ke vogne, 

rd og 

mode, 

25



Toilet og 

Person

2.2 Er der 
opmærkso

 
 
 
 
 

2.3 Hvilke 
særligt vel

 
 
 
 
 

3. INSTITU
 

3.1 Hvad s

Lege

Parker

3.2 Hvilke 
særligt vel

Jeg synes, a
”afdelinger”
 
 
 

badefacilitet

nalegardero

 specifikke 
om på? 

 funktioner
lfungerend

UTIONENS 

ser Du som

Legeareal

epladsinvent

Opho

ring / ankom

 arealer / f
lfungerend

at vi har en 
” , og den er

 

printer.

ter I god st
tørretum

be Der er a

 forhold / u

r / rum / sa
de i forhold 

 UDEAREAL

 ”dagligdag

ler Vi har e
plastikk
forbinde
er bord/
Desude
sandkas
sørøver
Der er e
meget a
Legepla

tar Jeg har
Desude
sandkas

old Et godt

mst Der er e
nogle s

funktioner /
de i forhold 

 god og spæ
r fysisk udfor

 

tand. Der er
mbler. 

aflåste skabe

udfordringe

ammenhæn
 til instituti

LER 

gens” væse

en dejlig lege
klodser, lege
else med flis

d/bænke-sæt
en har vi et o
sse med sols
rskib, 4 gyng
et græsarea
andet, og på
adsen er i go

r beskrevet d
en har vi  to 
sseting. 

t sted at oph

en parkering
teder i Klost

 / sammenh
 til instituti

ndende lege
rdrende.  

r et toilet, en

e til persona

er ift. det fy

nge, ifm. by
ionens ”dag

entligste, p

eplads . Bør
e med dukke
searealet. De
t.. 
område med
sejl. Der er k
ger og et bål
l, hvor den e
å den anden
od stand.  

det ovenfor. 
 -  og trehjul

holde sig. 

gsplads bagv
tergade og H

hænge ifm.
ionens ”dag

eplads, hvor 

n håndvask, 

alet samt kro

ysiske miljø

ygning(er) 
glige” pæda

pædagogisk

rnene kan cy
evogne og m
er er også en

d faldunderla
klatrestative
lsted. 
ene halvdel 
 halvdel er d

 
lede cykler g

ved børneha
Hundegade. 

. udeareale
glige” pæda

 børnene kan

 en lille reol 

oge til tøjet. 

ø, som Du ø

 vil Du evt. 
agogiske p

ke udfordrin

ykle på flisern
eget andet, 
n overdække

ag(sand), hvo
er, rutsjeban

er til fodbold
der højbede 

gocarts, løbe

vens legepla

er vil Du evt
agogiske p

n opholde sig

 samt vaskem

 

ønsker at g

 fremhæve
praksis? 

ng (I relatio

rne, bygge h
 og der er to
et sandkasse

vor der er en
ner, to telte a

d, basketbal
 og små frug

ehjul, ,dukke

ads. Der kan

t. fremhæv
praksis? 

ig i forskellig

maskine og 

gøre 

 som 

on til): 

uler af 
o legehuse i 
e, og der 

 stor 
af træ, et 

l samt 
gtbuske.  

evogne, 

n parkeres 

ve som 

ge 

 

26



 
 

4. ”ORDET
 

Er dette spø
 
Varmekonto
situation.  
 
 
 
 
 
 

 

T ER FRIT” 

ørgeskema o

oen er sat fo

 

- EVT. ØVR

også vedrøre

or lavt i vore

RIGE BETRA

ende udvend

es institution,

AGTNINGER

dig vedligeho

n, men vi er i

R / KOMMEN

oldelse såsom

ikke den ene

NTARER 

m mure og v

este instituti

vinduer? 

ion, der er i  den 

27



SKEMA TIL

1. STAMDA
 

Instit

Udfylde

U

Dato 

2. INSTITU
 

2.1 Hvad s

Børnerel

Grupperum

Legerum

Ak

Gar

B

Evt. ba

rel

Mø

L MED-UDV

ATA: 

tutionens nav

ers navn / ro

dfylders em

 for udfyldel

UTIONENS 

ser I som ”d

laterede ru

 / basislokal

Fællesru

m / soverum
værksted(e

ktivitetskøkke

rderobeareal

Børnetoilette
puslepla

arnevognsru

Personal
laterede ru

Kontorpla

ødelokale / I
arbejdspla

Personaleru

 

VALG – AFLE

vn Jacob A

lle Vivi Pah

ail vc@esb

se 09.01.2

 BYGNING(

”dagligdage

um  

ler Vi har 3
er der s
legetøj,

um Vi har i

m / 
er) 

Børnen
benytte
legepla

en I køkke
skuffer,
Det er i

ler  I forbin
Gardero
stole, s

r / 
ds  

I forbin
håndva
Rumme

um  Vi har i
børneha
sandkas
Rumme
malet. S

e- 
um 

 

ds Kontore
IT- uds

IT-
ds 

Vi holde

um Persona

EVERINGSF

A. Riis’ børne

huus Christia

bjergkommu

2014 

ER)  

ens” væsen

3 grupperum
stole og bord
, spil og mat

kke noget fæ

e leger i gru
er de tilstøde
dsen. 

enet er der k
, bordplader
i nogenlunde

ndelse med d
oberne er m
om kan ben

ndelse med h
ske, hylder 

ene er i god 

kke et barne
aven med ad
ssen, bolde,
ene trænger 
Skurene har

et indeholder
tyr. Rumme

er møder i p

alestuen inde

FRIST 09.0

ehave 

ansen 

une.dk 

ntligste, pæ

m, som hver 
de til børn og
terialer. Rum

ællesrum. 

upperummen
ende legerum

komfur, opva
r i voksen – o
e stand, men

de 3 grupper
malet i friske 

yttes af de v

hvert gruppe
 og kroge til 
 stand. 

evognsrum, 
dgang fra leg
 tæpper og 

r til at blive f
r fået nye flo

r et skrivebo
et er i pæn st

personalestue

eholder mød

1.2014 

Arb

ædagogiske 

 har et tilstød
g voksne. Hy

mmene frems

ne. De børn, 
m, mens de 

askemaskine
og børnehøj
n nyt kunne 

rum er der g
 farver. I hve
voksne, når 

erum er der e
 børnenes hå

 men vi har 3
gepladsen. D
 meget ande
fuget og kalk
otte døre. 

ord i vinkel, 
tand, og det

en. 

debord med 

bejdsmiljørep

 udfordring

dende legeru
ylder, skabe
står i pæn st

 der har beh
andre børn e

e, køleskab, 
de. 
 ønskes. 

garderobepla
ert garderob
 de hjælper b

et rum med 
åndklæder o

3 skure bygg
De indeholde
t. 
ket. Vinduern

 2 kontorstol
t har en god 

 10 stole, hjø

præsentant.

g (I relation

um. I hvert 
e og reoler m
tand. 

hov for at so
er ude at leg

 håndvask, s

ads til børnen
beområde er 
børnene.  

 to toiletter, 
og tandbørste

get i forlæng
er cykler, tin

ne trænger t

le, reoler, hy
 størrelse. 

ørnesofa, so

 

n til): 

 grupperum 
med 

ve, 
ge på 

skabe, 

ne. 
 der to 

 2 
er. 

gelse af 
ng til 

til at blive 

ylder og 

fabord, 

28



Toilet og 

Person

2.2 Er der 
opmærkso

Personaleto
spare på va
 
 
 

2.3 Hvilke 
særligt vel

Vi har en hy
 
 
 
 

3. INSTITU
 

3.1 Hvad s

Lege

Parker

3.2 Hvilke 
særligt vel

Vi synes, at
grupperinge
 
 
 
 
 

badefacilitet

nalegardero

 specifikke 
om på? 

oiletrummet 
armen. 

 funktioner
lfungerend

yggelig og ch

UTIONENS 

ser I som ”d

Legeareal

epladsinvent

Opho

ring / ankom

 arealer / f
lfungerend

t vi har en u
er eller suse

 

hylder, 
Pænt ru

ter Persona
og tørre

be I person
fodtøjet

 forhold / u

 skal efteriso

r / rum / sa
de i forhold 

harmerende

 UDEAREAL

”dagligdage

ler Vi har e
til cykle
areal m
legehus
sandkas
Legepla
Desvær

tar Se oven
 

old Vi beny

mst Der er e
parkere

funktioner /
de i forhold 

udfordrende o
 af sted på e

 reol, kopima
um, men det

aletoilet med
etumbler. De

nalegarderob
t. I god stan

udfordringe

oleres. Forsa

ammenhæn
 til instituti

e børnehave.

LER 

ens” væsen

en dejlig stor
er, dukkevog

med sandkass
s, klatrestati
sse og bålpla
adsen er i go
rre bliver græ

nfor. 

ytter legeplad

en parkering
es i Hundega

 / sammenh
 til instituti

og spænden
en cykel . 

askine og sk
t trænger sn

d en håndva
et er i pæn s

ben er der 1
nd. 

er ift. det fy

atsvinduer el

nge, ifm. by
ionens ”dag

. 

ntligste, pæ

r legeplads m
gne, klodser 
se og bord –
iver, rutsjeb
ads. Græsar
od stand. 
æsområdet r

dsen hver da

gsplads bagv
ade og Kloste

hænge ifm.
ionens ”dag

nde legeplads

kænk med sk
nart til malin

sk og hylder
stand, men e

12 aflåste sk

ysiske miljø

ller godkend

ygning(er) 
glige” pæda

ædagogiske 

med mange 
 m.m. Der e
– bænke- sæ
aner, indian
real med fod

ret vådt i vin

ag. 

ved børneha
ergade. 

. udeareale
glige” pæda

s, hvor børn

kuffer. 
g. 

r. Desuden e
et nyt skråvi

kabe, kroge t

ø, som I øn

dte termorud

 vil I evt. fr
agogiske p

 udfordring

 udfoldelsesm
r 2 legehuse

æt. Sandområ
ertelte, sørø

dboldbane og

nterhalvåret.

vens legepla

er vil I evt. f
agogiske p

ene kan oph

er der vaske
indue kunne

til tøjet og e

nsker at gør

der i køkkene

remhæve s
praksis? 

g (I relation

muligheder. 
e og et overd
råde med gyn
øverskib, sto
g køkkenhav

t. 

ads. Der kan

 fremhæve 
praksis? 

holde sig i sm

maskine 
e ønskes. 

n rist til 

re 

et for at 

om 

n til): 

 Fliseareal 
dækket 
nger, 

or 
ve. 

n desuden 

 som 

må 

29



4. ”ORDET
 

Vi kunne go
Børnehaven
 
 
 
 
 
 
 
 

 

T ER FRIT” 

odt tænke os
n er en gamm

 

- EVT. ØVR

s flere penge
mel bygning

RIGE BETRA

e på varmek
g i flere etage

AGTNINGER

kontoen. 
er med udfo

R / KOMMEN

ordringer i hå

NTARER 

åndværkerreegninger. 

30



SKEMA TIL

1. STAMDA
 

Instit

Udfylde

U

Dato 

2. INSTITU
 

2.1 Hvilke 

pædagogis

Evt. udvik

2.2 Hvilke 

De fysiske 
(bør

L BESTYREL

ATA: 

tutionens nav

ers navn / ro

dfylders em

 for udfyldel

UTIONEN I 

 formulered

Udvikling 
ske læreplan

kling af fagli
særkend

 potentiale

 rammer, in
rn / personal

 

LSEN – AFL

vn Børnegå

lle Laust T

ail lbk@jlb

se 5/1 - 20

 ET UDVIKL

de målsætn

 af 
ner 

Der arb
været a
komme
ære i a
er alle d
færdigg
Der ind
spejder
skole/b
gode fa
Der er b
lærepla
forhold 
disse m

ge 
der 

Der gør
”gratis 
projekt
lærepla
ansatte
præcist

er / udfordr

de 
le) 

Overord
mange 
ældste 
bart ho
Dette e
børnene
på, pak
Så dett
løsning 
at beny
gang m
Børnegå
dette ik
om hva
børnene
 

LEVERINGS

ården 

Thuesen Kulm

br.dk 

014 

LINGSPERS

ninger har i

bejdes mege
arbejdet med
ende lærepla
t der er en r
der er klar ti
gøre der hvo
ddrages ligele
rhytte, som b
ørnehave i J

aciliteter som
blandt perso

anerne kan b
 til de formu

målsætninger

res et stort s
 læring”, der
er der køre f

anernes genn
e er meget d
t der hvor ba

ringer rumm

dnet er det f
 børn i forho
 gruppe hver
ldbart og fra

er dog en udf
e, lærerig ud

kke taske m.
te forhold me
 som vi i bes

ytte disse fac
med at istand

ården forsæ
kke er mulig,
ad der skal ti
e, og en tryg

SFRIST 09.0

mback 

SPEKTIV 

 institutione

et aktivt med
d genbrug o

aner kommer
rød tråd fra d
il et nyt emn

or de er. 
edes naturen
benyttes flit
Jernved) hvo
m kan benytt
onalet en sto
bruges i dagl
ulerede måls
r, bestyrelse

stykke arbej
r arbejdes m
for børnene,
nemførsel. J

didikeret i at 
arnet er lige 

mer institut

fornuftige ra
old til de nuv
r morgen kø
atager også 
fordring som
dfordring, de
m.  
ed at de bliv
styrelsen me
ciliteter. Det
dsætte disse 

ætter med at 
, så ligger de
il, for at få o
g og faglig u

01.2014 

For

en (I relatio

d læreplaner,
g gangen ind
r til at omha
det ene emn
ne, og disse 

n, det være 
ttigt, Derudo
or der er en 
tes.  
or faglighed o
ligdagen i bå

sætninger så
en bliver dog

de fra alle d
med at bruge 
, det være s
eg har som 
 udfordre de
 nu.  

tionen i for

ammer, der e
værende ram
ører med bus
 børnene i at
m personalet
et være sig o

ver kørt til de
ener, er hold
t skal nævne
 faciliteter, o
 benytte diss
er en klar vi

optimale ram
udfordrende 

rmand 

on til): 

, der har i de
den var der 

andle kroppe
ne til det and
 børn for mu

 sig i form af
ver benyttes
 aktivitetshal

og der sætte
åde børneha
 er det ledel

g rådført omk

e ansatte i a
 Ipads i forb
ig at lave av
formand et i
t enkelte ba

rlængelse h

er i Børnegår
mmer, hvilke
s til Jernved.
t lege på tvæ
t har valgt at
omkring at h

en gamle sko
dbar så læng
es at lokalsam
og er meget 
se lokaler og
sion fra best

mmer for indl
arbejdsplads

det sidste sty
 science, de 
en, og der sæ
det, eftersom
uligheden for

f en nærligg
s satellitten(
l, legeplads 

es faglig stol
aven og i Vug
lsen der uds
kring deres i

at udvikle ko
bindelse med
vis, dokumen
indtryk af at

arn i forhold 

heraf (I rela

rden, der er
t er grunden
. Det er ikke
ærs af alders
t lave til, en 
huske madpa

kole i Jernved
ge der er mu
mfundet i Je
 interesseret
g legeplads. 
tyrelsen og p
læring og try
s for alle de 

ykke tid 
 
ættes stor 
m det ikke 
r at 

ende 
(den gamle 
 og andre 

lthed i at 
ggestuen. I 
stikker 
input.   

onceptet 
d de 
ntere 
t de 
 til lige 

ation til): 

r dog for 
n til at 
e umildt 
sgrupper. 
 for 
akke, sele 

d er en 
ulighed for 
ernved er i 
t i at 
 Såfremt 
personalet 
yghed til 
 ansatte.      

31



De fysiske
(bør

e rammer, u
rn / personal

Ressourc

 

 
 
 
Vugges
i pavillo
leger på
Dette g
børnehø
Pladern
rammer
 
Der er e
at der e
kun er 
en såda
byde de
Bestyre
kommu
Vi har e
nuvære
anelse p
skulle v
udløber

de 
le) 

Der er n
mulighe
 
Til vugg
i græs o
 
Pt. er V
pavillon
 
Institut
som vi 
Eftersom
skoledis
og tage
placerin
ubenytt
således
børneta
 
Der er s
mulighe

cer Der tilb
det en u
grundet
det ikke
ville res
 
 
 
 
 
  
 

stuen derimo
oner, hvor de
å gulvet.  

gør børnene s
øjde, for at m

ne gør at bør
rne børneve

ej heller rum
er vågne bør
to lege/sove
an karakter a
eres mindste
elsen og lede
une opmærks
endvidere en
ende ramme
pænere i for
være en mid
r i år, uden a

nogle gode u
ed for mange

gestuebørne
og generel m

Vuggestuens 
ner, hvor der

tionens størs
 oplever i vor
m Børnegård
strikt, bør de
es højde for d
ngen hvor de
tet areal på 
s at Børnegå
al..  

simpelthen i
eder for at æ

bydes fornuft
udfordring a
t overbelægn
e var for en 
sultere i et m

od er under a
et trækker in

 syge og derf
mindske var
rnene ikke h
enlige 

mplads til, at
rn. De vågne
erum (med t
at vi står me
e disse forho
elsen i Børne
ksom på diss
n tegning ov
er og komme
rhold til nu, 

dlertidig løsni
at der er tag

udenoms are
e forskellige

ene mangles 
motorisk udf

 legeplads e
r er placeret

ste udfordrin
res område.
den er den e
er fokuseres
det stigende
et burde væ
 sydsiden af 
rden kan bli

ikke fysisk p
ændre. 

tige åbnings
at få økonom
ningen er de
 meget dygti
meget stort s

al kritik, der
nd, der er fo

for er der nu
rme svindet.
ar mulighed

t der er inden
e vækker de
tilstødende s
eget undrend
old, disse fo
egården har 
e forhold.  

ver en mulig 
er til at gøre 
hvor der stå
ing der nu h

get stilling til

ealer til børn
e typer leg.  

 der mulighe
fordringer. 

n flisebelagt
t en sandkas

ng, er at kun
  

eneste natur
s på at gøre 
e børnetal. D
re muligt at 
 børnegården
ive rustet til 

plads til alle b

tider, men s
mien til at hæ
er meget pre
ig ledelse, d
sygefravær. 

r er placeret 
odkoldt i rum

u sat plader 
  

den for at se 

ndørs soven
 sovende, da
pisegrupper)
de over at E

orhold skal 
 gennem læn

 løsning, der 
 Børnegårde
år nogle tilfæ
ar stået der 
l hvad der sk

nehavebørne

ed for at kun

t indgang til 
sse og en rut

ne rumme d

rlige instituti
udenoms are

Det skal dog 
 udvide area
n, som burd
 udfordringe

børnene, me

som i de fles
ænge samme
es på person
er har fokus
 

 ca. 18 vugg
mmene hvor 

 op for vindu

 ud. – hvilke

nde børn, sam
a der er så l
r). Disse forh
Esbjerg komm
 ses!!!!!!!!!,
ngere tid gjo

r respekter d
ens ansigt ud
ældige pavillo
r i 5 år og lej
kal ske.     

ene, som giv

nne gynge, k

 vuggestuen
tsjebane. 

det stigende 

ion i Gredste
realerne udfo
 nævnes at s
alet, eftersom
de kunne erh
en vedr. det 

en dette er d

ste andre dag
en, det vurde
nalet, hvilket
s på denne u

gestue børn 
 børnene 

uerne i 

et ikke gør 

mtidig med 
lydt og der 
hold er af 
mune vil 
  
ort Esbjerg 

de 
dadtil, en 
oner, der 
je aftalen 

ver 

kravle/lege 

s 

 børnetal, 

edbro 
ordringerne 
selve 
m der er 
hverves 
stigende 

der 

gtilbud er 
eres at 
t kan, hvis 
udfordring, 

32



2.3 Hvad v

Den allerstø
ud fra progn
pavilloner, 
   
Der er et he
eksisterend
eneste dags
bedre inden
 
Kort sagt gi
rigtig god p
Børnegårde
bibeholde p
om at vores
har trygge r

3. INSTITU

3.1 Hvilke 

Øget samar
organisator

Øget netv
relevante, 

4. ”ORDET

Vi i bestyre
forbedres h
 
Vi har samm
rammer. 
 
Bestyrelsen
Lederen af 
konklusione
hvor de fork
 
Vi i bestyre
bevirket at 
børnegårde
 
Skulle man 
fysiske ram
være i sam

vurderes so

ørste udford
noserne lave
og at ældste

elt klart stor
de rammer, o
sinstitution i
n overgange

iv os nogle b
personalegru
en skal være
personale og
s børn er i d
rammer båd

UTIONEN I 

 potentiale

rbejde / stør
riske enhede

dagtilb

værk med ev
 lokale aktør

T ER FRIT” 

elsen har som
hurtigst mulig

men med led

n i Børnegård
 dagtilbudde
en ikke blive
kerte beslutn

elsen har væ
 vi forslog Es
en, dette lykk

 have de sto
mmer ikke sk

me rammer 

 

om instituti

ring er at de
et af Esbjerg
e gruppe hve

rt potentiale 
og der er ikk
i Gredstedbr
n til skoleliv

bedre fysiske
uppe, som vi
e et sted som
g få samme s
de bedste hæ
de mentalt og

 ET NETVÆ

er / udfordr

rre 
er i 
ud 

Vi i bes
med an
til at gå
Der kun
der blev
facilitet
ved Bør
dagplej
periode

vt. 
rer 

Et øget 
omkring
Derudo
Et størr
omkring

- EVT. ØVR

m hovedfoku
gt. 

delsen en ov

den appeller
t, arkitektern

er taget ud fr
ninger er ble

ret opsøgen
sbjerg komm
kedes dog ik

ore tanker i g
kulle placeres
r fra de starte

ionens stør

e fysiske ram
g kommune, 
er dag transp

 i det nuvær
ke tvivl fra b
ro skoledistri
vet. 

e rammer og
i ønsker at b
m mange er i
standard i ny

ænder i den t
g fysisk.   

ÆRKSPERSP

ringer ses i 

styrelsen ser
ndre instituti
å i Gredstedb
nne dog vær
v lavet ”plad
terne i Børne
rnegården og
jen, hvor vi i
er hvor der e

t samarbejde
g udnyttelse
ver kunne d
re samarbejd
g udnyttelse

RIGE BETRA

us på at de fy

verslagstegni

rer til at forh
rne og Børne
ra et skriveb
evet gennem

de i forhold 
mune at beny
kke grundet 

gang, kunne
s i forbindels
er i institutio

rste potenti

mmer ikke er
 hvilket vise
porteres til J

rende person
bestyrelsens 
ikt, ville børn

g vi vil lave d
bibeholde, og
interesseret 
yansættelser
tid hvor de e

PEKTIV 

i relation til

r det ikke na
ioner, efterso
bro skole,  
re en muligh
ds” til dagple
egården. Bør
g derved få 
i dag hører a
er mange bø

e med lokals
e af fysiske r
det være et s
de med dagp
e af fælles ar

AGTNINGER

fysiske forho

ing som er v

holdene i vor
e- og Ungeud
bord, hvilket 
mført. 

 til alternativ
ytte det lukk
 andre omstæ

e det være h
se med Gred
on til de er f

iale / udfor

r gearet til d
es i at der er 
Jernved. 

nale, der får 
 side om at, 
nene blive u

den bedste d
g sikre ved k
 i at søge ar
r. På den må
er i Børnegår

l: 

turligt at sku
om hovedpa

hed, ved at f
ejen, hvor di
rnene kunne
 en lettere o
at der kan væ
rn i Børnegå

samfundet i o
rammer.  
større samar
plejen kunne
realer.   

R / KOMMEN

ld for specie

vores forslag

res institution
dvalget ud fo
 vi I Gredste

ve fysiske ra
kede plejehje
ændigheder.

ensigtsmæs
dstedbro sko
færdige i 9. k

rdring ifm. 

det stigende 
 overfyldt i v

 det maksim
 med de rett
dviklet endn

daginstitutio
kvalificeret n
rbejde hos, o
åde har vi so
rden, hvor d

ulle have et 
rten af børn

forberede de 
isse kunne sa
e på denne m
vergang til B
ære udfordri
ården genere

oplandsbyer

rbejde med G
e ligeledes væ

NTARER 

elt vuggestue

g til et altern

n ses, så der
or at se på fo
edbro historis

mmer til Bør
em Karstens
. 

sigt at se om
ole, således a
klasse. Dette

 fremtidig u

 børnetal der
vuggestuen 

male ud af de
te fysiske ram
nu mere og b

on, eftersom 
nyansættelse
og vi ønsker 
om forældre 
de bliver udfo

 større sama
nene naturlig

e fysiske ram
samles og be
måde, blive m
Børnehaven 
ringer, specie
elt..  

rne Vilslev & 

Gredstedbro
være en muli

e børnene sk

nativ til de n

erfor vil vi inv
forholdene, s
isk desværre

rnegården, h
sminde til 

m Børnegård
at børnene o
e vil også ku

udvikling? 

r forventes 
i 

e 
mmer i den 
blive rustet 

 vi har en 
e. 
 at 
 en vished 
ordret og 

arbejde 
gt kommer 

mmer til at 
enytte 
mere tryg 
 fra 
elt i 

 Jernved 

o skole. 
ighed, 

kal 

uværende 

vitere 
således at 
e har set, 

hvilket har 

dens 
oplever at 
unne gøre 

 

33



at rammern
sikre den po
skoledistrik
 
Der vedhæf
kommune. 

 

ne omkring s
ositive udvik

kt.     

ftes både ov
      

 

skolen og ha
kling der er i

verslags tegn

allen, kunne 
i forhold til a

ninger og no

 benyttes op
at få unge m

ogle af de skr

ptimalt, dette
mennesker til

rivelser der 

e vil styrke lo
l at bosætte 

er blevet fre

lokalsamfund
 sig i Gredst

emsendt til E

det og 
tedbro 

Esbjerg 

34



SKEMA TIL

1. STAMDA
 

Instit

Udfylde

U

Dato 

2. INSTITU
 

2.1 Hvad s

Børnerel

Grupperum

Legerum

Ak

Gar

L INSTITUT

ATA: 

tutionens nav

ers navn / ro

dfylders em

 for udfyldel

UTIONENS 

ser Du som

laterede ru

 / basislokal

Fællesru

m / soverum
værksted(e

ktivitetskøkke

rderobeareal

 

TIONSLEDE

vn Børnegå

lle Jette Da

ail jedl@es

se 29.11.1

 BYGNING(

 ”dagligdag

um  

ler Børneha
varmefo
oppe ov
ikke tilf
at ses, 
Vugges
kolde g
af op til
pilles no
Det er d
helbred
  

um Børneha
opdele 
Vugges
hvilket 

m / 
er) 

Vi har e
når vi h
ser vi s
Vi har e
få m2, 
4 år sam
når udf
sig gøre
yderlige

en Køkken
arbejds
reoler o
mm hvo
børnem
Vugges
arbejde

ler  Der er f
111 

EREN – AFL

ården Greds

all 

sbjergkomm

13 

ER)  

gens” væse

aven:  Vi ha
forhold i det 
ver normerin
fredsstillende
 at der ikke r
stuen er i pav
gulve. Børnen
l alm vindue
oget af det v
dårlige forho
d. 

aven: Vi har
 køkkenet, så
stuen har ikk
 siger sig sel

et rytmikrum
har mange sm
om problem
et rum som i
 når vi har de
mt et meget
flyttergruppe
e de næste 3
ere. 

ndelen er fin 
shøjderne nu
og opslagsta
or alt skal fly

miljø. 
stuen har et 
e i.  

for alt for lid

EVERINGSF

stedbro 

mune.dk 

entligste, p

ar ikke basisl
 nye og det g
ngen. Træk g
e. Derudove
rigtig er øko
villoner og d
ne ikke kigg
eshøjde. Efte
væk igen og
old både for 

r alt for man
å halvdelen 
ke noget fæll
lv, er meget 

m, der også f
må og børne

matisk i forho
i ydertimern
e store årga
t stabilt børn
en ikke er hj
3-4 år på gr 

 og god. Vi h
u er i orden. 
avler begræn
yttes. Ligele

 meget lille m

dt plads i bør

FRIST 30.1

Da

pædagogisk

lokaler nok i
gamle bygge
gener i det g

er er rummen
nomi til ved

det er meget
e ud, da dør
er brandtilsyn
g det vil med
 børnemiljøe

nge m2 bund
 bruges som 
lesrum, de e

t uhensigtsm

fungerer som
ene er derfor
old til brand o
ne er basisru
nge på 35-4

netal. Samtid
jemme. Det 
 af børnetall

har netop fåe
 Dog giver d
nsninger ved
edes er opde

modtagekøkk

rnehave gard

1.2013 

ginstitutions

ke udfordrin

ift børnetalle
eri. Der er m
gamle bygge
ne i god stan
ligehold. 
t kritisk ift pl
rene på grun
n har vi fået

dføre øget træ
et og for pers

det op i gang
 grupperum 
er nødt til at 

mæssigt i vint

m soverum. 
r nødt til at s
og alarmer. 
m for udflyt

40 børn, hvilk
dig bruges ru
vil eksempel
let og presse

et hævet op
det, at vi har 
d forældremø
lingen ikke o

ken, der ikke

deroben til e

sleder 

ng (I relatio

et. Der er for
meget støj nå
eri.. Ventilati
nd, men det 

lads, trækge
nd af træk er
t besked på 
æk. 
sonale og bø

gareal. Vi ha
 
t bruge garde
terhalvåret 

 Det er ikke s
 sove på en s
 
ttergruppen.
lket vi har de
ummet som 
lvis ikke kun
er derfor pla

vaskemaskin
r delt køkken
øder/arrange
optimal ift st

e er særlig g

en maxkapac

on til): 

rskellig 
år vi er 
ionen er 
 begynder 

ener og 
r blændet 
 at der skal 

ørns 

r måttet 

eroben, 

stort nok 
stue. Det 

 Der er for 
e næste 3-
 atelier, 
nne lade 
dsbehovet 

nen så 
net med 
ementer 
tøj og 

godt at 

citet på 

35



B

Evt. ba

rel

Mø

Toilet og 

Person

2.2 Er der 
opmærkso

I børnehave
radiatorer. 
afhjælpe træ
Der er for li
ubrugelige 
I de nye gru
højt når vi a
I vuggestue
lidt plads. 

2.3 Hvilke 
særligt vel

Når børneta
er plads og 
 
 
 
 

3. INSTITU
 

3.1 Hvad s

Børnetoilette
puslepla

arnevognsru

Personal
laterede ru

Kontorpla

ødelokale / I
arbejdspla

Personaleru

badefacilitet

nalegardero

 specifikke 
om på? 

en er det pro
 Der er træk 
æk, er der in
idt grupperu
 som arbejds
upperum me
arbejder i bø
en er der som

 funktioner
lfungerend

al og m2 pas
 støjproblem

UTIONENS 

ser Du som

Legeareal

 

r / 
ds  

De gam
ikke ind
Vugges
med ek

um  Det er e
og det e
opbeva
  

e- 
um 

 

ds Gode pl

IT-
ds 

2 It arb
ventilat

um Fine for
arbejde
IKKE i g

ter Persona
badefac

be Vi har m
de kan 

 forhold / u

oblematisk m
 gener i de g
ngen ventila
um, for mang
srum. 
ed gulvvarm
ørnehøjde.( 
m tidligere n

r / rum / sa
de i forhold 

sser sammen
mer meget op

 UDEAREAL

 ”dagligdag

ler Det høj
Vi har s

mle toiletter e
d til toiletrum
stuens toiletf
ksempelvis d

en pavillon o
er kritisk hvi
ringsplads i 

ladsforhold -

bejdspladser 
tionsmæssig

rhold. Vi har
et meget me
grupperumm

aletoiletterne
ciliteter. 

meget dårlig
 ikke låses o

udfordringe

med de forsk
gamle grupp
tion idet ven
ge m2 er gan

me bliver der 
 har henvend
nævnt koldt 

ammenhæn
 til instituti

n er det et m
pslidende og

LER 

gens” væse

je børnetal s
store problem

er meget tra
mmet. Der e
forhold er rim
diaree. 

og den er for
vis Arbejdstils
 vuggestuen

- dårlige luft

r udover kon
gt ikke optim

r dog problem
ed det fysiske
mene på tabu

e er tidligere

ge personaleg
og pladsen er

er ift. det fy

kellige måde
perum på gr 
ntilationen s
ngareal som

 meget tæt. 
dt os men ”s
 på gulvene, 

nge, ifm. by
ionens ”dag

meget velfun
g stressende

entligste, p

slider på area
mer med van

ange. Der er 
r hæve sæn
melige. Der m

r lille. Vi har
synet komm
 

tforhold - ing

toret. De er 
male . 

mer med pla
e arbejdsmil
uretter 

e børnetoilet

garderobefo
r uhensigtsm

ysiske miljø

er at opvarm
 af hemser. H
idder på hem

m tæller som 

 Vi er undren
sådan er det
 svært at va

ygning(er) 
glige” pæda

ngerende hus
e for børn og

pædagogisk

alerne 
ndafledning 

 ingen døre 
kebord på e
mangler bru

r haft arbejds
mer forbi. Der

gen ventilati

 med hæve s

adsen til pers
ljø, ergonom

tter, de fung

rhold. Der e
mæssig. 

ø, som Du ø

e huset på -
Hvis vi sætte
mserne 
 børnerelate

nde overfor a
”) 

arme op- det

 vil Du evt. 
agogiske p

s. Når vi kom
 personale. 

ke udfordrin

 på arealerne

 for toilettern
et af toiletter
user til at sky

dsmiljøkonsu
r mangler ge

ion 

sænkeborde

sonalemøde
mi mm og sid

gerer. Der er

er ikke garde

ønsker at g

- gulvvarme 
er noget for,

erede m2, m

 at co2 følere

t kører på el

 fremhæve
praksis? 

mmer op ove
 

ng (I relatio

e 

ne - heller 
rne. 
ylle børn 

lenter ude 
enerelt 

e. Støj og 

r. Vi har 
dder derfor 

r ikke 

erober nok, 

gøre 

 og 
, for at 

en er 

e sidder så 

- der er for 

 som 

er 90 børn  

on til): 

36



Lege

Parker

3.2 Hvilke 
særligt vel

Legepladsen
gå ud og bl
 
 
 
 
 

4. ”ORDET
 

 Der er udfo
indbrudsska
Der er meg
udflyttergru
skolebus?! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

epladsinvent

Opho

ring / ankom

 arealer / f
lfungerend

n er velindre
liver fældet l

T ER FRIT” 

ordringer i fo
ader. Der er 

get store plad
uppe, men d
 

 

tar Den spa
investe

old Ved ikk

mst P  - forh
Dog ma
dårlig. S

funktioner /
de i forhold 

ettet men de
lidt efter lidt

- EVT. ØVR

orhold til at 
r også udford
dsudfordring

da tiden er så

arsomme øk
ringer    

ke hvad der m

hold fine 
angler skiltni
Sti belægnin

 / sammenh
 til instituti

en slides for 
t. Det efterla

RIGE BETRA

kommunen 
dringer ift på
ger i både vu
å begrænset

konomi går t

menes? 

ing til børne
ngen (Bloms

hænge ifm.
ionens ”dag

 hårdt på gr 
ader et tomru

AGTNINGER

 er så dårlig 
åbud eller an
uggestue og 
t aflaster det

til vedligehol

haven og ve
stergangen) 

. udeareale
glige” pæda

 af så mange
um. Igen Bø

R / KOMMEN

 forsikret ved
nvisninger fr
 børnehaven
t ikke nok i B

ld. Der er ikk

ejen ned til, 
er også meg

er vil Du evt
agogiske p

e børn. Træe
ørnemiljø 

NTARER 

d eksempelv
ra Arbejdstils
n. Børnehave
Børnegården

ke penge til 

 er ved at væ
get dårlig 

t. fremhæv
praksis? 

er i hegnet e

vis rørskade,
synet.  
en er nødt til
n. Vi er afhæ

 større 

ære rigtig 

ve som 

er ved at 

 storm og 

l at have 
ængige af 

37



SKEMA TIL

1. STAMDA
 

Instit

Udfylde

U

Dato 

2. INSTITU
 

2.1 Hvad s

Børnerel

Grupperum

Legerum

Ak

L MED-UDV

ATA: 

tutionens nav

ers navn / ro

dfylders em

 for udfyldel

UTIONENS 

ser I som ”d

laterede ru

 / basislokal

Fællesru

m / soverum
værksted(e

ktivitetskøkke

 

VALG – AFLE

vn Børnegå

lle Anna M

ail (annbr@

se 9. janua

 BYGNING(

”dagligdage

um  

ler Børneha
Det er s
Gulvarm
2000 er
Vi har a
til at da
Vugges
 Gruppe
afblænd
Vi vedh

um Børneha
Vi har p
grupper
forstyrr
arrange
Vugges
Fællesr

m / 
er) 

Børneha
Vi brug
lidt bas
det give
udflytte
Vugges
Der er m
døre. 

en Børneha
 
Vi brug
er en g
 
Vugges
 Der er 
modtag
 

EVERINGSF

ården Greds

Marie Brorsen

@esbjergkom

ar 2014 

ER)  

ens” væsen

aven: 
svært at sty
me i nyere lo
r meget tæt 
alt for få gru
ale. 
stuen: 
erummene i 
dede døre. 
hæfter vejled

aven: 
på grund af b
rum, hvilket
relser. Vi ska
ementer. 
stuen: 
rum er inddra

aven: 
er vores væ

sisplads til de
er megen fly
erbørnene. 
stuen: 
megen flytte

aven: 

er køkkenet 
ennemgangs

stuen: 
 ingen aktivi
gelse af mad

FRIST 09.0

stedbro 

n/Maria Ande

mmune.dk 

ntligste, pæ

yrre varmen 
okaler og rad
t og vinduern
upperum til d

 paviliongen

dning og bem

børnetallet v
t har store pæ
al ofte rydde

raget til grup

ærksted og so
et antal børn
ytten rum, d

en rundt og a

t som gruppe
s lokale give

itetskøkken 
d derfor indd

1.2014 

ersen Am

ædagogiske 

 da der er for
diatorer i de
ne dugger of
de antal børn

 er for små 

mærkninger 

været nød til
ædagogiske 

e vores ting v

pperum p.g.a

overum til ak
n vi har. Det
da de samme

alle rum er g

erum p.g,a. 
er det forstyr

 i vuggestuen
drages garde

mr/TR 

 udfordring

rskellig varm
n gamle del.
fte på trods a
n vi er pt og 

og der er træ

 fra arbejdsti

l at inddrage
 konsekvens
væk når der 

a. mange bø

ktiviteter me
tte er meget 
e rum benytt

generet af tr

 for mange b
rrelser i form

n men køkke
roben til at m

g (I relation

mekilder i hu
. Tilbygninge
 af jævnlig u
 børnetallet 

ækgener og 

tilsynet. 

e fællesrum 
ser med meg
r skal være a

ørn. 

ed børn da v
t uhensigtsm
tes som basi

ræk fra afblæ

børn og da d
m af støj. 

enet er meg
modtage ma

n til): 

uset. 
en fra 
dluftning. 
 ser ikke ud 

 

 til 
gen støj og 
andre 

vi har for 
mæssigt da 

is rum til 

ændede 

det samtidig 

et lille til 
ad i. 

 

 

38



Gar

B

Evt. ba

rel

Mø

Toilet og 

Person

rderobeareal

Børnetoilette
puslepla

arnevognsru

Personal
laterede ru

Kontorpla

ødelokale / I
arbejdspla

Personaleru

badefacilitet

nalegardero

 

ler  Børneha
Gardero
børneta
 
Vugges
Gardero
maden 
form af

r / 
ds  

Børneha
I forhol
badevæ
afskærm
 
Vugges
ok 

um  Børneha
Ingen b
 
Vugges
Der er i
Rumme
Arbejds

e- 
um 

 

ds Gode pl
 

IT-
ds 

Vi har i 
forbere
og derf
flytter o

um Persona
møde i 
 

ter Børneha
bade fa
 
Vugges
Persona

be Børneha
Der ma
 
Vugges
Der er i
er en g
 
 
 
 
 
 

aven: 
oben er for l
allet daler de

stuen: 
obearealet b
 som komme
f træk og hyg

aven: 
ld til arbejds

ærelser. Bade
mning til sel

stuen: 

aven: 
barnevogns r

stuen: 
ikke plads til
et bliver tillig
stilsynet . 

ladsforhold m

 dag trange 
delse. Møde

for må vi ige
om i køkkene

ale rummet 
 det tilstøden

aven: Vores
aciliteter.  

stuen: 
aletoiletterne

aven: 
angler garder

stuen: 
ingen aflåste
ennemgangs

lille i forhold
e kommende

bliver også b
er med taxa 

ygiejne og leg

stilsynet man
eværelserne
lve toilettern

rum 

il det antal b
ge brugt som

men dårlig v

 kår med de 
elokalet er ik
en flytte om p
et. 

er ikke stort
nde rum er l

s toiletter er 

e bliver brug

robeskabe ti

e skabe til p
srum. 

d til de børn v
e år 

rugt både so
 hver dag. D
geting skal r

ngler der vok
e er meget tr
ne. 

barnevogne d
m depot til re

ventilation  

 krav der til 
kke stort nok
på møblerne

t nok til at h
lydforholden

 gamle og ik

gt til vaskem

il flere perso

ersonalet. O

vi har pt. Og

om legerum 
Dette er uhen
ryddes frem 

ksen vaske i
range og der

der er brug f
engøring. Se

 it arbejdet b
k til de perso
e for at kunn

use hele per
e ikke ok. 

kke handicap

maskine og tø

onaler. 

Og der er me

g det ser ikk

 og modtage
nsigtsmæssi
 og tilbage. 

i to af vores 
r mangler dø

for i vuggest
e vejledning 

både med bø
onalemøder v
ne være der.

rsonalet og n

pvenlige. Der

ørretumbler.

eget trangt d

ke ud til 

er rum til 
igt både i 

 
øre eller 

tuen. 
 fra 

ørn og til 
vi holder 
 Eller vi 

når der er 

r er ingen 

. 

da rummet 

39



2.2 Er der 
opmærkso

 
Børnehaven
Der er fodk
punktbelysn
 
Vuggestuen
Der er fodk
punktbelysn
 
Se vejlednin
 

2.3 Hvilke 
særligt vel

Vi har et ve
at blive bru
 

3. INSTITU
 

3.1 Hvad s

Lege

Parker

3.2 Hvilke 
særligt vel

(udfyldes e
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 specifikke 
om på? 

n: 
koldt i flere r
ning. 

n: 
koldt i flere r
ning. 

ng fra arbejd

 funktioner
lfungerend

elfungerende
ugt af alt ma

UTIONENS 

ser I som ”d

Legeareal

epladsinvent

Opho

ring / ankom

 arealer / f
lfungerend

vt.) 

 

 forhold / u

rum og svær

rum og svær

dstilsynet. 

r / rum / sa
de i forhold 

e hus hvis vi 
nge børn hv

 UDEAREAL

”dagligdage

ler Vi har f
plads ti
Det er a
tage he

tar Det er a
tingene

old ??? 

mst Der ma
varer k
Vejen f
af dårlig
Fortove
med bø
Afmærk

funktioner /
de i forhold 

udfordringe

rt at lufte ud 

rt at lufte ud 

ammenhæn
 til instituti

 ikke var me
ver dag. 

LER 

ens” væsen

fået vores leg
il pavillonen 
at fordele bø
ensyn til de s

at vedligeho
e selv om de

angles tydelig
ommer frem
rem til børne
g kloakering
et på Blomst
ørnene er de
kede parkeri

 / sammenh
 til instituti

er ift. det fy

d p.g.a. træk

d p.g.a. træk

nge, ifm. by
ionens ”dag

ere end 80 b

ntligste, pæ

gearealer væ
 som bruges
ørnene rundt
sårbare børn

olde inventar
t er slidtage

g skiltning ti
m. 
ehaven er m

g. 
tergangen er
n en stor ud
ings båse vil

hænge ifm.
ionens ”dag

ysiske miljø

k. Belysninge

k. Belysninge

ygning(er) 
glige” pæda

børn og kan t

ædagogiske 

æsentligt red
s til vuggestu
t om på de r
n. 

ret og bibring
e. 

il børnehave

meget hullet 

r meget ujæ
dfordring. 
lle lette aflev

. udeareale
glige” pæda

ø, som I øn

en ville kunn

en ville kunn

 vil I evt. fr
agogiske p

tydelig se at

 udfordring

duceret ved 
ue.  
respektive le

ge børnene e

en så besøge

og til tider o

vn og de per

vering af bør

er vil I evt. f
agogiske p

nsker at gør

ne bedres me

ne bedres me

remhæve s
praksis? 

t huset bære

g (I relation

 at der skulle

egearealer og

evnen til at 

ende, nye for

oversvømme

rioder hvor v

rnene. 

 fremhæve 
praksis? 

re 

ed 

ed 

om 

er præg af 

n til): 

e være 

g samtidig 

 passe på 

rældre og 

et på grund 

vi løber 

 som 

40



4. ”ORDET
 

(udfyldes e
Vuggestuen
sammenhæ
Eks. Træk, 
 
Vi undrer os
 
 
Vi mener de
under samm
i det pædag
 
Vi ligger som
 
 
Vi mener at
hvilket også
 

 

T ER FRIT” 

vt.) 
n er en pavil

ængende inst
 varme, utæ

s over at de

er ville være
me tag. Det 
gogiske arbe

m nabo til e

t have en go
å giver store

 

- EVT. ØVR

llon der er sa
titution. Det 
t og pladsfo

r ikke kan sæ

e store bespa
 ville give sto
ejde. 

n tom grund

od børnehave
e pædagogis

RIGE BETRA

at op som vi
 er kvalitetsm
rhold med m

ættes et skil

arelser ved a
ore besparel

d som med r

e som dog b
ke udfordrin

AGTNINGER

i men er en d
mæssig en d

mere.  

lt op med he

at bygge til i
lser både i h

rette ville ku

bliver meget 
nger i dagligd

R / KOMMEN

dyr løsning i
dårlig bygnin

envisning til 

i børnehaven
husleje (for p

unne blive ind

 slidt af de a
dagen. 

NTARER 

i forhold til a
ng som giver

 børnehaven

n og samtidi
pavillonen) o

dkøbt til lege

alt for mange

at bygge en 
r dårlig arbej

n. 

ig få vugges
og lette arbej

eareal og tilb

e børn vi ska

 
jdsforhold. 

tue ind 
jdsgangen 

bygning. 

al huse, 

41



42



 

 

SKEMA TIL OMRÅDELEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Afdelingens navn Daginstitutionen Nørremarken, Mosebo 

Områdeleders navn Katharina Knudsen 

Udfylders navn / rolle Gitte Birk Petersen Pædagogisk Leder 

Udfylders email gbip@esbjergkommune.dk 

Dato for udfyldelse 9.1.17 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds x  
Hvis (JA) angiv hvilke: Renovering af legepladsen: bakke, rutsjebane. 

Malearbejde.  
Belysning skiftet i næsten alle rum. 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
A.3 ”Ordet er frit”  
Områdelederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
På grund af nedgang i børnetallet er der nu plads og rum, så vi har etableret motorikrum og værksted. 
Man har løbende forsøgt at udbedre utætheder i taget / ved ovenlysvinduer, men der er stadig 
gennemsivning af vand visse steder, hvilket har ødelagt gulvene. 
 

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 
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OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA OMRÅDELEDELSEN  

2. AFDELINGENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

Med det nuværende børnetal er antallet af rum hensigtsmæssig. Flere rum 
er dog gennemgangsrum og derfor en udfordring at udnytte optimalt pga. 
støj og forstyrrelser. 
Der er slidte gulve over alt. 
Visse steder er der nedsivning af regnvand. 
Manglende ventilation. 
Manglende isolering så det trækker og er koldt om vinteren og varmt om 
sommeren. 
 

Fællesrum Gennemgangsrum med støj og forstyrrelser gør det vanskeligt at udnytte 
rummet til pædagogiske aktiviteter. 
Træk og kulde om vinteren og varmt om sommeren. 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

Der er ikke noget separat soverum, hvilket betyder at senge mv. skal tages 
frem og ryddes væk hver dag.  
Træk og kulde. 

Aktivitetskøkken Se fællesrum 

Garderobearealer  Små garderober – det er en lang smal gang, hvor børnene både skal sidde 
og tage overtøj på og hvor de skal gå igennem for at nå deres egen 
garderobe og ud på legepladsen.  
Megen træk og kulde om vinteren, da der ikke er vindfang. 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

Få toiletter – kø og konflikter.  
Pusleplads hvor barnet ligger skævt for den voksne der skifter.  
Dårlig udluftning, så det også giver lugtgener i det tilstødende rum. 

Evt. barnevognsrum  Ikke relevant. 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads Lille kontor. 
 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

Møder, IT arbejde, forberedelse, talepædagog m.v. foregår i 
personalerummet. Det betyder at pauser jævnligt må foregå på 
grupperummene.  
 

Personalerum Lille personalerum til mange funktioner, se ovenfor. 
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Toilet og badefaciliteter Af ældre dato. 
Bruser, som benyttes til børn, der har afføring i bukserne. Dårlig 
arbejdsstilling for medarbejderne. 

Personalegarderobe Aflåste skabe til alle. 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

Slidte og ødelagte gulve pga. nedsivning af regnvand. 
Træk og kulde over alt om vinteren og varmt om sommeren.  
Gulvpaneler, som har konstrueret med en ”rende” ind mod væggen, så støv og snavs ligger deri.  
 
 

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

Mindre rum i forbindelse med grupperummene giver mulighed for leg i mindre grupper. 
 
 
 
 
 

3. AFDELINGENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer Stor legeplads med megen natur. Kræver megen vedligehold og 
pædagogisk opsyn. 

Legepladsinventar Stort slid på legeredskaber.  
 

Ophold Store vandpytter når det regner meget. Afløb tilstoppes nemt af sand og 
blade. Børnene bliver meget våde og kolde. 
 

Parkering / ankomst Gode parkeringsforhold.  
Stien fra parkeringspladsen til garderobedøren er dårligt oplyst. 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

Stor udfordrende legeplads samt stort naturområde. Giver god mulighed for motoriske udfordringer og 
udforskning af naturfænomener. (science). 
 
 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
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SKEMA TIL OMRÅDELEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Afdelingens navn Daginst. Nørremarken/Mælkebøtten 

Områdeleders navn Katharina Knudsen 

Udfylders navn / rolle Anne Mette Baun Schmidt Pædagogisk leder 

Udfylders email ansch@esbjergkommune.dk 

Dato for udfyldelse 9. januar 2017 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds x  
Hvis (JA) angiv hvilke: Der er bygget et nyt barnevognsrum i vuggestuen. 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
A.3 ”Ordet er frit”  
Områdelederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
(udfyldes) 
 

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 
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OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA OMRÅDELEDELSEN  

2. AFDELINGENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Fællesrum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

Barnevognsrummet er færdigbygget. 

Aktivitetskøkken (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Garderobearealer  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til udearealer m.v.? 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Evt. barnevognsrum  Barnevognsrum er færdigbygget. 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, m.v.? 

Personalerum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Toilet og badefaciliteter (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Personalegarderobe (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

Et større malerarbejde af hele institutionen er i øjeblikket igangsat, hvilket gør at rengøringen kan 
lettes. 
 
 
 

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

47



 

 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

3. AFDELINGENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Legepladsinventar (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Ophold (udfyldes) 
Omfang, variation, sammenhænge m.v.? 

Parkering / ankomst (udfyldes) 
Omfang, sammenhænge m.v.? 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

Vi har igangsat en proces, hvor vi håber på i løbet af sommeren 2017 at inddrage et tilstødende grønt 
areal til institutionens legeplads. 
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SKEMA TIL OMRÅDELEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Afdelingens navn Daginst. Nørremarken/Fuglereden 

Områdeleders navn Katharina Knudsen 

Udfylders navn / rolle Anne Mette Baun Schmidt Pædagogisk leder 

Udfylders email ansch@esbjergkommune.dk 

Dato for udfyldelse 9. januar 2017 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
Hvis (JA) angiv hvilke:  

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds x  
A.3 ”Ordet er frit”  
Områdelederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
(udfyldes) 
 

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 
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OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA OMRÅDELEDELSEN  

2. AFDELINGENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Fællesrum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Aktivitetskøkken (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Garderobearealer  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til udearealer m.v.? 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Evt. barnevognsrum  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, m.v.? 

Personalerum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Toilet og badefaciliteter (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Personalegarderobe (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

 
 
 

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 
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(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

3. AFDELINGENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Legepladsinventar (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Ophold (udfyldes) 
Omfang, variation, sammenhænge m.v.? 

Parkering / ankomst (udfyldes) 
Omfang, sammenhænge m.v.? 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
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Skema til udfyldelse følger på omstående side 

SKEMA TIL OMRÅDELEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Afdelingens navn Tangebo 

Områdeleders navn Katharina Knudsen 

Udfylders navn / rolle Bodil Roskjær Pædagogisk leder 

Udfylders email boros@esbjergkommune.dk 

Dato for udfyldelse 06.01.17 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds X  
Hvis (JA) angiv hvilke: Nyt indgangsparti i vuggestuen. Nye garderober i vuggestuen og Lille 

børnehave. 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds X  
A.3 ”Ordet er frit”  
Områdelederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
Det er fortsat hensigtsmæssige at sammen bygge de tre afdelinger på Seminarievej, grundet 
afdelingen på Willemoesvej er lejet lokaler. 
Driftmæssigt kan man bedre udnytte ressourcer, der er bedst muligt til gavn for børnene og det 
pædagogiske miljø, hvis alt er under et tag. 
 

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   
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Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 

OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA OMRÅDELEDELSEN  

2. AFDELINGENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

Se punktet med ”legerum…” 

Fællesrum I vuggestuen har vi et fællesrum (træningsrum) som bruges alle afdelinger. 
Rummet er dog ikke stort nok til at kunne samle alle børn eller forældre til 
arrangementer. 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

I Vuggestuen er rummene små og derfor svære at indrette med 
legeområder.  
I børnehaven på Seminarievej er gruppe rummene svære at indrette, da 
der er mange døre og vinduer samt mange af rummene er 
gennemgangsrum og skal indeholde mange funktioner. 
 

Aktivitetskøkken Det har vi ikke, men bruger køkkenerne i børnehaverne i det omfang det er 
muligt. Begge køkkener er små og ikke indrette til at have børn med. 

Garderobearealer  Er løbende istandsat. 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

På Willemoesvej er børnetoiletter små og trange og det er ikke muligt at 
lave aflukket toiletbåse med dør i. 
I børnehaven på Seminarievej er man ofte nød til at bruge toilettet som 
gennemgangsrum. 

Evt. barnevognsrum  Vuggestuens barnevognsrum er meget små og trange, hvilket giver store 
udfordringer i dagligdagen i forhold til at komme ud og ind samt putte 
børnene. 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads PL har fast kontor i vuggestuen. 
Pl´s kontor på Willemoesvej er meget lille, et gennemgangsrum og kan 
ikke bruges som møde lokale. 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

Personalet har et arbejdsbord på personalestuen, men bliver ofte forstyrret 
af at der også afvikles pause og forældresamtaler/møder. 
 

Personalerum Børnehaven afdelingerne´s p-stue er meget lille og bruges også som 
møderum, kontorplads og ekstern samarbejdspartnere fx talepædagog 
bruger rummet til deres arbejde med børn.  
 

Toilet og badefaciliteter På Willemoesvej er toilettet ekstremt lille. 
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Personalegarderobe Begge børnehave afdelinger har meget små garderoberum. 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

I Børnehaven på Seminarievej er der ingen ventilationsanlæg. 

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

Der bruges meget energi på at udnytte vore fysiske ramme så de fungerer bedst muligt og 
understøtter pædagogikken mest muligt. Det er svært at hjælpe hinanden/støtte hinanden på tværs af 
afdelingerne ved fx fravær og overgange. Dette vil blive tilgodeset ved en sammen bygning. 
 
 
 
 

3. AFDELINGENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer Generelt har vi gode alderssvarende legepladser i alle afdelinger med god 
plads til leg. 
Cykel opbevaring i vuggestuen og på Willemoesvej er meget små og kan 
kun benyttes af voksne. 
Børnehaven på Seminarievej har god plads i form af en lade bygning. Den 
kan ikke bruges til grupperum, da den ikke er isoleret. 

Legepladsinventar Løbende indkøbt og vedligeholdt. 

Ophold I vuggestuen skal man fra legepladsen gå gennem stuerne for at komme 
på toilet/garderobe. 
I børnehave afdelinger er der ikke direkte adgang til toilet fra legepladsen/ 
manglende udetoilet. 

Parkering / ankomst På Seminarievej er der en stor fælles parkeringsplads med svømmehallen. 
På Willemoesvej er der kun få parkeringspladser langs fortovet. 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

Gode legepladser der er i god stand. 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

Udfordring: at institutionen er fordelt på to matrikler. Det er også en udfordring, at børnehaven på 
Willemoesvej er et lejemål. 
Potentiale: Træningsrummet i vuggestuen er et stort plus. Det bliver brugt af alle afdelinger, både til 
grupper og enkelte børn, og også af tværfaglige samarbejdspartnere. 
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SKEMA TIL OMRÅDELEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Afdelingens navn Snurretoppen 

Områdeleders navn Susanne Olesen 

Udfylders navn / rolle Susanne Olesen områdeleder 

Udfylders email suole 

Dato for udfyldelse 15.12.16 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
Hvis (JA) angiv hvilke: (udfyldes) 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
A.3 ”Ordet er frit”  
Områdelederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
Der er ikke sket væsentlige ændringer i Snurretoppen.  
 

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 
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OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA OMRÅDELEDELSEN  

2. AFDELINGENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

At alle stuer/grupperum er gennemgangsrum for at komme ind i de 
bagerste legerum. Dette giver forstyrrelser og uro i både børnenes leg og 
pædagogiske aktiviteter. Pædagogisk har medarbejder og ledelse sat 
rammer op for hvordan legerummene kan benyttes, ,så forstyrrelser 
mindskes, men det er stadig en udfordring. 

Fællesrum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

(Se problematik ved. Grupperum) 
 

Aktivitetskøkken (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Garderobearealer  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til udearealer m.v.? 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Evt. barnevognsrum  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

Mødelokalet er lille, specielt i.f.t. at vores møder eks. I TVÆRS regi 
efterhånden betyder at der er mange deltagere. 

Personalerum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Toilet og badefaciliteter (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Personalegarderobe (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

(udfyldes evt.) 
Evt. påbud, indeklima, lyd, varme, kulde, lysindfald m.v.? 
 
 

80



 

SKEMA TIL BESTYRELSEN – AFLEVERINGSFRIST 09.01.2014 

1. STAMDATA: 
 

Institutionens navn Børnehaven Snurretoppen 

Udfylders navn / rolle Peter Sondrup Bestyrelsesformand 

Udfylders email peter@sondrup.me 

Dato for udfyldelse 06.01.2014 

2. INSTITUTIONEN I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV 
 

2.1 Hvilke formulerede målsætninger har institutionen (I relation til): 

Udvikling af 
pædagogiske læreplaner 

Snurretoppen er en børnehave, hvor omsorg og tryghed er det bærende i 
hverdagen. Vil gerne være en børnehave, hvor livsglæden gror, og hvor der 
er plads til at eksperimentere og skabe venskaber. Naturen vægtes højt i 
Snurretoppen, og derfor vil miljø og udeliv være en naturlig del af børnenes 
hverdagsliv. Herigennem ønskes at vække og understøtte barnets naturlige 
nysgerrighed over for den forunderlige verden vi alle er en del af. 

Evt. udvikling af faglige 
særkender 

 
 

2.2 Hvilke potentialer / udfordringer rummer institutionen i forlængelse heraf (I relation til): 

De fysiske rammer, inde 
(børn / personale) 

Standen af de nuværende bygninger er god og fin. 

De fysiske rammer, ude 
(børn / personale) 

Legepladsen er ligeledes god og fin – om end flere aktivitets-/legeredskaber 
er ønskeligt. 
”Vildnis” (naturområde) kunne godt udbygges/udvides med kreativt 
værksted. 

Ressourcer Personalet arbejder kompetent og på et højt niveau. De nuværende 
åbningstider er tilfredsstillende. 

2.3 Hvad vurderes som institutionens største potentiale / udfordring ifm. fremtidig udvikling? 

Det nuværende børnetal skal fastholdes – eventuelt højnes, således institutionen på dette område 
fremstår endnu mere ”som værd at bevare for lokalsamfundet”. 

3. INSTITUTIONEN I ET NETVÆRKSPERSPEKTIV 

3.1 Hvilke potentialer / udfordringer ses i relation til: 

Øget samarbejde / større 
organisatoriske enheder i 

dagtilbud 

Pædagogers deltagelse i vikarordning i sommerperioden i andre institutioner 
er en god idé for på den måde at suge inspiration til. 
En kontinuerlig rotation med pædagoger fra andre (lokale) institutioner 
kunne ligeledes inspirere. Rotationen må dog aldrig på nogen måde mindske 
trygheden blandt børnene i institutionen.  

Øget netværk med evt. 
relevante, lokale aktører 
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2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

3. AFDELINGENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Legepladsinventar (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Ophold (udfyldes) 
Omfang, variation, sammenhænge m.v.? 

Parkering / ankomst (udfyldes) 
Omfang, sammenhænge m.v.? 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

(udfyldes evt.) 
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SKEMA TIL OMRÅDELEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Afdelingens navn Trestjernen 

Områdeleders navn Susanne Olesen 

Udfylders navn / rolle Susanne Olesen områdeleder 

Udfylders email suole 

Dato for udfyldelse 16.12.16 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
Hvis (JA) angiv hvilke: (udfyldes) 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
A.3 ”Ordet er frit”  
Områdelederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
Se kommentarer fra 3-Stammen 
 
 

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 
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OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA OMRÅDELEDELSEN  

2. AFDELINGENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

Skovvejen (birkealle2) den nyeste tilbygning er dårlig i forhold til støj. 
Grønningen 3: Mangler at nogle af lokalerne er større. 
 

Fællesrum Regnbuen (bakkevej 11) har et meget mørkt fællesrum, hvor der er 
ekstrem dårligt lysinfald. 
Fællesrummet er gennemgangsrum for alle grupper og adgang til 
garderoberne for forældre og ligger i forbindelse med indgangen. Dette 
betyder at det er vanskeligt at lave aktiviteter i rummet og at der altid er 
forstyrrelser, støj og uro. 
Birkealle 2:  Har ingen fælles rum. 
 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

Regnbuen (Bakkevej 11): Indtil 2015 var der etableret soverum i kælderen 
som ikke var lovligt. Der er ikke deciderede soverum, så legerum benyttes 
til dette. 
Birkealle 2:(Vi er udfordret på den gang der er i huset. 

Aktivitetskøkken Regnbuen(bakkevej 11) : køkkenet vender forkert, så man har ryggen til 
fællesrummet 
Skovvej: der er stort set ikke et aktivitetskøkken, nærmest kun et 
tekøkken. 
 

Garderobearealer  Bakkevej 11: meget små garderober og de ligger rigtigt dårligt i bygningen. 
Birkealle 2: der er ikke så meget plads 
 
 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

Birkealle 2: Meget små og der er ingen ordentlig afskærmning. 

Evt. barnevognsrum  Grønningen 3: Uhensigtsmæssigt at man skal udenfor for at komme ind i 
rummet, rummet er for småt. 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads Birkealle 2:Meget lille kontor og med højt støjniveau fra tilbygningen 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

Birkealle 2: Der er ingen mødelokaler udover personalerummet 
Grønningen 3: ingen mødelokale ud over personalerummet 

Personalerum Grønningen 3:Meget lille personalerum i.f.t. antal medarbejdere 

Toilet og badefaciliteter  
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Personalegarderobe (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

Birkealle 2: kælderen lugter grimt. Det lugter lidt ”gammelt” i bygningen generelt 
 
 
 

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

 
 
 
 

3. AFDELINGENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Legepladsinventar (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Ophold (udfyldes) 
Omfang, variation, sammenhænge m.v.? 

Parkering / ankomst (udfyldes) 
Omfang, sammenhænge m.v.? 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

Tidligere leder har skrevet at de små rum på Grønningen 3betyder der ikke kan arbejdes optimalt. 
Dette er der i forbindelse med fokus på børns læring sket en ændring i opfattelsen af. Nu er det faktisk 
en af de ting vi kan fremhæve, at der er mulighed for at funktionsopdele og målrette læring via de 
mange rum på Grønningen 3.  
 
 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

(udfyldes evt.) 
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SKEMA TIL OMRÅDELEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Afdelingens navn 3-Stammen 

Områdeleders navn Susanne Olesen 

Udfylders navn / rolle Susanne Olesen områdeleder 

Udfylders email suole 

Dato for udfyldelse 16.12.16 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
Hvis (JA) angiv hvilke: (udfyldes) 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
A.3 ”Ordet er frit”  
Områdelederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
Kapaciteten i området er ikke udfordret som i 2013/14. Tværtimod er der i øjeblikket mange ledige 
pladser, fordelt på mange adresser. Det betyder at Gårdhaven stort set kun har halvdelen af de børn 
der ellers er plads til. Grønningen 4 har 3-Stammen ikke brugt i flere år. Den har i korte perioder 
været brugt til udflytter fra andre områder, men har nu stået tomt siden april 2016. 
Jeg vil anbefale at hvis ikke masterplanens anbefalinger kan sættes i gang nu, at man så lukker 
Gårdhaven ned og åbner op i Grønningen 4 og at den som børnehave tilknyttes Trestjernen 
(Grønningen3) idet der her er bedre mulighed for samkøring og udnyttelse af ressourcer. 
 
I forhold til masterplanens anbefalinger vil jeg foreslå at Bramming by + satellit bliver betegnet som 
èn afdeling, hvilket vil gøre det mindre komplekst når der skal nedlægges adresser. 
Kjærgårdsvej 9b er ikke fyldt op og der er plads til 30-40 børn mere og på sigt evt. endnu flere da der 
er nedgang i børnetal. Jeg kan anbefale at følge masterplanens ændringsforslag og nedlægge + 
overflytte børn fra Bistadet hertil. Det skal dog nævnes at Bistadet ikke er en del af Bramming 
området, da de har prøveordning med skolen ”Darum børneby” og jeg derfor ikke har kendskab til 
hvordan bygningerne ser ud. 
Jeg vil anbefale at det genvurderes hvor vuggestuepladserne skal være, idet Grønningen 4 efter min 
vurdering ikke egner sig til dette – medmindre der laves rigtig meget om, så kan det blive rigtig godt. 
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Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 

 

OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA OMRÅDELEDELSEN  

2. AFDELINGENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Fællesrum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Aktivitetskøkken (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Garderobearealer  Tværsigvej 29 b: garderober har vi selv iværksat forbedring, så der nu er 
mere plads 
 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

Der er ikke puslefaciliteter i Grønningen 4 
Tvræsigvej 29b: vi har selv investeret i skærmning på børnetoiletterne 
Kjærgårdsvej 9b: akustikken er blevet forbedret, ved opsætning af 
lydplader. 

Evt. barnevognsrum  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, m.v.? 

Personalerum (udfyldes) 
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Omfang, stand, indhold m.v.? 

Toilet og badefaciliteter (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Personalegarderobe (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

(udfyldes evt.) 
Evt. påbud, indeklima, lyd, varme, kulde, lysindfald m.v.? 
 
 
 

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

3. AFDELINGENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Legepladsinventar (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Ophold (udfyldes) 
Omfang, variation, sammenhænge m.v.? 

Parkering / ankomst (udfyldes) 
Omfang, sammenhænge m.v.? 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

(udfyldes evt.) 
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SKEMA TIL OMRÅDELEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Afdelingens navn Farveladen 

Områdeleders navn Susanne Olesen 

Udfylders navn / rolle Susanne Olesen områdeleder 

Udfylders email suole 

Dato for udfyldelse 16.12.16 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds x  
Hvis (JA) angiv hvilke: Gul hus: ventilationsanlæg, tag, nye stik ledninger/kloaksystemer, 

brøndene er repareret. Termostater på radiatorer er skiftet. Nyt gulv i det 
halve af huset.  
Legeplads er blevet opdateret begge steder. 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
A.3 ”Ordet er frit”  
Områdelederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
Jeg mener Farveladen som afdeling i fremtiden kun bør bestå af 1. hus (en matrikel) der har været 
faldende børnetal i en periode, som fortsætter og stagnerer herefter. 
Det optimale vil være at bygge/ombygge et hus til hele afdelingen, da det ikke kan lade sig gøre at 
have to huse med så få børn/medarbejder og levere høj kvalitet i det pædagogiske arbejde. 
Alternativt bør gul hustotal renoveres som masterplanen anbefaler OG indrettes med udflytterfunktion, 
således at der i perioder med mange børn er udflytter der går hen i blå hus. I perioder med få børn er 
alle i samme hus. 

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   
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Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 

 

 

 

OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA OMRÅDELEDELSEN  

2. AFDELINGENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

Gul hus: I dag er det en fordel med mange små rum, i.f.t. børns læring. 
Blå hus: generelt dårligt indrettet i.f.t. at være en børnehave. 
Der er mange gennemgangsrum og børnenes læringsmiljø er ikke optimalt. 

Fællesrum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Aktivitetskøkken (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Garderobearealer  Gul hus: vi har fjernet tørreskabene og det har givet mere plads. Det er 
godt med 3 garderober, idet børnene fordeles bedre og det giver mere ro. 
Blå hus: garderoben er et gennemgangs rum, idet det også har 
gangfunktion der forbinder huset og basislokalerne. Garderoben er fælles 
for alle børn. Begge dele giver støj, uro og gør det meget svært at få tøj 
på, lære at tage tøj på.  

Børnetoiletter / 
pusleplads  

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Evt. barnevognsrum  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, m.v.? 

Personalerum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Toilet og badefaciliteter (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 
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Personalegarderobe (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

(udfyldes evt.) 
Evt. påbud, indeklima, lyd, varme, kulde, lysindfald m.v.? 
 
 
 

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

3. AFDELINGENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Legepladsinventar (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Ophold (udfyldes) 
Omfang, variation, sammenhænge m.v.? 

Parkering / ankomst (udfyldes) 
Omfang, sammenhænge m.v.? 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

(udfyldes evt.) 
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SKEMA TIL BESTYRELSEN – AFLEVERINGSFRIST 09.01.2014 

1. STAMDATA: 
 

Institutionens navn Farveladen  

Udfylders navn / rolle Tine Boysen Formand for 
forældrebestyrelsen 

Udfylders email tineboysen@yahoo.dk 

Dato for udfyldelse 30.12.2013 

2. INSTITUTIONEN I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV 
 

2.1 Hvilke formulerede målsætninger har institutionen (I relation til): 

Udvikling af 
pædagogiske læreplaner 

Bestyrelsen har været med til at bestemme og udvikle den 
pædagogiske læreplan, som er beskrevet på Farveladens 
hjemmeside - http://farveladen.esbjergkommune.dk/om-
farveladen/paedagogik/laereplan-for-daginstitutioner.aspx   

Evt. udvikling af faglige 
særkender 

Der er fokus på science og personalet er med i et DGI projekt 
om hvordan man får mere bevægelse ind i hverdagen.  

2.2 Hvilke potentialer / udfordringer rummer institutionen i forlængelse heraf (I relation til): 

De fysiske rammer, inde 
(børn / personale) 

Generelt set er vi udfordret ved, at vi er en institution under 2 
tage. Det er to meget små huse og det giver mange 
udfordringer med hensyn til at få det optimale ud af den fusion 
som vi har været igennem.  
 
I det gule hus er bygningerne nedslidte og taget skal udskiftes 
inden for overskuelig fremtid. Det er indrettet med mange små 
rum og med en normering der hedder 2 til 20 giver det 
problemer med grupperum der er store nok til at rumme så 
mange børn. Ydermere er det indrettet med 3 garderober i 
hver ende af huset, hvilket gør nogle af rummene til 
gennemgangsrum og ringe mulighed for at få ro til fordybelse.  
 
I det blå hus har man måtte inddrage flere rum fra børnene for 
at gøre plads til et tiltrængt personalerum/mødelokale samt et 
rum med plads til pc arbejde for personalet. Der mangler 
således plads, rum og ro til fordybelse, højtlæsning og lign.  
 

De fysiske rammer, ude 
(børn / personale) 

Udenoms arealet i det blå hus er domineret af det store 
klatrestativ, men mangler ellers lidt andre udfordringer til 
børnene.  
 
I det gule hus er der mange små kroge og det er svært at 
have et overblik over hele legepladsen.  
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Ressourcer I og med vi er i 2 huse skaber det en del udfordringer både 
med hensyn til personale og med sammensætningen af børn. 
Det er ikke nemt at udnytte de fordele der skulle være ved 
fusionen, da der skal være personale i begge huse til at dække 
åbningstiden. Hvis det kun var et hus der skulle dækkes ville 
der ikke skulle bruges så meget personale f. eks om morgenen 
og om eftermiddagen. 
 
Vi ville også gerne være i stand til at kunne lave flere 
aldersopdelte aktiviteter på tværs af husene, men det kan ikke 
lade sig gøre, da vi så er udfordret kvadratmetermæssigt.  
 
Matriklen hvorpå det blå hus befinder sig, rummer gode vilkår 
for udbyggelse således at børnehaven Farveladen kunne 
forenes på en matrikel med mange ressource- besparelser på 
såvel personale – samt vedligeholdskontoen til følge.  

2.3 Hvad vurderes som institutionens største potentiale / udfordring ifm. fremtidig udvikling? 

Den største udfordring Farveladen går i møde er det faldende børnetal og de 
udfordringer det giver med hensyn til være 2 huse under 1 institution. Samtidig er 
det gule hus ved at være nedslidt.  
 
Når det er sagt så er der samtidig også rigtig mange muligheder i fremtiden. Ved at 
samle institutionen under et tag og som en integreret institution med plads til 
vuggestue børn ville der være mulighed for en tidlig indsats for de børn som virkelig 
har brug for det. Samtidig ville det også give byen et hårdt tiltrængt pædagogisk løft 
for de 0-2 årige. Der ville kunne arbejdes meget mere med børnene i aldersopdelte 
grupper og det ville give nogle helt andre muligheder for det pædagogiske arbejde.  
 

3. INSTITUTIONEN I ET NETVÆRKSPERSPEKTIV 

3.1 Hvilke potentialer / udfordringer ses i relation til: 

Øget samarbejde / større 
organisatoriske enheder i 

dagtilbud 

Her er det vigtigt, at understrege, at vi er en selvstændig 
enhed. Vi har et fælles ståsted og nu er vi kommet rigtig langt, 
så løsningen er under ingen omstændigheder nye fusioner. Der 
kan evt. blive tale om et ledelsessamarbejde med andre 
institutioner. 

Øget netværk med evt. 
relevante, lokale aktører 

Vi kan se rigtig mange fordele i et øget samarbejde med 
dagplejen samt et bedre samarbejde med skolen omkring 
førskolebørnene.  

4. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 

Vi synes det er rigtig ærgerligt, at Farveladen ikke fik mulighed for at være med til at 
starte projektet rullende skolestart op. Der ville være så mange fordele i et projekt 
som dette også den nye skolereform taget i betragtning, samt at vi på alle områder 
skal være mere inkluderende og rummelige. Det ville give et øget og tættere 
samarbejde med skolen. 
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SKEMA TIL OMRÅDELEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Afdelingens navn Børnehusene Tjæreborg afd. Jens Kusks vej 

Områdeleders navn Marianne Guldager Jensen 

Udfylders navn / rolle Marianne Guldager  Områdeleder 

Udfylders email mgsk@esbjergkommune.dk 

Dato for udfyldelse 05.01.2017 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds x  
Hvis (JA) angiv hvilke: Vi har fået nyt køkken i oktober 2016 

Byttet rundt på kontor og personalerum 
Nyt inventar i kontor, personalerum og mødelokale, samt på stuerne 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
A.3 ”Ordet er frit”  
Områdelederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
(udfyldes) 
 

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 
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OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA OMRÅDELEDELSEN  

2. AFDELINGENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

Grupperummene er meget små, vi har ofte op til 26-27 børn pr. gruppe. 

Fællesrum Fint rum, der dog fungerer som gennemgangsrum dagen igennem, hvilket 
gør det svært at benytte som læringsmiljø 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

Fint, men vi mangler opbevaringsplads til sengetøj og madrasser 

Aktivitetskøkken Fungerer fint. Vi har lige fået nyt køkken! 

Garderobearealer  Meget trangt rum, der bliver overfyldt når mange børn skal ud på en gang 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

Fint 

Evt. barnevognsrum  Når det nye byggeri står klar ultimo 2017, skal der ikke være vuggestue i 
bygningen. 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads Efter vi har byttet rundt på rummene fungerer det fint. 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

Ok, ikke stort men det går. 

Personalerum Ikke stort med det går. 

Toilet og badefaciliteter Fint 

Personalegarderobe Alt for lidt plads til medarbejdernes tøj. Tøjet hænger uden afskærmning i 
en krog af fællesrummet. Taskeskabe er nyindkøbt og placeret på toilettet. 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

Store problemer med at få varmen ud i yderstliggende rum. Dette problem har været der fra byggeriet 
stod færdigt. Byggeri afdelingen har været og der er foretaget forskellige justeringer i årenes løb, dog 
uden at problemet er løst. Vi har en tilsvarende bygning i Kahytten, her er problemet det samme. 
 

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 
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3. AFDELINGENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer Når pavillonen fjernes i forbindelse med at byggeriet er færdigt ultimo 
2017, skal vi have reetableret arealet. 

Legepladsinventar  

Ophold  

Parkering / ankomst Trang parkeringsareal i spidsbelastning. 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

Stor, rummelig, grøn legeplads med et hav af muligheder. Rigtig dejligt udeareal. 
 
 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

Depot plads er for lille. Vi har meget begrænset mulighed for opbevaring af diverse materialer, 
hygiejneartikler  / overskuds møbler, som bruges ved store arrangementet.  
Bare vi kunne få løst vores store problemer med varmen. Ellers et rigtigt dejligt hus. 
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Kirkegaard 

PL og OL 

Udfylders email Jacie 
Lvj 
tink 

Dato for udfyldelse 10.1.2017 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds x  
Hvis (JA) angiv hvilke: Legeplads: der er påbegyndt en renovering af legepladserne i alle tre huse. 

Der er lavet de første aftaler med dagtilbud, teknik og miljø og os om en 
ændring af barnevognsrum i hus Store Bjørn. 
Der er dialog om ændringer i forhold til køkkenet i hus Store Bjørn, da der 
pt. laves mad til 175 børn fra 0-5 år og det kræver en opgradering af 
køkkenforholdene.  

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
A.3 ”Ordet er frit”  
Områdelederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
Køkkener:  
Madproduktionen til alle børn er flyttet til hus Store Bjørn og nu laves der mad til alle børn fra 0-5 år. 
 
Øget normering fra 60 til 66 pladser for de 0-2 årige. 
Derudover er der øget venteliste og der fastholdes langt flere børn end der gjorde i 2014. 
Hvilket gør at det bliver langt mere synligt at hus Store Bjørn ikke er oprindeligt er bygget til børn fra 
0-5 år. 
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Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke lænere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 

 

 

 

OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA OMRÅDELEDELSEN  

2. AFDELINGENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

Alle rum trænger til en renovering. 
Der arbejdes med en ændring i de rum de 0-4 årige benytter i hus Store 
Bjørn 

Fællesrum Der er et fælles rum i hus Store Bjørn som alle 175 børn benytter. 
Det trænger til en renovering og nytænkning. 
 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

Et rum skal ofte dække over flere funktioner – hvilket kan udfordre hvis det 
ikke fra starten er tænkt ind. 
Det gør det også i vores tre huse. 

Aktivitetskøkken  
 

Garderobearealer   

Børnetoiletter / 
pusleplads  

Hus Manøgade og hus Store Bjørn er renoverings modne. 

Evt. barnevognsrum  Meget lille rum til barnevogne i alle tre huse. 
 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads Der er ikke rolige lokaler for PL er og det kan der ikke etabeleres hvis de 
også vil være synlige. 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

Der mangler arbejdspladser til personalet. 
Der forsøges at etablere mere flexibel arbejdspladser ved at købe bærebare 
pc er 
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Personalerum Små forhold – hele personaegruppen kan ikke samles i en personalestue. 
Tænger til renovering i alle tre huse. 

Toilet og badefaciliteter Små wc forhold og der mangler badefaciliteter for personalet i hus lille 
Bjørn og Store Bjørn. 

Personalegarderobe Små og meget bekendende forhold i alle 3 huse. 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

(udfyldes evt.) 
Evt. påbud, indeklima, lyd, varme, kulde, lysindfald m.v.? 
 
 
 

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

Flere mindre rum og fælles salen. 
 
 
 

3. AFDELINGENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer Renovering i gang 

Legepladsinventar Renovering i gang 

Ophold  
 

Parkering / ankomst Der mangler P pladser og pladser til cykler, anhænger, barnevogne osv. 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

Legepladsen og nærmiljøet 
 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

Rørkjærhusene har været igennem en positiv udvikling i forhold til at fastholde flere børnehavebørn 
end for få år siden. 
Der er øget venteliste og vi modtager flere børn fra dagplejen end for få år siden. 
Så jeg vurdere at der skal gen tænkes i forhold til bygninger, behov og efterspørgsels på afdelingen. 
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SKEMA TIL INSTITUTIONSLEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Institutionens navn Integreret institution Tinghøjen 

Udfylders navn / rolle Birgitte Lund Birgit Thygesen 

Udfylders email Bil7 

Dato for udfyldelse 2. januar 2017 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds x  
Hvis (JA) angiv hvilke: Malerarbejde. - efter vandskader er der skiftet en del rør og gulve. – efter 

fund af svamp i fælles rum er der skiftet loft ud. På legepladsen er der lavet 
ny kloakering så der ikke kommer vand ind mere. 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
A.3 ”Ordet er frit”  
Institutionslederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
(udfyldes) 
 

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 
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OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA INSTITUTIONSLEDELSEN  

2. INSTITUTIONENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

Grupperummene er tilpas til 2o børn, men det kan mærkes nu når vi har 
større børnegrupper. Vi har meget træk ved vinduer og gulve. 
Nogle af grupperummene har mangel på mere dagslys. 
Vi har haft fugt på væggene i gulvhøjde i et  grupperum i bhv. Vi har lige 
fået malet men det skaller af.  

Fællesrum Vi har ikke noget stort fællesrum 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

Soverummet i bhv. Er fint. Nogle gange for småt i vuggestuen. Igen dårlige 
vinduer.  

Aktivitetskøkken Nyt i 2009, fungerer fint. 

Garderobearealer  Fint fordelt ved alle grupperum. Vuggestuen får nye garderober i 2017. Der 
er udgang fra alle garderober til ude/legearealer. 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

Hvert grupperum har eget toilet. Vi har fået nye pusleborde. Af og til kan 
der godt mangle pusleplads i børnehaven. 

Evt. barnevognsrum  Der er kun plads til de barnevogne vi har brug for, samtidig er der indgang 
udefra. 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads Ok. 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

Vi har 2 mødelokaler så det er ok. 

Personalerum Vores personalerum er ikke for stort når vi skal samles. 

Toilet og badefaciliteter Toiletterne er ok. 

Personalegarderobe I vuggestuen fint i børnehaven er det for småt. 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

Bolig foreningen har fået lavet en bygningsanalyse som er sendt til kommunen, hvor der er påpeget 
mange ting for at gøre institutionen tidssvarende. Se denne. 
 
 
 

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til institutionens ”daglige” pædagogiske praksis? 

At vi har mange mindre rum så børnene kan fordeles. 
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3. INSTITUTIONENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer Godt legeareal 

Legepladsinventar I 2017 bliver en større del af legeredskaber udskiftet.  

Ophold Vi har flere overdækkede steder hvor børnene kan lege. 

Parkering / ankomst Småt med parkering. 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til institutionens ”daglige” pædagogiske praksis? 

Varieret legeplads der udfordrer små som store. 
 
 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

Vi mener i skal læse den bygningsanalyse af institutionen som Esbjerg kommune har fået tilsendt. 
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SKEMA TIL OMRÅDELEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Afdelingens navn Egeknoppen 

Områdeleders navn Susanne Olesen 

Udfylders navn / rolle Susanne Olesen områdeleder 

Udfylders email suole 

Dato for udfyldelse  

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds x  
Hvis (JA) angiv hvilke: Der er etableret vuggestuelegeplads og renoveret på øvrige 

legeredskaber/bålsteder, så legepladsen nu tilgodeser børn 0-6 års 
motoriske behov. 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
A.3 ”Ordet er frit”  
Områdelederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
(udfyldes) 
 

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 
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OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA OMRÅDELEDELSEN  

2. AFDELINGENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

Den ene vuggestue basisrum er gennemgangsrum mellem køkken og den 
anden basisgrupperum. 
Forældrene skal endvidere igennem et grupperum for at komme til 
køkkenet (køleskab) og for at komme ind til øvrige grupperum.  
Generelt for meget gennemgang i alle vuggestuegruppe rummene, hvilket 
giver unødig mange forstyrrelser og uro. 
 

Fællesrum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Aktivitetskøkken (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Garderobearealer  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til udearealer m.v.? 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Evt. barnevognsrum  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, m.v.? 

Personalerum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Toilet og badefaciliteter (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Personalegarderobe (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 
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(udfyldes evt.) 
Evt. påbud, indeklima, lyd, varme, kulde, lysindfald m.v.? 
 
 
 

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

3. AFDELINGENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer Ændring i.f.t., tidligere leder =Det er ikke en udfordring at få 
vedligeholdelse af udeområdet til at løbe rundt. Der er afsat midler til 
dette. Der er siden områdeledelse ændret i hvem der vedligeholder, hvor 
det før var en pedel ansat ad hoc i meget få timer, til en gartner der står 
for vedligeholdet, inden for den budgetterede ramme. 

Legepladsinventar (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Ophold (udfyldes) 
Omfang, variation, sammenhænge m.v.? 

Parkering / ankomst (udfyldes) 
Omfang, sammenhænge m.v.? 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

(udfyldes evt.) 
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SKEMA TIL INSTITUTIONSLEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Institutionens navn Børnehuset Novrupvej 

Udfylders navn / rolle Anne Birgitte Josefsen Leder 

Udfylders email abjo@esbjergkommune.dk 

Dato for udfyldelse 14.12.2016 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds x  
Hvis (JA) angiv hvilke: Vuggestuen: renovering af de 3 puslerum/badeværelser. Ny legeplads 

etableret, alt er fjernet og nyt sat op. Nyt skur etableret til cykler og 
overdækket rum til sovende børn. Nye hæve/sænke pusleborde opsat i de 
3 puslerum. Personaletoilet renoveres i 2017. 
Børnehaven: På legepladsen er der opsat et legetårn med 2 rutsjebaner. 
Nyt vinyl i gangareal og nye garderobeskabe. De 3 børnetoiletter/ 
badeværelser er renoveret. Der etableres nyt køkken i starten af 2017. 
Personaletoilet renoveres i 2017. 
 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
A.3 ”Ordet er frit”  
Institutionslederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
I masterplanen er der taget udgangspunkt i at inddrage noget areal på den anden side af vores hegn, 
for at etablere indgang på den modsatte side af bygningen. For at ændre på den adgang vi har i dag 
via stuerne. Alle børn og voksne skal gennem stuerne for at komme på legepladserne både i 
vuggestuen og børnehaven. Det optalte areal har vi fået lov til at inddrage af boligforeningen og 
afdelingsbestyrelsen. 
 

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 
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Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 

 

 

 

OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA INSTITUTIONSLEDELSEN  

2. INSTITUTIONENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Fællesrum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Aktivitetskøkken Nyt køkken i børnehaven i starten af 2017 

Garderobearealer  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til udearealer m.v.? 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Evt. barnevognsrum  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, m.v.? 

Personalerum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Toilet og badefaciliteter (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Personalegarderobe (udfyldes) 
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Omfang, stand, indhold m.v.? 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

(udfyldes evt.) 
Evt. påbud, indeklima, lyd, varme, kulde, lysindfald m.v.? 
 
 
 

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til institutionens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

3. INSTITUTIONENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Legepladsinventar Helt ny legeplads i vuggestuen. Børnehavens legeplads er ikke renoveret og 
har et nyt legetårn med 2 rutsjebaner. 

Ophold (udfyldes) 
Omfang, variation, sammenhænge m.v.? 

Parkering / ankomst (udfyldes) 
Omfang, sammenhænge m.v.? 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til institutionens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

(udfyldes evt.) 
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SKEMA TIL BESTYRELSEN – AFLEVERINGSFRIST 09.01.2014 

1. STAMDATA: 
 

Institutionens navn Børnehuset Novrupvej 

Udfylders navn / rolle Ellen V. Pedersen bestyrelsesformand 

Udfylders email evip@mail.dk 

Dato for udfyldelse 07.01.14 

2. INSTITUTIONEN I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV 
 

2.1 Hvilke formulerede målsætninger har institutionen (I relation til): 

Udvikling af 
pædagogiske læreplaner 

Læreplanerne bliver løbende revideret, således, at de altid er aktuelle. F. eks 
tlil vurderingaf børnenes sprog, personlige udvikling , sociale kompetencer 
mm. 
ift. barnets alsidige, personlige udvikling? sociale kompetencer? sprog? 
krop og bevægelse? naturen og naturfænomener? kulturelle 
udtryksformer og værdier? 

Evt. udvikling af faglige 
særkender 

Børnehuset Novrupvej ” Tumlebo# har i mange år, været kendetegnet ved, 
at have en stor viden om social belastede børn. Selv om vi ikke mere har 
ressourcebørn, har vi stadig en viden, der kommer alle børn til gode  Et 
arbejde som er med til at holde personalet ajour  
 

2.2 Hvilke potentialer / udfordringer rummer institutionen i forlængelse heraf (I relation til): 

De fysiske rammer, inde 
(børn / personale) 

De fysiske rammer er gamle (40 år), men  rimelige. Når der bliver indskrevet 
ekstra børn, er det nødvendig med rokering af grupper. I 2013 havde 
bestyrelsen en arbejdsweekend, hvor mange forældre hjalp med at friske 
lokalerne op. Vuggestue afd. Og Børnehave afd.ligger i hvert deres hus med 
børnehavens legeplads imellem. Personalet arbejder i en af afdelingerne, 
men er parate til at arbejde i begge huse     
 

De fysiske rammer, ude 
(børn / personale) 

Der er 2 legepladser en til hver hus. Børnehavens legeplads tænger meget til 
fornyelse, men der har ikke været midler dertil. Børnene virker dog som om 
de er glade for pladsen. Da den ligger mellem husene er det muligt, at være 
opmærksomme på børnene fra begge huse 
 

Ressourcer Åbningstiden er passende. 
Normering af personale er kneben, men personalet yder en god indsats, så 
det løber rundt. Personalet er meget engageret, er gode til at hjælpe 
hinanden, når der er frafald (sygdom) 

2.3 Hvad vurderes som institutionens største potentiale / udfordring ifm. fremtidig udvikling? 

Der er et personale, der bevarer et godt arbejdsmiljø. Der ses en udfordring, når der er brug for 
videreuddannelse Da det er en gammel institution er der løbende behov for vedligeholdelse og gerne en 
gennemgribende renovering 
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3. INSTITUTIONEN I ET NETVÆRKSPERSPEKTIV 

3.1 Hvilke potentialer / udfordringer ses i relation til: 

Øget samarbejde / større 
organisatoriske enheder i 

dagtilbud 

Vi har et godt samarbejde med de selvejendeog private institutioner i 
Esbjerg Kommune. Har ikke planer om yderligere samarbejdspartnere  

Øget netværk med evt. 
relevante, lokale aktører 

Vi ”leverer” børn til 5-6 skoler og har et godt samarbejde med disse. De 
fleste  børn fortsætter på Præstegårdsskolen.  
 

4. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 

(udfyldes evt.) 
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SKEMA TIL OMRÅDELEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Afdelingens navn Børnehuset Kvaglund 

Områdeleders navn Marianne Guldager Jensen 

Udfylders navn / rolle Marianne Guldager Jensen Områdeleder 

Udfylders email mgsk@esbjergkommune.dk  

Dato for udfyldelse 05.01.17 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds x  
Hvis (JA) angiv hvilke: Alle rum i begge huse er blevet malet, alle indvendige vinduer og karme er 

blevet malet i tidssvarende farver. 
Der er kommet nye gardiner i alle rum, ligesom meget inventar f.eks. alle 
garderober er skiftet. 
Vi har fået lagt ny gulvbelægning i mange rum i afd. nr. 5-9. 
Der er opsat akustik plader i alle rum i afdelingen nr. 5-9. 
Vi har fået udarbejdet arkitekt tegninger over ny indretning af begge 
legepladser. 
Vi har fået lavet målinger af luft kvaliteten i begge huse (endelig rapport 
ventes medio januar 17) 
Vi har flyttet den ene vuggestuegruppe ned til den anden. Dette gør at 
personaleressourcer udnyttes mere optimalt. For at dette kunne fungerer 
har vi fået bygget ny barnevognsly. Her har vi fået sammenlagt to 
badeværelser og renoveret disse. 
Vi har indrettet gangarealet ved de to vuggestuegrupper, så det er 
indbydende og kan benyttes som legeareal. 
Fået lavet nyt produktionskøkken. 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
A.3 ”Ordet er frit”  
Områdelederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
Jeg mener at institutionen i dag virker indbydende og opdateret indvendigt. Vi overfører økonomi fra 
2016-2017 budgettet så vi kan komme i gang med at få indrettet legepladserne spændende og 
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indbydende. 
Jeg mener under ingen omstændigheder at de foreslåede ændringer af bygningerne, således at 
opsigelse af lejemålet i nr. 3 kan komme på tale, er realistisk!! 

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 

 

 

 

OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA OMRÅDELEDELSEN  

2. AFDELINGENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

Fungerer fint. 
Der er ingen mekanisk ventilation i nogle af vore lokaler, hvilket gør at der 
især op på dagen bliver en tung luft i rummene. 

Fællesrum Fungerer fint, er indrettet med små lege/læringsrum 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

Gode fysiske rammer, der fungere fint 

Aktivitetskøkken Fungerer særdeles godt i begge huse. 

Garderobearealer  Fået nye tidssvarende garderober. Der er i nogle af garderoberne meget 
trængt når mange børn skal ud på samme tid. 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

Flere af toiletterne/puslepladserne i nr. 5-9 trænger voldsomt til fornyelse. 
Udsugningen på alle badeværelser er meget dårlig og utidssvarende. 

Evt. barnevognsrum  Er meget gammelt og uden isolering og opvarmning. Trænger til at blive 
opdateret.  

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads Rummeligt og fint rum, fungerer godt 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

Rummeligt og fint rum, fungerer godt 
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Personalerum Rummeligt og fint rum, fungerer godt 

Toilet og badefaciliteter I nr. 5-9 er disse af gammel dato og ville have godt af en opdatering. 
I nr. 3 er de fine. 

Personalegarderobe Fungerer fint i nr. 5-9, men er dårlige i nr. 3. 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

Især bygningen nr. 5-9 er der en meget dårlig akustik, der er ikke beton gulve hvilket gør at det 
larmer meget når nogen f.eks. går på gangen, kører med et rullebord. 
Der er ofte en dårlig luft i institutionen pga. manglende mekanisk ventilation. 
 

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

Institutionen har mange kvadratmeter, der er rigtig god plads, hvilket gør mange ting muligt. 
Dette er fantastisk at afdelingen i nr. 3 har direkte adgang til en hal/sal. 
 

3. AFDELINGENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer Nedslidt og usammenhængende  
 

Legepladsinventar Meget af inventaret skal pilles ned, da det er slidt. 

Ophold Der savnes direkte adgang til terrasserne fra stuerne.  

Parkering / ankomst Rigtig gode forhold 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

De mange kvadratmeter og den dejlige beplantning.  
Gode terrasser nært huset der giver en god sammenhæng mellem inde og udemiljøet. 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

Jeg mener afdelingen er blevet opdateret og i dag fremstår indbydende, lys og venlig at komme til. 
Jeg tænker at den største mangel i dag er den mekaniske ventilation i begge huse. 
Opdelingen med at nr. 3 rummer de ældste børnehavebørn er særdeles velfungerende. Det giver gode 
muligheder for at lave et optimalt læringsmiljø for de børn der er på vej til skole. Det kræver dog også 
flere personaleressourcer at skulle holde åbent i 2 huse. 
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SKEMA TIL OMRÅDELEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Afdelingens navn Afd. Højvangshaven 

Områdeleders navn Helle Rohde Pedersen 

Udfylders navn / rolle Helle Rohde Pedersen Områdeleder 

Udfylders email herp@esbjergkommune.dk 

Dato for udfyldelse 10.01.17. 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds X  
Hvis (JA) angiv hvilke: Nye legepladsredskaber 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
A.3 ”Ordet er frit”  
Områdelederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
(udfyldes) 
 

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 
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OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA OMRÅDELEDELSEN  

2. AFDELINGENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Fællesrum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Aktivitetskøkken (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Garderobearealer  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til udearealer m.v.? 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

Børnetoiletterne er renoveret. 

Evt. barnevognsrum  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, m.v.? 

Personalerum Meget lille i forhold til antal ansatte i afdelingen 
 

Toilet og badefaciliteter (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Personalegarderobe (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

(udfyldes evt.) 
Evt. påbud, indeklima, lyd, varme, kulde, lysindfald m.v.? 
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2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

3. AFDELINGENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Legepladsinventar (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Ophold (udfyldes) 
Omfang, variation, sammenhænge m.v.? 

Parkering / ankomst (udfyldes) 
Omfang, sammenhænge m.v.? 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

Forslag 1 og 2 under punkt 4 er ikke længere relevant. 
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SKEMA TIL INSTITUTIONSLEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Institutionens navn Børnenes Kontor 

Udfylders navn / rolle Eva Djurhuus Leder 

Udfylders email evd@esbjergkommune.dk 

Dato for udfyldelse 22.12.2016 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds x  
Hvis (JA) angiv hvilke: Nyt plankeværk på legepladsens bagerste side 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
A.3 ”Ordet er frit”  
Institutionslederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
(udfyldes) 
 

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 
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OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA INSTITUTIONSLEDELSEN  

2. INSTITUTIONENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Fællesrum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Aktivitetskøkken (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Garderobearealer  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til udearealer m.v.? 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Evt. barnevognsrum  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, m.v.? 

Personalerum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Toilet og badefaciliteter Flere af vores børne badeværelser er meget gamle og trænger til 
renovering ca.4. stk. 

Personalegarderobe (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

Indeklimaet i afdeling Søstjernerne er præget af træk, kulde om vinteren og varme om sommeren, 
dette skyldes facaden med vinduer, her er dårlig isolering. Det har nu vist sig at der er råd i facaden 
og yderdørene er meget utætte. Vi bliver nødt til at renovere facaden da de dele der bærer vinduerne 
er i gang med at rådne væk! Vi har indhentet pris tilbud svarende til forventet udgift ca. 300.000 kr. 
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2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til institutionens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

3. INSTITUTIONENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Legepladsinventar Vores legepladsinventar er nedslidt og trænger til udskiftning, gerne i 
etapper 

Ophold (udfyldes) 
Omfang, variation, sammenhænge m.v.? 

Parkering / ankomst (Vi har selv etableret en asfalteret og op stribet P. plads 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til institutionens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

(udfyldes evt.) 
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SKEMA TIL OMRÅDELEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Afdelingens navn Nygårdsvej 

Områdeleders navn Tine Kirkegaard 

Udfylders navn / rolle Tine Kirkegaard OL 

Udfylders email Tink 

Dato for udfyldelse 16.1.17 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
Hvis (JA) angiv hvilke: (udfyldes) 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds x  
A.3 ”Ordet er frit”  
Områdelederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
Der er vedligeholdt mht. maling osv. 
Der er lavet nyt køkken på 1 sal. 
Derudover vil der i 2017 være fokus på legepladsen. 
Og på den sal der er i gulvplan. 
 
Ellers er der ikke fortaget ændringer i forhold til det beskrevende i masterplanen. 
 

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 
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OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA OMRÅDELEDELSEN  

2. AFDELINGENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Fællesrum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Aktivitetskøkken (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Garderobearealer  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til udearealer m.v.? 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Evt. barnevognsrum  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, m.v.? 

Personalerum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Toilet og badefaciliteter (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Personalegarderobe (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

(udfyldes evt.) 
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Evt. påbud, indeklima, lyd, varme, kulde, lysindfald m.v.? 
 
 
 

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

3. AFDELINGENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Legepladsinventar (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Ophold (udfyldes) 
Omfang, variation, sammenhænge m.v.? 

Parkering / ankomst (udfyldes) 
Omfang, sammenhænge m.v.? 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

Det er en velfungere afdeling som arbejder pædagogiske med høj faglighed i forhold til de alle 
elementer i den daglige praksis. 
 
Muligheden for at bruge annekset som rum i det daglige pædagogiske arbejde er tilsted med eller uden 
en sammen bygning af de to huse. Det vil dog blive nemmere med en sammenbygning af en eller 
anden slags.   
 
Den udflytter der er koblet på bruges dagligt og er et målrettet pædagogiske tilbud for alle børn fra 4-5 
år, i planlagte perioder. 
 
Igen en afdeling hvor normeringen ikke må blive så lav at der ikke kan skabes sammenhæng i huset i 
forhold til åbne / lukke og personale ressourcer  
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SKEMA TIL OMRÅDELEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Afdelingens navn Esbjerg Børnegård 

Områdeleders navn Tine Kirkegaard 

Udfylders navn / rolle Tine Kirkegaard  områdeleder 

Udfylders email Tink 

Dato for udfyldelse 13.1.17 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds x  
Hvis (JA) angiv hvilke: Der er lavet personalerum i kælderene med mulighed for at afholde fælles 

møder o.lign i afdelingen. 
Der er etableret børne rum i den tidligere personalestue 
Der er sket en renovering af alle køkkener og toiletter. 
Vi skal have vores altaner renoveret i 2017. 
Der skal kigges på børnenes garderober i 2017 
Der skal arbejdes med begge opgange i forhold til en renovering. 
Derudover skal vi lave nogle ændringer på legepladsen. 
 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
A.3 ”Ordet er frit”  
Områdelederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
Vi står med en afdeling der har arbejdet med mange af de ting der er beskrevet i Masterplanen og vi er 
næsten i mål med vores renovering. 
Skovoasen er pr.1.10.16 skilt  
I EB er der nu en god normering med 36 0-2 årige og 56 3-5 årige hvorfra de 18 3- 5 årige dagligt er i 
udflytter på myrthuegård (andet sted med mere plads end i 2014) 
Det fungere fint i huset – der arbejdes bevist med at tænke en helhed og ikke 3 små afdelinger – dette 
gør at bevidstheden om man er 1 hus vokser og der tænkes ud fra denne kontekst. 
Afdelingen vil være svær at skabe sammenhæng i hvis børnetallet nedsættes yderligt. 
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Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 

 

 

 

OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA OMRÅDELEDELSEN  

2. AFDELINGENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Fællesrum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Aktivitetskøkken (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Garderobearealer  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til udearealer m.v.? 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Evt. barnevognsrum  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, m.v.? 

Personalerum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 
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Toilet og badefaciliteter (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Personalegarderobe (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

(udfyldes evt.) 
Evt. påbud, indeklima, lyd, varme, kulde, lysindfald m.v.? 
 
 
 

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

3. AFDELINGENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Legepladsinventar (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Ophold (udfyldes) 
Omfang, variation, sammenhænge m.v.? 

Parkering / ankomst (udfyldes) 
Omfang, sammenhænge m.v.? 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

(udfyldes evt.) 
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SKEMA TIL OMRÅDELEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Afdelingens navn Spiren og Vester Nebel 

Områdeleders navn Helle Langaa Andersen 

Udfylders navn / rolle Kirsten Henneberg Pæd. leder 

Udfylders email Kih5@esbjergkommune.dk 

Dato for udfyldelse 9.01.2017 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds x  
Hvis (JA) angiv hvilke: Ny legeplads og nogle vægge er blevet revet ned i Spiren 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds x  
A.3 ”Ordet er frit”  
Områdelederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
Der er etableret en ny legeplads i Spiren. Vi er begyndt at ændre på lokalernes størrelse, så det bliver 
et mere børnevenligt og lærerigt miljø. Husene er stadig gamle og ikke vedligeholdte. Både toiletter og 
køkkener er gamle  og ikke særlig attraktive. I Spirens tilbygning er der malet utroligt dårligt ligesom 
materialerne er billige og derfor allerede meget slidte. 
 

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 
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OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA OMRÅDELEDELSEN  

2. AFDELINGENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

Grupperum er svære at varme op 
Der er generende lugt når man åbner om morgenen i Vuggestuen 

Fællesrum Stort centralt rum som alle skal igennem hvilket giver meget uro. Det kan 
især være virke forstyrrende når der er pædagogiske aktiviteter i gang. 
 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

Der mangler en dør mellem 2 rum i den nye tilbygning 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Aktivitetskøkken Køkken i fællesrummet /vuggestuens køkken er meget utidssvarende, 
gammelt og slidt. Trænger meget til at blive skiftet ud. Det kan være svært 
at åbne skuffer osv. 
Det virker fugtigt og der er generende lugt. 
 

Garderobearealer  I det store hus i Spiren er garderoberne meget små, der er klinker som 
giver støj og det virker mørkt. Det er uhensigtsmæssigt at børnene fra den 
ene garderobe, når de skal ud, skal gennem fællesrum. Vi kunne ønske os 
at hegn blev flyttet så der kunne være direkte adgang fra denne garderobe 
og ud på legepladsen. 
 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

Rummene er for små i det store hus i Spiren, der er mangel på privathed. 
De er ikke tidssvarende, gamle og slidte.  
 

Evt. barnevognsrum  Rummet er for lille, der er ikke plads til alle børn 
 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads OK, er dog mørkt pga. meget lidt lysindfald. Ønske om mere/bedre 
belysning 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

Ved personalemøder kan ikke alle være der og vi er nødt til at holde møde i 
fællesrummet og slæbe/bære stole og borde derud. 
 

Personalerum Der er tæppe, burde være linoleum, tekøkken er gammelt og slidt 
 

Toilet og badefaciliteter Der er ikke noget toilet i stueplan i det store hus. I det store hus er toiletter 
nedslidt.  
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Personalegarderobe Gammelt og nedslidt 
 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

Grupperum har varme/kulde problemer i det store hus i Spiren. 
 
 
 

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

Det nye udetoilet er fantastisk for børnene og vi har fået den dejlig legeplads 
 

3. AFDELINGENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer OK 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Legepladsinventar OK 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Ophold Der mangler udetoilet ved mellemgruppen af børn i Spiren, der er for langt 
til udetoilettet. I Vester Nebel er der ikke ude toilet 
 

Parkering / ankomst  
 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

Dejlig store legeplads i begge afdelinger. 
 
 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
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SKEMA TIL MED-UDVALG – AFLEVERINGSFRIST 09.01.2014 

1. STAMDATA: 

Institutionens navnSpiren og V. Nebel      

Udfylders navn / rolleJane Johansen Arbejdsmiljørepræsentant 

Udfylders emailspiren esbjergkommune.dk 

Dato for udfyldelse8-1-14. 

2. INSTITUTIONENS BYGNING(ER)  

2.1 Hvad ser I som ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum 

Grupperum / basislokalerStørrelse på nogle af  grupperummene ønskes ændret til større. Støjdæmpning 
i nogle rum.  

Fællesrumstort centralt rum, som alle skal igennem, hvilket giver meget uro, specielt når 
der er pædagogiske aktiviteter igang. 

Støjdæmpning. 

Legerum / soverum /
værksted(er)

mangler vindue/dør mellem sølvstue og regnbuerum. 

AktivitetskøkkenNedslidt og ikke tidssvarende. Generende lugt fra ?. 

GarderobearealerSmå garderober i "det store hus". Det er ønskeligt med direkte adgang til 
legeplads. 

Børnetoiletter / puslepladsikke tidssvarende, der er mangel på privatliv. rummene er for små. 

Evt. barnevognsrumDer er ikke plads til at alle børn med behovet, kan sove der. Rummet 
er svært at opvarme. 

Personale-
relaterede rum

 

KontorpladsDer mangler kontorarbejdspladser. 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads

Mødelokale, hvor alle kan være uden at vi skal slæbe borde og stole. Begge 
huse mangler it-arbejdspladser. 

Personalerumkuldeproblem. 

Toilet og badefaciliteterDer mangler et toilet i stueplan i "det store hus". 

Personalegarderobe 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som I ønsker at gøre 

opmærksom på? 

Kulde/varme-problemer i mange rum. Lysindfald på kontoret. Støj. Se i øvrigt de andre kommentarer. 
Store forskelle på varme og kulde i overgangen fra den ny tilbygning til det hus det er bygget til. 
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2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) vil I evt. fremhæve som særligt 

velfungerende i forhold til institutionens ”daglige” pædagogiske praksis? 

Udetoilettet. De steder hvor der er direkte adgang til udearealerne. Den store garderobeplads i 
den ny tilbygning.  

3. INSTITUTIONENS UDEAREALER 

3.1 Hvad ser I som ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

LegearealerDræning af området. Anlægning af fliser. Vi har huller i asfalten efter 
pavillonerne.  

Legepladsinventarindenfor et par år, vil der være nedslidning  legeredskaberne  på legepladsen i 
begge institutioner.  

OpholdEt udetoilet på begge matrikler. 

Parkering / ankomstManglende parkering i Vester Nebel.  
Snerydning. 
Stenene er uhensigtsmæssige på parkeringspladsen ved Spiren. 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer vil I evt. fremhæve som særligt 

velfungerende i forhold til institutionens ”daglige” pædagogiske praksis? 

Stor areal til legeplads i begge institutioner. 

4. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 

(udfyldes evt.) 
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SKEMA TIL OMRÅDELEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Afdelingens navn Galaksen 

Områdeleders navn Helle Langaa Andersen. 

Udfylders navn / rolle Gitte Søndergård/Claus Jensen Pædagogisk leder 

Udfylders email gisnd@esbjergkommune.dk cldj@esbjergkommune.dk 
 

Dato for udfyldelse 9.01.2017 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds x  
Hvis (JA) angiv hvilke: Regnbuen rykkede i september 2015 i nye lokaler på Krebsens kvarter 60. 

Der er etableret nye legepladser i Galaksen. 
Nyoprettet grupperum i stjerneskuddet 2016. 
Der er blevet malet indvendig i Solstrålen i 2016. 
Nyoprettet parkeringsplads ved Solstrålen december 2016. 
Nye gulve og vaske på toiletterne i Solstrålen 2014/2015. 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds x  
A.3 ”Ordet er frit”  
Områdelederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
(udfyldes) 
 

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 
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OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA OMRÅDELEDELSEN  

2. AFDELINGENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

Solstrålen: 
Generel manglende vedligehold, gamle bygninger/lokaler –ofte vandskader 
( fugt ), nedslidt – svært at gøre rent, kolde gulve. 
 
Regnbuen: 
Vi har to grupperum som har dårlig akustik, træk ved vinduerne, fast 
køkkeninventar på stuen er nedslidte.  
Der er udfordringer med varmereguleringen, og et enkelt rum er meget 
småt i forhold til børnetallet. 
 
Stjerneskuddet: 
Dårlig akustik, løbende vandskade på gangen, træk ved vinduer.  
Fast køkkeninventar på stuen er nedslidte.  
 
 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Fællesrum Solstrålen: 
Træk fra vinduer, kolde gulve, manglende vedligehold – svært at gøre rent, 
gammelt inventar. 
 
Regnbuen:  
Alt ok. 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

Solstrålen: 
Generel manglende vedligehold, gamle bygninger/lokaler –ofte vandskader 
( fugt ), nedslidt – svært at gøre rent, kolde gulve, store radiatorer, 
gammelt inventar, - dårligt for børns leg. 
 
Regnbuen: 
Alt ok. 
 
Stjerneskuddet: 
Vi er udfordret på legerum. 
Dårlig akustik, træk ved vinduer.  
Fast køkkeninventar på stuen er nedslidte.  
 
 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Aktivitetskøkken Solstrålen: 
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Ekstremt gammel og nedslidt, meget svært at gøre rent og er ikke optimal i 
det pædagogiske arbejde med børnene. 
 
Regnbuen/Stjerneskuddet: 
Vi har et køkken i Stjerneskuddet, hvor vi er udfordret pladsmæssigt, idet 
at der leveres til egne børn og ud af huset. I daglig praksis, kan køkkenet 
ikke benyttes af pædagogisk personale.   
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Garderobearealer  Solstrålen:  
Nedslidte– svært at gøre rent, gammelt inventar. 
 
Regnbuen:  
 
Alt ok, dog har vi to garderobearealer som er ved at være nedslidte. 
 
Stjerneskuddet: 
Nedslidte– svært at gøre rent, gammelt inventar. 
Udfordret meget på pladsen. 
 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til udearealer m.v.? 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

Solstrålen: 
Ok men slidte,  er dog udfordret på pladsen, vuggestuen er ved at være 
meget nedslidte. 
Regnbuen: 
Alt ok, dog har jeg et toiletrum som er slidt. 
 
Stjerneskuddet: 
Meget udfordret pladsmæssigt og det er slidt. 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Evt. barnevognsrum  Solstrålen: 
Nedslidt og meget udfordret på pladsen, benytter mange ressourcer på at 
varme det op.  
Regnbuen: 
Nyt men meget udfordret på pladsen. 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads Solstrålen: 
Ok. 
 
Regnbuen/Stjerneskuddet: 
 
Er udfordret i at kontoret ligger lidt langt fra personalet. 
 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

Solstrålen: 
Ok, dog udfordret med computerplads. 
Stjerneskuddet/Regnbuen: 
Udfordret i forhold til mødelokaler. 
(udfyldes) Omfang, stand, indhold, m.v.? 

Personalerum Solstrålen: 
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Dårlig akustik. 
Stjerneskuddet/Regnbuen: 
Ok. 
(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Toilet og badefaciliteter Solstrålen: 
Ok 
Stjerneskuddet/Regnbuen:  
Ok. 
(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Personalegarderobe Solstrålen: 
Ok dog udfordret på plads. 
 
Stjerneskuddet/Regnbuen: 
Ok dog udfordret på plads. 
 
(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

 
Solstrålen er ved at være nedslidt. 
 
Stjerneskuddet er udfordret på pladsen. 
 
(udfyldes evt.) 
Evt. påbud, indeklima, lyd, varme, kulde, lysindfald m.v.? 
 
 
 

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

Regnbuens nye og lyse lokaler. 
 
(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

3. AFDELINGENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer Solstrålen: 
Ok 
Stjerneskuddet/Regnbuen: 
Ok dog udfordret pladsmæssigt. 
(udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 
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Legepladsinventar Solstrålen: Ok 
Stjerneskuddet: 
Ok 
Regnbuen: 
Rimelig ok, Mangler dog mere legepladsinventar og er meget udfordret 
pladsmæssigt.  
(udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Ophold ? 
(udfyldes) 
Omfang, variation, sammenhænge m.v.? 

Parkering / ankomst Solstrålen: 
Ok. 
Stjerneskuddet/Regnbuen: 
Meget udfordret med parkeringspladsen. 
(udfyldes) 
Omfang, sammenhænge m.v.? 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

Skolen har et lokale i Stjerneskuddet afdeling. Det vil være optimalt at inddrage dette i Galaksens 
areal. Ved Regnbuens tilbygning til Stjerneskuddet var der ikke tiltænkt ekstra lokaler i form af 
møderum eller kontor. Ville også kunne bruges til børn.  
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SKEMA TIL OMRÅDELEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Afdelingens navn Ådalsparken  

Områdeleders navn Hanne Fisker Damkjær  

Udfylders navn / rolle Hanne Fisker Damkjær  Områdeleder 

Udfylders email hada@esbjergkommune.dk  

Dato for udfyldelse 06.01.2017 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds x  
Hvis (JA) angiv hvilke: (udfyldes) 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
A.3 ”Ordet er frit”  
Områdelederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
Ejeren har sat huset til salg, da han er gået på pension. Dette er en meget usikker situation. Jeg vil 
klart anbefale kommunen at købe bygningen nu før den bliver købt af andre.  
Det er klart en intelligent investering at købe bygningen da det er en meget dyr husleje vi betaler.  
Købet vil blive modsvaret af de besparelser man opnår når der ikke skal betales husleje.  
Ved evt. køb er det ikke nødvendigt at lave yderligere tiltag, da der er tale om en meget flot, sund, 
godt indrettet, og en kvalitetsmæssig god bygning som absolut er værd at investere i. I tilfælde at 
kommunen vælger ikke at købe bygningen risikerer vi at den bliver solgt til anden side og vi vil så blive 
nød til at bygge nyt og det vil være meget dyrere. Det kan kun blive dyrere at vente.  
Vi har endvidere investeret store penge i bygningen og ny legeplads så det hele står meget flot og 
vedligeholdt. Vi har indrettet områdeleder kontor med mødelokale i Ådalsparken hvor Stedfortræderen 
også arbejder. Det fungere rigtigt godt med områdekontor i denne afdeling og det ligger også rigtigt 
godt i forhold til de andre afdelinger.  
Der er i hele huset kommet ny moderne belysning, nye solafskærmende gardiner, malet, indrettet 
gode læringsrum, og ny legeplads. Desuden er bygningen istandsat og nymalet udvendigt i 2015/16. 

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

345



 

 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 

 

 

 

OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA OMRÅDELEDELSEN  

2. AFDELINGENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

Malet og ny belysning, nye gardiner, samt indret af æringsrum m.m. det er 
blevet rigtigt godt.  

Fællesrum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Aktivitetskøkken (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Garderobearealer  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til udearealer m.v.? 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Evt. barnevognsrum  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads Nyt områdekontor og møderum er blevet rigtigt godt.  
 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

Oprettet flere netværksforbindelser og købt fladskærm og bærbare til alle 
stuer.  

Personalerum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Toilet og badefaciliteter (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 
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Personalegarderobe (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

Nej, det er meget velfungerende.  
 
 
 

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

Hele huset som er et godt byggeri, godt med plads og rum til nuværende antal børn og voksne.  
Hvis man køber bygningen kunne man overveje, at lave vinduer ned til gulv i vuggestuen nogle steder 
samt fjerne skranken ved indgangen og lave en dør fra gang til garderobe.  
 
 
 

3. AFDELINGENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Legepladsinventar (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Ophold (udfyldes) 
Omfang, variation, sammenhænge m.v.? 

Parkering / ankomst (udfyldes) 
Omfang, sammenhænge m.v.? 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

Stor dejlig ny legeplads med rigtig mange legemuligheder  
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

Køb ejendommen i Ådalsparken 43 
Der kunne være rigtig gode muligheder for at lave en fantastisk afdeling, hvis man også købte 
posthuset ved siden af og så flyttede afdeling Åmosehuset til De to bygninger i Ådalsparken. Det vil 
give en afdeling af passende størrelse så vil kunne give optimale rammer for områdets børn.   
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SKEMA TIL OMRÅDELEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Afdelingens navn Tarphagevej  

Områdeleders navn Hanne Fisker Damkjær  

Udfylders navn / rolle Hanne Fisker Damkjær  Områdeleder  

Udfylders email hada@esbjergkommune.dk  

Dato for udfyldelse 08.01.2017 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds x  
Hvis (JA) angiv hvilke: (udfyldes) 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
A.3 ”Ordet er frit”  
Områdelederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
(udfyldes) 
 

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 
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OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA OMRÅDELEDELSEN  

2. AFDELINGENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Fællesrum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Aktivitetskøkken (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Garderobearealer  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til udearealer m.v.? 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Evt. barnevognsrum  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, m.v.? 

Personalerum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Toilet og badefaciliteter (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Personalegarderobe (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

Nej  

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

Helt nybygget flot lille dejlig afdeling  
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3. AFDELINGENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Legepladsinventar (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Ophold (udfyldes) 
Omfang, variation, sammenhænge m.v.? 

Parkering / ankomst (udfyldes) 
Omfang, sammenhænge m.v.? 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

Flot afdeling som ejes af Kommunen og som vi kan være stolte af  
Der er ingen problemer bør markeres som Grøn  
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SKEMA TIL BESTYRELSEN – AFLEVERINGSFRIST 09.01.2014 

1. STAMDATA: 
 

Institutionens navn Børnehaven Tarphagevej 

Udfylders navn / rolle Dorthe Thomsen Bestyrelsesformand 

Udfylders email Bagermax@live.dk 

Dato for udfyldelse 6.1.2014 

2. INSTITUTIONEN I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV 
 

2.1 Hvilke formulerede målsætninger har institutionen (I relation til): 

Udvikling af pædagogiske 
læreplaner 

Se læreplanen på http://tarphagevej.esbjergkommune.dk/ 

Evt. udvikling af faglige 
særkender 

Institutionen har en udegruppe og har fokus på udelivet 

2.2 Hvilke potentialer / udfordringer rummer institutionen i forlængelse heraf (I relation til):

De fysiske rammer, inde 
(børn / personale) 

Mange små rum hvilket giver gode muligheder for at understøtte små læringsmiljøer.  
 
Små garderoberum der udfordrer logistikken væsentligt, herunder er disse placeret på den ene 
side af bygning hvorfor børn skal igennem opholdsrum for at komme frem og tilbage fra 
legeplads eller toiletter.  
 
Ved maksimal kapacitet er de fleste rum pladsmæssigt udfordret.  
 
Køkkenet giver gode muligheder for at løse institutionens behov. Køleskabe  
 
Fællesrummet skaber en god integration mellem stuerne.  
 
Positivt at der er indgået aftale med dagligvarebutik ved siden af institutionen, hvilket giver 
meget gode P-plads forhold.  

De fysiske rammer, ude 
(børn / personale) 

Institutionen har en stor legeplads med nyere legestativer, flere legeområder mv. Den opfylder 
uden tvivl institutionens behov. 

Ressourcer Institutionen er budgetmæssigt udfordret og forsøger at indhente underskud fra tidligere år. 
Dette har negativ indvirkning på mulighederne for pædagoger og leder til at understøtte 
børnenes læring og udvikling. Endvidere er børnehaven udfordret pga. løntung personalegruppe 
og der er et hyppigt behov for anvendelse af vikar/studerende/personer i jobtræning, hvilket giver 
en omskiftelig hverdag for børnene.  
 
Institutionslederen har i lang periode – om end midlertidigt – virket som leder for to fysisk 
separate institutioner, hvilket vurderes at være uhensigtsmæssigt. 
 
Ved maksimal kapacitet og generelt kunne et transportmiddel ( bus+chauffør) med plads til en 
børnegruppe lette dagligdagen for pædagogerne og deres muligheder for at understøtte læreplan 
og indsatsområder. En sådan løsning vil sikre at børnene opholder sig mindre i de eksisterende 
fysiske rammer og derigennem mindske den eksisterende PCB påvirkning af dem. 

2.3 Hvad vurderes som institutionens største potentiale / udfordring ifm. fremtidig udvikling? 

Institutionens største udfordring er PCB Her ses to mulige løsningsscenarier: enten en total renovering af de eksisterende rammer, 
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så der opnås den lovkrævede sænkning af PCB niveauet eller alternativt skal institutionen opbygges i nye rammer  

3. INSTITUTIONEN I ET NETVÆRKSPERSPEKTIV

3.1 Hvilke potentialer / udfordringer ses i relation til:

Øget samarbejde / større 
organisatoriske enheder i 

dagtilbud 

Institutionen samarbejder med institutionerne i området i forbindelse med 
f.eks. kompetence udvikling af medarbejderne. Det giver en økonomisk 
besparelse for den enkelte institution, men mindst lige så vigtig er, at det 
giver en værdifuld erfaringsudveksling de enkelte institutioner imellem.  
 
Institutionen har en passende størrelse i forhold til antallet af børn, hvor der dog ses et 
potentiale i at udbygge samarbejdet, hvad angår medarbejdere på tværs af institutioner, så 
længe nærheden til børnene bevares. Dette kunne være ved en øget fleksibilitet for medarbejdere 
mellem institutioner for at støtte på tværs, samt give medarbejdere inspiration fra andre 
institutioner.  
 
Set i lyset af det faldende børnetal i området ser bestyrelsen det som en mulighed at lave en 
sammenlægning med en anden institution eksempelvis i forbindelse med Fourfeldtskolen, 
Potentialet ved netop at lave det i forbindelse med skolen  er, at det vil sikre en mere jævn 
overgang mellem institution og skole.  
Dette vil også løse den udfordring børnehaven pt har pga det faldende børnetal i området. 
Såfremt der ikke er børn nok i fremtiden til at udfylde den nuværende normering kan det på sigt 
blive svært at få økonomi og personalenormering til at hænge sammen.  
Bestyrelsen ser det dog kun som en mulighed og vil ikke nødvendigvis anbefale den løsning. Som 
udgangspunkt er vi glade for den størrelse institutionen har, da vi mener dens størrelse bidrager 
markant til en tryg hverdag med nærhed for børnene, hvilket vægtes meget højt. Så en evt. 
sammenlægning skal ske med det for øje,- at nærværet bevares.  

Øget netværk med evt. 
relevante, lokale aktører 

Institutionen arbejder sammen med Fourfeldskolen, primært SFO, herigennem sikres en bedre 
overgang fra institution til skole 

4. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER

Mht. PCB belastningen er det bestyrelsens vurdering, at det er en sag der kræver yderlige handling. Til trods for at der sker noget i 
sagen, skal tempoet  sættes op. Processen som den forløber nu er meget langsommelig. Der er en vis forståelse for, at man bliver 
nødt til at undersøge tingene før man implementerer en løsning. Alt imens disse undersøgelser står på opholder vores børn (samt 
ansatte) sig imidlertid i et uacceptabelt miljø dagligt, som potentielt kan medføre langsigtede helbredsmæssige konsekvenser såsom 
skade på immun og nervesystem, forøget risiko for kræft, hudproblemer mv.  Indtil videre har kendskabet til PCB problematikken 
været kendt i minimum 1,5 år, og der er endnu ikke etableret en løsning, som bringer niveauet under embedslægens anbefaling, 
hvilket vi finder fuldstændig uacceptabelt.  
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SKEMA TIL OMRÅDELEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Afdelingens navn Børnehuset i Guldager 

Områdeleders navn Helle Langaa Andersen 

Udfylders navn / rolle Trine Madsen Pædagogisk Leder 

Udfylders email trmad@esbjergkommune.dk 

Dato for udfyldelse 9. januar 2017 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds x  
Hvis (JA) angiv hvilke: Der er lavet en tilbygning til hovedbygningen – i den ene ende af huset er 

grupperummet ændret, og der er udbygget til større toilet, ændring i 
grupperums indrettelse, gang til udgang til barnevognsrum og liggehal, 
depotrum samt udendørs toilet. 
I den modsatte ende af huset er der udbygget med et grupperum mm 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
A.3 ”Ordet er frit”  
Områdelederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
(udfyldes) 
 

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 
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OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA OMRÅDELEDELSEN  

2. AFDELINGENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

Institutionen består af et stort fællesrum 
 
Hovedhuset består at et stort fællesrum, hvorfra der udgår tre grupperum 
(med til hørende garderobe, legerum og badeværelser) og en lang gang til 
kontor, personaledel og et fjerde grupperum (med tilhørende garderobe, 
legerum og badeværelse) 
 

Fællesrum Fællesrummet er husets hjerte, her åbner og lukker vi sammen i 
afdelingen. 
Fællesrummet har en fleksibel indretning, der muliggører at vi hurtigt kan 
ændre rammerne og bruge det til fælles samlinger for hele huset, eller til 
opbygning af en indendørs motorikbane. I fællesrummet er der en hems, 
hvor børnene kan lege.  
Det er et fantastisk rum med mange muligheder, vi har dog fokus på støj – 
der er en dårlig akustik, da belægningen på gulvet ligger direkte ovenpå 
beton. Vi har etableret diverse støjdæmpende foranstaltninger – heriblandt 
støjdæmpende plader på væggene, støjdæmpende borde samt en struktur, 
hvor den frie leg primært foregår på stuerne…  
 
Fællesrummet indeholder også husets køkken 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

Til hvert grupperum tilhører et mindre rum. Disse rums funktioner tilpasses 
temaer eller aktiviteter.  
I øjeblikket er de 3 mindre rum i børnehavegrupperne indrettet som 
- et discorum og har samtidig en funktion som soverum om middagen.  
- et sanserum 
- et afslapningsrum indrettet med sækkestole og ghettoblaster.  
Vuggestuens mindre rum er primært legerum, med køkkenkrog, biltæppe 
mm  
Derudover er der et puderum ved fællesrummet 
 
Værkstedsaktiviteter foregår enten i grupperummet eller i fællesrummet. 

Aktivitetskøkken Ligger i fællesrummet med en børnerapos på den ene side af 
køkkenbordet. 
Da køkkenet ligger i fællesrummet, er det muligt at anvende bord ene til 
aktiviteter.  
Derudover modtager vi maden fra køkkenet i Galaksen, som klargøres i 
vores køkken.  

Garderobearealer  Alle grupperum har en tilhørende garderobe med direkte adgang til 
legepladsen. Garde roberne fungerer også som indgang for børn og 
forældre til de enkelte grupper. 
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Børnetoiletter / 
pusleplads  

Til børnehavegruppernes grupperum tilhører der badeværelser med en 
enkelt pusleplads i hver.  
Til vuggestuens grupperum tilhører der et badeværelse med to 
puslepladser.   
 

Evt. barnevognsrum  Barnevognsrummet ligger med en overbygget tilgang ud fra vuggestuens 
grupperum.    

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads Kontor et har en fin størrelse – og er pt indrettet med to skriveborde. 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

Vi har et samtalerum, som bruges ved forældresamtaler, taleundervisning 
ved talepædagog, målrettede pædagogiske småaktiviteter med få børn 
mm. 
Personalet har adgang til en computer på kontoret – derudover har vi en 
bærbar Computer, der kan bruges i alle afdelingens rum. Derudover har 
samtlige børnegrupper egen ipad, ligesom der er yderligere pædagogiske 
ipads tilgængelige. Der er desuden en ipad tilgængelig med tastatur, som 
benyttes ved samtaler, dokumentation mm.  
Til møder, hvor mere end 4 personer deltager, benytter vi personalestuen 

Personalerum På personalestuen har vi vores fagbøger mm – ligesom vi har info 
opslagstavler mm.  
Udover et stort bord, hvor der afholdes møder, spises madpakker og 
hygges i pauserne, er der en hygge/afslapningsstol. 
Der er et personale køleskab samt en printer/scanner/kopimaskine. 
 
Vi opbevarer desuden biblioteksbørn til målrettede pædagogiske aktiviteter 
på personalestuen. 

Toilet og badefaciliteter Vi har et personaletoilet med bruse mulighed 

Personalegarderobe Der er en personale garderobe med egen indgang, samt dør ud til en 
fællesgang, så der er mulighed for personalet til at komme stille ind i 
afdelingen og låse sine værdigenstande inde i personalegarderobeskabene. 
Her er desuden en knagerække og bøjlestang til opbevaring af regn- og 
overtrækstøj til medarbejderne 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

Vi er opmærksomme på indeklimaet i tilbygningen, da der luften kan virke meget tør – dette arbejdes 
der på at forbedre 
 
 

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

Vi er godt tilfredse med vores udbygning – det kan dog virke lidt småt i vuggestueafdelingen, da borde 
samt højstole optager meget af gulvpladsen 
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3. AFDELINGENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer Vi har en stor og udfordrende legeplads med mulighed for fordybelse, ro, 
vild leg, motoriske udfordringer mm  
Vi har desuden en bålhytte, dufthave, frugthave og mulighed for at dyrke 
forskellig frugt og grønt. 
 

Legepladsinventar Vores legepladsredskaber er velholdte – det er primært træredskaber, der 
vedligeholdes bl.a. i samarbejde med forældrene til vores årlige 
legepladsdag.  

Ophold  

Parkering / ankomst Parkeringsforholdene er gode – i tidsrum, hvor mange børn 
afleveres/afhentes benyttes fortovskanten ved institutionen 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

Vores legeplads er fantastisk – vi er grundlæggende glade for vores bygninger – specielt efter 
udbygningen blev færdiggjort i 2014. 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

370



SKEMA TIL

1. STAMDA
 

Instit

Udfylde

U

Dato 

2. INSTITU
 

2.1 Hvilke 

pædagogis

L BESTYREL

ATA: 

tutionens nav

ers navn / ro

dfylders em

 for udfyldel

UTIONEN I 

 formulered

Udvikling 
ske læreplan

 

LSEN – AFL

vn Børneh

lle Bestyre

ail daniel@

se 26-11-2

 ET UDVIKL

de målsætn

 af 
ner 

Sociale 
- 

- 
- 
- 

- 
- 

 
Sproglig

- 

- 

- 

- 
- 

- 

 
Krop og

- 

- 

- 

 
Naturen

- 

- 

- 
- 

LEVERINGS

uset Guldag

elsen, (Danie

@lubker.dk 

2013 

LINGSPERS

ninger har i

 kompetence
At barnet g
samarbejds
At barnet a
At barnet o
At barnet o
i institution
At barnet o
At barnet o
kultur. 

g udvikling: 
At barnet få
aktiviteter. 
At barnet u
verden.  
At barnet ti
forskellige u
At barnet v
At barnet få
forhold til a
At barnet ti
adfærdsreg

g bevægelse
At barnet g
får mulighe
bevægelse.
At barnet u
planlagte fy
At barnet o
barnets hve

n og naturfæ
At barnet g
forskelligar
At barnet få
udforske ve
At barnet læ
At barnet o

SFRIST 09.0

ger 

el Lübker) 

SPEKTIV 

 institutione

er: 
gennem lege
sevner, og m
anerkendes o
oplever at hø
oplever tillid 
nen.  
oplever, at de
oplever fælle

 
år mulighed 
  

udvikler nysg

ilegner sig o
udtryksform

via sproget få
år mulighed 
at indgå i et 
ilegner sig in
gulator 

e 
gennem bevæ
ed for at ople
.  
udvikler krop
ysiske aktivi
oplever at hy
erdag.  

ænomener 
gennem et ak
rtede erfaring
år mulighed 
erden.  
ærer og erfa
oplever natur

01.2014 

Bes

en (I relatio

n får muligh
mulighed for 
og respekter
øre til og delt
 og tryghed i

er tages afst
sskab og ve

 for at udvik

gerrighed for

og benytter e
mer  

år en forståe
 for at afprø
 fællesskab. 
ndsigt i, at s

ægelse udvik
eve glæde og

ppens funktio
teter.  

ygiejne, ernæ

ktivt udeliv o
ger med nat
 for at oplev

arer naturen 
ren, som rum

styrelsesform

on til): 

hed for at ud
 at bearbejde
res, som den
tage i forplig
i relationen t

tand fra drill
nskab på tvæ

kle sproget g

r skriftsproge

et nuanceret

else for, båd
ve kommuni
  
proget kan b

kler fysisk og
g velvære ve

oner og bevæ

æring og akt

og ture i nat
turen og natu
e naturen, s

 med alle san
m for leg og 

mand 

dvikle 
de.  
n person han
gtende samv
til alle voksn

leri og mobn
ærs af alder

gennem hver

et og den di

t sprog genn

de sig selv og
ikative strat

bruges som 

g psykisk su
ed at være i

ægelser i frie

tiv livsstil er 

turen, får ma
turfænomene
som et rum f

nser  
 fantasi, for 

n/hun er.  
vær.  
ne og børn 

ning  
r, køn og 

rdagens 

gitale 

nem 

g andre.  
egier, i 

 

undhed og 
i 

e og 

 en del af 

ange og 
er.  
for at 

 både stille 

371



Evt. udvik

2.2 Hvilke 

De fysiske 
(bør

De fysiske
(bør

2.3 Hvad v

Vi er opmæ
Børnetallet 
Tilbygning e
eksisterend

3. INSTITU

3.1 Hvilke 

Øget samar
organisator

kling af fagli
særkend

 potentiale

 rammer, in
rn / personal

e rammer, u
rn / personal

Ressourc

vurderes so

ærksomme på
 forventes fo
er planlagt t

de del af inst

UTIONEN I 

 potentiale

rbejde / stør
riske enhede

 

 
Kulture

- 
- 
- 
- 

 

ge 
der 

På kom
”Scienc
Institut
bevæge

er / udfordr

de 
le) 

I forbin
instituti
kende, 
samme
 

de 
le) 

Stor leg
God mu
Plads ti
 
Pga. af 
Herund
udfolde

cer Stor for
 
Normer
reducer
 
6 pæda
5 medh
2 prakt
 
Man-To
Fredag:
For en s
være pr

om instituti

å konkurren
orholdsvis st
til 2014, hvil
titutionen træ

 ET NETVÆ

er / udfordr

rre 
er i 

Der er e
Sparrin

og vilde akt

lle udtryksfo
At barnet m
At barnet få
At barnet læ
At barnet d
udtryksform

mmunalt plan
ce”. 
tionen har sp
else”. 

ringer rumm

ndelse med d
ion give øge
 lærer børne
en med dem 

geplads, plad
ulighed for s
il nysgerrigh

f almindelig s
der kunne sm
else mm. Væ

rældreopbak

ringen siger 
res med 3 bø

agoger 
hjælpere 
tikanter / job

ors: 6.15-16.
: 6.00-16.00
større foræld
roblematisk.

ionens stør

cen til de pr
tabilt i områd
ket giver rig
ænger til en 

ÆRKSPERSP

ringer ses i 

etableret et 
g og erfaring

tiviteter 

ormer og væ
møder det et
år indsigt i d
ærer nærmilj
deltager i, og
mer, forskell

n arbejdes på

pecielt fokus

mer institut

den planlagte
ede mulighed
ene at tage h
 man har lys

ds til fordybe
social leg på 
ed. 

slitage træng
må hytter/hu
ære hensigtsm

kning.  

 pt. 53 børne
ørnehavebør

btræning 

.45  
0 
dedel kan de
. 

rste potenti

rivate institu
det.  
gtig gode mu
 mindre opfr

PEKTIV 

i relation til

 samarbejde
gsdeling me

ærdier 
tablerede ku
den danske k
ljøet at kend
g får viden o
ige kulturer 

å nuværende

s på ”Udeliv”

tionen i for

e udbygning
der for at alle
hensyn til hin
st til uanset h

else og moto
 flere forskel

ger enkelte d
use til fordyb
mæssigt. 

ehavebørn +
rn til næste 

en begrænse

iale / udfor

tioner.  

uligheder for
riskning.  

l: 

e med institu
ellem persona

lturelle miljø
kultur og tra
de.  
m forskellige
 og livsbeting

e tidpunkt m

”, ”Fri for mo

rlængelse h

g af institutio
e børnene læ
nanden. Muli
hvilken stue 

oriske udfold
llige legereds

dele af legep
belse, klatret

+ 15 vuggest
år. 

ede åbningst

rdring ifm. 

r udviklingen

ution + skole
alet. 

ø.  
ditioner  

e kulturelle 
gelser.  

med ”Sprog” 

obberi” og ”B

heraf (I rela

onen vil en s
ærer hinande
lighed for at 
e de hører til

delser. 
dskaber mm.

pladsen til fo
tårn til fysisk

tuebørn. Den

tid (i begge 

 fremtidig u

n af institutio

e i Sønderris

 og 

Børn og 

ation til): 

amlet 
en at 
 værre 
l på. 

 

ordybelse. 
k 

nne 

 ender) 

udvikling? 

onen. Den 

. 

372



Øget netv
relevante, 

4. ”ORDET

 

 

dagtilb

værk med ev
 lokale aktør

T ER FRIT” 

 

ud 

vt. 
rer 

Samarb
heks til
 

- EVT. ØVR

bejde med b
l skt. Hans  m

RIGE BETRA

orgerforenin
mm. 

AGTNINGER

ngen, hvor d

R / KOMMEN

der bl.a. lave

NTARER 

es julepynt tiil jul og 

373



SKEMA TIL

1. STAMDA
 

Instit

Udfylde

U

Dato 

2. INSTITU
 

2.1 Hvad s

Børnerel

Grupperum

Legerum

Ak

Gar

B

L INSTITUT

ATA: 

tutionens nav

ers navn / ro

dfylders em

 for udfyldel

UTIONENS 

ser Du som

laterede ru

 / basislokal

Fællesru

m / soverum
værksted(e

ktivitetskøkke

rderobeareal

Børnetoilette
puslepla

 

TIONSLEDE

vn Børneh

lle Pia Sør

ail pias 

se 29.11.2

 BYGNING(

 ”dagligdag

um  

ler Hovedh
med tilh
persona

um Fællesr
Fællesr
ændre 
opbygn
hvor bø
men de
akustik,
foretag
også hu
 

m / 
er) 

Til hver
temaer 
og har 
indrette
tredje r
Værkst
fællesru

en Ligger i
Da køkk
aktivite
vugges
nogle æ

ler  Alle gru
legepla
til de en

r / 
ds  

Til hver
badevæ
flytter o
puslebo

EREN – AFL

uset i Gulda

ensen 

2013 

ER)  

gens” væse

huset består 
hørende lege
aleafd. Vugg

rummet er h
rummet har e
rammerne o

ning af en ind
ørnene kan le
et har udford
k, fordi belæg
et diverse st
usets køkken

rt grupperum
r eller aktivit
samtidig en 
et med kons
rum er i øjeb
edsaktivitet 
ummet.   

i fællesrumm
kenet ligger 

eter. I forbind
tuegruppen 

ændringer, id

upperum har
dsen. Garde
nkelte grupp

r grupperum
ærelserne de
over i hoved
orde i to af b

EVERINGSF

ger 

entligste, p

 at et stort f
erum, og ba
gestueafd. Li

usets hjerte,
 en fleksibel 
og bruge det
dendørs mot
ege. Det er 

dret os mege
gningen på g
tøjdæmpend
n. 

m tilhører et 
teter. I øjebl
 funktion som

struktionsleg
blikket et kom
 foregår i øje

met med en 
 i fællesrumm
delse med u
 i hovedhuse
det køkkenet

r en tilhøren
eroberne fun
per. 

m tilhører der
er findes et p
dhuset, vil vi 
badeværelse

FRIST 30.1

led

pædagogisk

fællesrum, h
deværelser.
igger for sig 

, her åbner 
 indretning, d
t til fællessam
torikbane. I 
et fantastisk
et i forbindel
gulvet, ligge
de arrangem

 mindre rum
ikket er det 
m soverum o
etøj, med bl
mbineret ud
eblikket ente

børnerapos 
met, er det m

udbygning af
et, vil det væ
t så får statu

de garderob
gerer også s

r et badevær
puslebord. I 
 have behov
rne. 

1.2013 

der 

ke udfordrin

vorfra der u
 Derudover 
 selv i 3 sam

og lukker vi 
der muliggør
mlinger for h
 fællesrumm
k rum med m
lse med støj
r direkte ove

menter. Fælle

m. Disse rums
 ene rum ind
om middage
landt andet b

dklædningsru
en på gruppe

på den ene s
muligt at an
f huset og in
ære sansynlig
us af at være

be med direk
som indgang

relse. Det er
forbindelse m

v for at lave e

ng (I relatio

udgår tre gru
 er der en 

mmesatte pa

 sammen ins
r at vi hurtig
hele huset, e

met er der en
mange mulig
j. Der er en d
enpå beton. 
esrummet in

s funktioner
drettet som d
en. Det ande
bil baner mm
um / dukkek
erummene e

 side af køkk
nvende borde
nkludering af
gt, at vi skal
re et modtag

kte adgang ti
g for børn og

r kun i det en
med at vugg
 en ændring,

on til): 

upperum 

villoner. 

stitutionen. 
gt kan 
eller til 
 hems, 

gheder, 
dårlig 
 Vi har 
deholder 

r tilpasses 
discorum 

et rum er 
m. Det 
krog. 
eller i 

kenbordet. 
ene til 
f 
l foretage 

gekøkken. 

il 
g forældre 

ne af 
gestuen 
, så der er 

374



Evt. ba

rel

Mø

Toilet og 

Person

2.2 Er der 
opmærkso

I forbindels
vuggestuen
Der er lavet
bliver en re
praksis. Og
 
 

2.3 Hvilke 
særligt vel

(udfyldes e
 
 
 
 

3. INSTITU
 

3.1 Hvad s

Lege

arnevognsru

Personal
laterede ru

Kontorpla

ødelokale / I
arbejdspla

Personaleru

badefacilitet

nalegardero

 specifikke 
om på? 

se med vores
n.   
t tegninger t

ealitet og vug
g vi glæder o

 funktioner
lfungerend

vt.) 

UTIONENS 

ser Du som

Legeareal

epladsinvent

Opho

 

um  Barnevo
vugges

e- 
um 

 

ds Kontore

IT-
ds 

(vi har 
Personb
mere en

um Persona
opbeva
ved tilb
medarb

ter ok 

be Der er e
bliver æ
persona

 forhold / u

s APV i år, h

til en tilbygn
ggestuen bli
os. 

r / rum / sa
de i forhold 

 UDEAREAL

 ”dagligdag

ler At vi ha
så vi i d
opvarm
legepla
frugtha

tar Vores le

old (udfylde
Omfang

ognsrummet
tuepavillone

et har en fin 

 et mindre sa
balets IT arb
nd 4 persone

alestuen inde
ring for dive

bygning. På p
bejder. 

en personale
ændret i forb
aletoilettet t

udfordringe

ar vi haft tem

ning, som tilg
ver en del af

ammenhæn
 til instituti

LER 

gens” væse

ar været nød
dag ikke har 

met container
ds med udfo
ve  og mulig

egepladsred

es) 
g, variation, 

t ligger med
en. 

 størrelse m

amtalerum, 
b. Plads er pl
er, anvende

eholder udov
erse da vi ikk
personalestu

egarderobe, 
bindelse med
il opbevaring

er ift. det fy

ma-  og lave

godeser alle 
f huset, vil v

nge, ifm. by
ionens ”dag

entligste, p

dt at  inddrag
r depot plads
r på parkerin
ordringer af 
ghed for at d

skaber  er k

 sammenhæ

d en overbyg

ed plads til t

 som bruges 
laceret i pers
r vi persona

ver IT arbejd
ke har depot
uen er der og

  som større
d tilbygning. 
g af regn- og

ysiske miljø

et handlepla

 vores ønske
vi fremstå m

ygning(er) 
glige” pæda

pædagogisk

ge  al den pl
s. ( udbedret
ngspladsen. 
enhver slags
dyrke forskel

knapt tre år g

ænge m.v.? 

gget tilgang v

to skrivebord

 ved forældr
sonalestuen
lestuen. 

dsplads og e
tplads i instit
gså skabe til

lsesmæssigt
 Vi anvender
g overtrækst

ø, som Du ø

n på varme /

er og behov.
med optimale

 vil Du evt. 
agogiske p

ke udfordrin

lads der er t
t ved at plac
 Udendørs ha
s. Vi har en b
llige ting.  

gamle og fre

ved 

de. 

resamtaler m
. Ved møder

en funktion s
tutionen. Ud
l den enkelte

t er for lille ,
r en del af 
tøj til medar

ønsker at g

 / kulde spec

. Når tilbygn
e forhold for 

 fremhæve
praksis? 

ng (I relatio

til rådighed t
cere en midle
ar vi en fant
 bålhytte, du

emstår ”nye”

mm. 
r med 

som 
dbygges 
e 

, dette 

rbejderne.  

gøre 

cielt i 

ningen 
 vores 

 som 

on til): 

til legerum, 
ertidig 
tastisk stor 
ufthave, 

”.  

375



Parker

3.2 Hvilke 
særligt vel

Vores legep
 
 
 
 

4. ”ORDET
 

Det betyder
sammen, og
betyde, at d
der skal løs
hovedhuset
Mange ting 
 
 
 
 
 
 

 

ring / ankom

 arealer / f
lfungerend

plads er fant

T ER FRIT” 

r meget for 
g udnytte pe
de oplever fæ
ses, opleves 
t. 
 vil blive nem

 

mst De prob
inst. Er 

funktioner /
de i forhold 

tastisk. Vores

- EVT. ØVR

os, at den ti
ersonaleress
ærre skift fo
 det af foræl

mmere, ved 

blemstillinge
 udbedret. P

 / sammenh
 til instituti

s hus bliver 

RIGE BETRA

ilbygning, so
sourcerne i e
or børnene. S
ldrene som t

 at vi bliver s

er som foræl
Parkeringsfor

hænge ifm.
ionens ”dag

 det samme 

AGTNINGER

om er planlag
et hus. I forh
Selvom vi be
to huse, i for

samlet i et h

drene oplev
rholdene er 

. udeareale
glige” pæda

 når udbygni

R / KOMMEN

gt, giver os 
hold til foræl
etragter og s
rm af vugges

hus, og det g

ede i forbind
ok. 

er vil Du evt
agogiske p

ingen bliver 

NTARER 

mulighed for
ldrene tror v
som et fælles
stuen i pavil

glæder vi os 

delse med an

t. fremhæv
praksis? 

 lavet. 

r at åbne og
vi det komme
s hus med e
llonerne og b

 til. 

nkomst til 

ve som 

g lukke 
er til at 
en opgave 
bhv. I 

376



SKEMA TIL

1. STAMDA
 

Instit

Udfylde

U

Dato 

2. INSTITU
 

2.1 Hvad s

Børnerel

Grupperum

Legerum

Ak

Gar

B

Evt. ba

rel

Mø

Toilet og 

Person

2.2 Er der 
opmærkso

(Toiletterne
personalest
 
 
 

L MED-UDV

ATA: 

tutionens nav

ers navn / ro

dfylders em

 for udfyldel

UTIONENS 

ser I som ”d

laterede ru

 / basislokal

Fællesru

m / soverum
værksted(e

ktivitetskøkke

rderobeareal

Børnetoilette
puslepla

arnevognsru

Personal
laterede ru

Kontorpla

ødelokale / I
arbejdspla

Personaleru

badefacilitet

nalegardero

 specifikke 
om på? 

e ligger godt 
tuen. Støj i f

 

VALG – AFLE

vn Børneh

lle Pernille

ail persr 

se 041220

 BYGNING(

”dagligdage

um  

ler Standen

um Kan udn

m / 
er) 

Har fors
sovebør

en Godt m

ler  Fint me

r / 
ds  

Gode to

um  Godt ru

e- 
um 

 

ds ok 

IT-
ds 

Kan væ

um IT arb.p

ter Ok men

be For lille

 forhold / u

t i forhold til 
fællesrumme

EVERINGSF

uset i Gulda

e Sørensen 

013 

ER)  

ens” væsen

n fin. Muligh

nyttes på ma

skellige funk
rn. 

med en forhøj

ed egen ud o

oiletter, men

um og god pl

ære svært me

plads, møde

n bruges ogs

 

udfordringe

 grupperumm
et. Der er fod

FRIST 09.0

ger 

ntligste, pæ

hed for varia

ange måder

ktioner. I per

jning på den

og indgang i 

n der er kø n

lads 

ed IT arb. Pl

lokale og de

så som garde

er ift. det fy

mene. Møde
dkoldt.. rest

1.2014 

TR 

ædagogiske 

tion i indretn

r alt efter beh

rioder er rum

n ene side, s

 hver garder

når alle børn 

ads i person

epot 

erobe for pe

ysiske miljø

lokalet er lill
ten af rumm

 suppl 

 udfordring

ningen 

hov 

mmet for sm

å børnene k

robe. For lidt

 skal vaske h

nalestuen 

ersonalets ov

ø, som I øn

le, ved størr
et er meget 

g (I relation

måt til at rum

kommer op i 

t gulvplads 

hænder 

vertrækstøj 

nsker at gør

re møder bru
t varmt 

n til): 

mme alle 

 niveau 

re 

uges 

377



2.3 Hvilke 
særligt vel

Der er udar
 
 
 

3. INSTITU
 

3.1 Hvad s

Lege

Parker

3.2 Hvilke 
særligt vel

Hele legepla
 
 
 
 

4. ”ORDET
 

Vi glæder o
 
 
 
 
 
 
 

 

 funktioner
lfungerend

rbejdet tegni

UTIONENS 

ser I som ”d

Legeareal

epladsinvent

Opho

ring / ankom

 arealer / f
lfungerend

adsen 

T ER FRIT” 

os til at få ud

 

r / rum / sa
de i forhold 

inger til en u

 UDEAREAL

”dagligdage

ler Har en 

tar Legepla

old Opfylde

mst P.plads

funktioner /
de i forhold 

- EVT. ØVR

dbygningen 

ammenhæn
 til instituti

udbygning so

LER 

ens” væsen

 rigtig god le

adsen fremst

er alle motor

en kan være

 / sammenh
 til instituti

RIGE BETRA

nge, ifm. by
ionens ”dag

om tilgodese

ntligste, pæ

egeplads 

tår ny 

riske udfordr

e for lille, ka

hænge ifm.
ionens ”dag

AGTNINGER

ygning(er) 
glige” pæda

er de behov 

ædagogiske 

ringer. Der e

an være svæ

. udeareale
glige” pæda

R / KOMMEN

 vil I evt. fr
agogiske p

 vi har. 

 udfordring

er plads til fo

rt at parkere

er vil I evt. f
agogiske p

NTARER 

remhæve s
praksis? 

g (I relation

ordybelse 

e på den sm

 fremhæve 
praksis? 

om 

n til): 

malle del 

 som 

378



 

 

SKEMA TIL INSTITUTIONSLEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Institutionens navn Børnekompasset 

Udfylders navn / rolle Marianne Jørgensen leder 

Udfylders email marj@esbjergkommune.dk 

Dato for udfyldelse 020117 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
Hvis (JA) angiv hvilke: (udfyldes) 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds x  
A.3 ”Ordet er frit”  
Institutionslederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
(udfyldes) 
Vi er ikke enige i Masterplanens anbefaling om at flytte vuggestuebørnene til Børnebakken. Vi har et 
unikt tilbud til vuggestuebørnene, hvilket vi ønsker at bevare. En eventuel flytning kan, måske, ske til 
boligforeningens område lige bag Jagtvænget. Endvidere er der mange pædagogiske og relationelle 
fordele ved at have indskrevet børn i 0 – 6 års alderen, fremfor 3 – 6 års alderen. Vi, bestyrelsen, 
forventer at blive inddraget i eventuelle ændringer. 

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 
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OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA INSTITUTIONSLEDELSEN  

2. INSTITUTIONENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Fællesrum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Aktivitetskøkken (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Garderobearealer  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til udearealer m.v.? 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Evt. barnevognsrum  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, m.v.? 

Personalerum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Toilet og badefaciliteter (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Personalegarderobe (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

(udfyldes evt.) 
Evt. påbud, indeklima, lyd, varme, kulde, lysindfald m.v.? 
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2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til institutionens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

3. INSTITUTIONENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Legepladsinventar (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Ophold (udfyldes) 
Omfang, variation, sammenhænge m.v.? 

Parkering / ankomst (udfyldes) 
Omfang, sammenhænge m.v.? 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til institutionens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

(udfyldes evt.) 
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SKEMA TIL BESTYRELSEN – AFLEVERINGSFRIST 
09.01.2014 

 

1. STAMDATA: 
 

 

Institutionens navn Børnekompasset 
Udfylders navn / rolle Ulla Degn Jensen, formand pr 1/1 - 2014 

Udfylders email udj@pullz.dk 
Dato for udfyldelse 16-12-13 

2. INSTITUTIONEN I ET 
UDVIKLINGSPERSPEKTIV 
 

 

2.1 Hvilke formulerede målsætninger har 
institutionen (I relation til): 

 

Udvikling af pædagogiske læreplaner Institutionen arbejder kontinuerligt med de 6 
læreplanstemaer, hvor der er særlig fokus på 2-
3 læreplanstemaer/indsatsområder. 
Børnekompasset har en opdateret og 
brugervenlig hjemmeside, hvor vi som 
bestyrelse og forældre har mulighed for at se 
projektbeskrivelse, pædagogiske overvejelser, 
dokumentation og evaluering (smittemodel og 
billeder). 
Vi får løbende personlig besked via e-mail, når 
der dokumenteres på hjemmesiden. Der er 
ligeledes dokumentation med opslag (billeder og 
forklaringer)i institutionen. Ligeledes blev der på 
sidste forældremøde lavet et oplæg til Science, 
hvor der blev forklaret, hvilke pædagogiske 
overvejelser, der ligger bag et emneforløb. 
 
Børnekompassets pædagogiske læreplaner: 
http://www.boernekompassetesbjerg.dk/laere
planer.asp 
 

Evt. udvikling af faglige særkender Børnekompassets særlige kendetegn; relationer 
med fokus på børns forskelligheder: Udeliv, 
bevægelse, kreativitet, kommunikation og 
sang/teater 

2.2 Hvilke potentialer / udfordringer rummer 
institutionen i forlængelse heraf (I relation til): 

 

De fysiske rammer, inde 
(børn / personale) 

Det er et potentiale at: 
1. Vi i Kjærgaarden har et hus, der lægger op 

til nærhed og tryghed i rammerne omkring 
vores vuggestuebørn og som samtidig 
giver mulighed for at opdele på stuer i 
forhold til pædagogiske overvejelser mht. 
alder og sociale relationer 

 
Det er en udfordring at: 

1. Vi er to huse 
2. Vi mangler et fælles personale/møde-rum 
3. Vi tilrettelægger dagligdagen, så vi på skift 

er på tur med vores egenfinansierede bus 
og på gå-ture i lokalmiljøet 

De fysiske rammer, ude 
(børn / personale) 

Det er et potentiale at: 
1. Kjærgaardens legeplads rummer gode 

muligheder for en naturlig udfoldelse i 
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udendørsleg i aldersgruppen 0-4 årige 
2. Jagtvængets legeplads rummer gode 

muligheder for en udforskende og 
vidensbelærende udendørsleg i 
aldersgruppen 3-6 årige 

Det er udfordring at: 
1. Vi personalemæssigt skal dække to 

legepladser. 
Ressourcer Vores grupperum/stue i Jagtvænget er delt op i to 

rum, så der er mulighed at dele aktiviteterne op 
afhængig af børnenes behov og personalets 
pædagogiske vurdering. 
I Kjærgaarden er det en fordel, at huset kan 
opdeles i mindre rum afhængig af aktiviteterne i 
børnegruppen. 

2.3 Hvad vurderes som institutionens største 
potentiale / udfordring ifm. fremtidig 
udvikling? 

 

(udfyldes) 
Pædagogiske visioner, børnetal og efterspørgsel, 
behov for renovering af nedslidte bygninger m.v.? 

Vi har en udfordring i forhold til den nedjusterede 
normering og de noget sent udsendte budgetter fra 
kommunen. Vores største potentiale er vores 
personale og deres pædagogiske erfaring.  
 
På sigt vil vi – hvis forslaget om en madordning 
genoptages – se, at vi ville få en udfordring i forhold 
til tilberedning/opbevaring/håndtering af madvarerne 
pga. de køkkenforhold, der er i begge institutioner 
(primært i Kjærgaarden).  
 
Vores arbejdsmiljø og vores personalegruppe er uden 
tvivl et af institutionens største potentialer. Det vil 
fortsat være et af bestyrelsens grundlæggende og 
største indsatsområder at fastholde vores 
medarbejdere gennem et godt arbejdsmiljø, gode 
sociale forhold og et fokus på trivsel blandt såvel 
børn som voksne i institutionen.  

3. INSTITUTIONEN I ET NETVÆRKSPERSPEKTIV  

3.1 Hvilke potentialer / udfordringer ses i 
relation til: 

 

Øget samarbejde / større organisatoriske enheder i 
dagtilbud 

Vi ser et potentiale i et fremtidigt godt samarbejde 
med erfaringsudveksling på ledelsesniveau med 
andre institutioner i Esbjerg Kommune – herunder 
både kommunale, private og selvejende 
institutioner. 
 
Vi værdsætter det store potentiale i vores 
kulturelle samarbejde med andre institutioner 
lokalt.  
 
En større organisatorisk enhed ville være en 
udfordring i forhold til vores selveje – herunder 
arbejdsgiver kompetence og økonomiske ansvar. 
 

Øget netværk med evt. relevante, lokale aktører 1. Vores gode samarbejde med Ny Hjerting 
Skole er yderst velfungerende. Vi nyder 
godt af deres velvilje i forhold til lån af 
gymnastiklokaler og vi sætter en stor ære i 
vores gensidige samarbejde om en givtig 
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og glidende overgang for vores skolebørn 
og deres introduktion til skolen og SFO'en. 

2. Ved lejlighed har børnene glæde af vores 
samarbejde med det lokale plejehjem. På 
sigt kan vi se det udbygget idet omfang 
det er relevant. 

3. Vi er dybt forankret i vores lokalmiljø og 
tager del i det offentligt liv i Hjerting i 
forhold til f.eks. ”Jul I Hjerting” og ser 
gerne et udvidet samarbejde med det 
lokale erhvervsliv i området. 

4. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE 
BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 

 

(udfyldes evt.) Vi har haft samtaler med boligforeningen, der med 
velvilje ser på vores tanker om en udbygning af 
Jagtvænget, således at det på sigt kunne være en 
realitet at de to ”huse” kommer til at ligge på samme 
matrikel. Dette ville naturligvis gøre planlægningen 
af personaleressourcerne nemmere samtidig med at 
det vil give mulighed for et tidssvarende køkken og 
optimale personalefaciliteter.  

Vi er yderst tilfreds med vores daglige 
organisatoriske opbygning med en 
daginstitutionsleder og en daglig pædagogisk leder, 
idet dette giver os et ledelsesmæssig fundament, 
som vi som bestyrelse kan sparre med og bruge i 
vores arbejde for en fremtidsikret institution.  

Vi er som bestyrelse meget opmærksomme på at 
efterleve de ønsker og behov, som forældrene til 
vores børn giver udtryk for. I den forbindelse er vi 
glade for den støtte og massive søgning, vi oplever til 
vores institution og derfor er vi glade for at Esbjerg 
Kommune nu i endnu højere grad vægter 
forældrenes ønsker i forhold til fordeling af pladser. 
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SKEMA TIL MED-UDVALG – AFLEVERINGSFRIST 09.01.2014 

1. STAMDATA: 
 

Institutionens navn Børnekompasset afd. Kjærgaarden 

Udfylders navn / rolle Anne S. Hahne Pædagog 

Udfylders email Chh1@esbjergkommune.dk 

Dato for udfyldelse 3. januar 2014 

2. INSTITUTIONENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad ser I som ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / basislokaler Stuen: Vuggestue fordelt på 3 rum. 2 store gode rum, 1 lille rum. Samt et 
fælles areal. 
Børnehave er på 1. sal. Den består af 1 stort rum samt 2 legerum – med 
skrå vægge 

Fællesrum  

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

Det ene rum i vuggestuen bruges som soverum. Et lille legerum i vuggestuen 
og 2 legerum på første sal 

Aktivitetskøkken Køkken på første sal 

Garderobearealer  Garderobe er i stuen. Opdelt i 2 vuggestue/børnehave 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

Fælles toiletter i stuen (3 små toiletter og et stort) samt puslebord til 
vuggestuen. 

Evt. barnevognsrum  Opbevaring af barnevogne i skur. Nyt overdækket uderum. 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads 1 kontor rum i stuen 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

I kontor rummet 

Personalerum I kontor rummet 

Toilet og badefaciliteter Personale toilet, garderobe og vaskerum i et. 

Personalegarderobe Personale skabe på førstesal 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som I ønsker at gøre 
opmærksom på? 
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Ned justere støjen på første salen grundet de skrå vægge. 
 
 
 

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) vil I evt. fremhæve som 
særligt velfungerende i forhold til institutionens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

3. INSTITUTIONENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad ser I som ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer God stor legeplads med skov område sandkasser og bakke. Ude areal med 
mulighed for at lave bål. 

Legepladsinventar Legeredskaber med udfordring af motorikken. 

Ophold Legepladsen bliver brugt hverdag og bruges af både børnehave og 
vuggestue. 

Parkering / ankomst okay mulighed for parkering til aflevering og afhentning 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer vil I evt. fremhæve som 
særligt velfungerende i forhold til institutionens ”daglige” pædagogiske praksis? 

Legepladsen 
 
 
 
 
 

4. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

(udfyldes evt.) 
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SKEMA TIL MED-UDVALG – AFLEVERINGSFRIST 09.01.2014 

1. STAMDATA: 
 

Institutionens navn Børnekompasset Jagtvænget 

Udfylders navn / rolle Anne S. Hahne (udfyldes) 

Udfylders email (udfyldes) 

Dato for udfyldelse 3 januar 2014 

2. INSTITUTIONENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad ser I som ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / basislokaler 3 stuer som hver har et lille rum – er okay 

Fællesrum Stor og dejlig fælles aula 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

En stue som er soverum. Derudover et puderum og et værksted (træ/male) 

Aktivitetskøkken Et stort åbent køkken 

Garderobearealer  Garderobe til hver stue meget trangt når det bliver brugt af alle. 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

Toilet rum til hver stue med 2 toiletter. 

Evt. barnevognsrum   

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads Kontor der også er møde rum og personale stue. 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

I kontoret  

Personalerum I kontoret 

Toilet og badefaciliteter Toilet samt bade rum  

Personalegarderobe Meget lille 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som I ønsker at gøre 
opmærksom på? 

(udfyldes evt.) 
Evt. påbud, indeklima, lyd, varme, kulde, lysindfald m.v.? 
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2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) vil I evt. fremhæve som 
særligt velfungerende i forhold til institutionens ”daglige” pædagogiske praksis? 

Det store fællesrum som giver mulighed for at mange kan lege på samme tid og er godt at bruge til at 
holde samling for alle børn i institutionen. 
 
 
 
 

3. INSTITUTIONENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad ser I som ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer En god stor legeplads hvor der er mulighed for at børnene kan blive 
udfordret på mange måder. 

Legepladsinventar Meget selvbygget legeplads som bliver holdt ved lige og synet 

Ophold Legepladsen bliver brugt af alle. 

Parkering / ankomst God mulighed for parkering til afhentning og aflevering – børnehaven er 
udlejet af en bolig forening. Dog kan der være lidt trængsel når 
parkeringspladsen bliver brugt af andre beboere. 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer vil I evt. fremhæve som 
særligt velfungerende i forhold til institutionens ”daglige” pædagogiske praksis? 

Legepladsen er et godt sted der kan bruges af alle – der er mulighed for at sidde stille og lege samtidig 
med at der kan cykles og løbes. 
 
 
 
 
 

4. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

(udfyldes evt.) 
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SKEMA TIL OMRÅDELEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Afdelingens navn Åmosehuset  

Områdeleders navn Hanne Fisker Damkjær  

Udfylders navn / rolle Hanne Fisker Damkjær  Områdeleder  

Udfylders email Hada@esbjergkommune.dk  

Dato for udfyldelse 06.01.2017 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds x  
Hvis (JA) angiv hvilke: (udfyldes) 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
A.3 ”Ordet er frit”  
Områdelederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
Jeg mener at man bør købe det gamle posthus som står til salg nu. Det vil være en økonomisk 
gevinst at Kommunen selv ejer sine bygninger, i stedet for at bo meget dyrt til leje. Det gamle posthus 
som ligger lige ved siden af Ådalsparken vil være optimal da Ådalsparken og Åmosehuset så vil kunne 
lægges sammen som en stor afdeling. Det vil også give langt flere attraktive muligheder for børn og 
personale. 
Ud over det er dyrt er mange problematikker forbundet med den ejendom vi lejer, det vil ikke kunne 
svare sig at udbedre alt det.  
Hvis kommunen vælger ikke at købe det gamle posthus og flytte afdelingen, står vi over for en del 
store investerings opgaver, blandt andet ny legeplads. Det kan være meget svært at udnytte 
kvadratmeterne optimalt da der er mange lange gange og områder der kan være svært at benytte til 
pædagogiske aktiviteter. Dette er med til at der kan være en ophobning af mange børn og voksne på 
få kvadratmeter.  
Hvis man slap for den dyre husleje vil det på sigt finansierer sig selv at købe posthuset, så det er da en 
intelligent investering som kan betale sig, og samtidig kunne give et gevaldigt løft.  
Hvis man køber posthuset og flytter afdelingen vil der være tale om intelligent investering, da man vil 
spare den dyre husleje, kunne sælge bussen, samt sælge Øen som er et lille hus Åmosehuset benytter 
på grund af udfordringer med indretning og udnyttelse af kvadratmeter.  
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Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 

 

 

 

OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA OMRÅDELEDELSEN  

2. AFDELINGENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

VI har i 2016 opsat nye akustiklofter i Børnehavens grupperum og 
vuggestuens fællesrum, samt ny belysning.  
Gulvene er næsten slidt igennem.   

Fællesrum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Aktivitetskøkken (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Garderobearealer  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til udearealer m.v.? 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Evt. barnevognsrum  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, m.v.? 

Personalerum (udfyldes) 
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Omfang, stand, indhold m.v.? 

Toilet og badefaciliteter (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Personalegarderobe (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

Der opleves problemer med indeklima, varme, kulde, lysindfald, støj og dårlige indretningsmuligheder, 
hvilket giver mange børn på nogle får kvadratmeter. Der mangler også rum til arbejde med små 
grupper.   
 

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

3. AFDELINGENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Legepladsinventar Mangler legeplads inventar som vil kræve større investering  

Ophold (udfyldes) 
Omfang, variation, sammenhænge m.v.? 

Parkering / ankomst (udfyldes) 
Omfang, sammenhænge m.v.? 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

Opsig lejemålet og køb posthuset ved siden af afdeling Ådalsparken. 
 
Hvis det ikke er muligt at købe posthuset, bør der genforhandles lejekontrakten så bygningerne 
vedligeholdes og renoveres  
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SKEMA TIL INSTITUTIONSLEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Institutionens navn Møllehusene 

Udfylders navn / rolle Per Olesen Daginstitutionsleder 

Udfylders email peo@esbjergkommune.dk 

Dato for udfyldelse 6.1.2017 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds x  
Hvis (JA) angiv hvilke: Multibane imellem hus 11 og 13 er renoveret 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
A.3 ”Ordet er frit”  
Institutionslederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
 
Da Møllehusene blev sammenlagt som 1 institution i 2011 har vi siden sammenlægningen haft brug for 
et stort fællesrum, hvor alle personale og forældremøder kan afholdes (vi skal fortsat leje og låne 
lokaler). Derfor foreslår vi, at en sammenbygning af Møllehusene ville være en hensigtsmæssig løsning 
på mange af de udfordringer vores bygninger giver os i det daglige. 
Vi har også brug for bedre møde faciliteter. TVÆRS samarbejdet inkluderer ofte mange 
samarbejdspartnere på møderne. 
 

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 
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OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA INSTITUTIONSLEDELSEN  

2. INSTITUTIONENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

Omfang: 10 grupperum varierende i størrelse fra 33kvm – 50kvm 2 af 
grupperummene kan slås sammen til et via skydedør i hele rummets 
længde 
Stand: Stuerne står i velholdt stand med gulve, vinduer og døre. Løbene 
vedligeholdt af boligforeningen Hus 13 får skiftet gulv i hele gangareal i uge 
7 2017 
Indhold: Borde og stole til ca11-25 børn i grupperne – 
Vuggestue/børnehave 
Variation: Hus nr. 9 er vuggestue (3 grupper) Hus nr. 11 er børnehave (3 
grupper) Hus nr. 13 er aldersintegreret 0-6 år(4 grupper 3 børnehave og 1 
vuggestue) 
Sammenhænge: Husene ligger ved siden af hinanden – en 
sammenbygning kunne hjælpe meget på det praktiske og pædagogiske 
samarbejde på tværs – specielt ved åbne lukke funktioner – og evt. 
bevægelse og aktivitet 

Fællesrum Omfang: 2 Fællesrum varierende i størrelsen 23 kvm 40 kvm 
Stand: Rummene står i velholdt stand dog små 
Indhold: I nr. 9 er der legeredskaber og inventar. Rummet bruges som 
indendørslegeplads og i åbne og lukke funktionen.  
Variation: I nr. 13 er det aldersintegreret 0-6 år der bruger rummet og i 
nr. 9 er der udelukkende vuggestuebørn 
Sammenhænge: Der mangler et fællesareal i nr.11 og et vindfang ved 
indgang i hus 11 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

Omfang: nr.9 1 Soverum og legerum fælles 2 stuer har lille boldrum, 1 lille 
værksted/mødelokale 6kvm Nr. 11 1 fælles legerum/spillerum , 1 
legerum/rum til talepædagog, 3 små boldrum på stuerne, soverum er på 
stuerne. Hus 13 2 puderum/soverum og en hems i vuggestuen hus 13 
værksteder er på stuen 
Stand: Bold rum/dukkekroge er generelt meget små 4-9 kvm og der 
mangler værkstedplads (det har før været værksted i kælder) der mangler 
soverum/plads  så der ikke skal flyttes madrasser, sengetøj m.m. rundt i 
huset 
Indhold: Der er madrasser, værktøj og materialer, puder, bolde – men 
svært at udnytte da rummene er meget små 
Variation: Rummene er generelt for små og bruges for meget i 
kombination af ovenstående 
Sammenhænge: Der er ikke nogen hensigtsmæssig opbygning og 
funktion i rummenes sammenhæng og en sammenbygning med mere plads 
kunne være en klar forbedring af funktionerne. 

Aktivitetskøkken Omfang: 1 produktionskøkken i nr. 9 - 1 aktivitetskøkken i nr. 11 – 1 
modtage- og aktivitetskøkken i nr. 13 
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Stand: Produktionskøkkenet er generelt for lille men i god stand, de andre 
køkkener er god stand og størrelse 
Indhold: Alle køkkener har komfur, køleskabe, opvaskemaskiner(industri), 
emhætter m.m. lever op til fødevarestyrelsens krav – vi har Elite smiley 
Variation: Køkken i hvert hus 
Sammenhænge: Når der skal leveres mad til andre huse ville det igen 
være hensigtsmæssigt at husene var bygget sammen 

Garderobearealer  Omfang: hus 9 - 34 garderobepladser Hus 11 – 64 garderobepladser (i 
2015 var der udegruppe og der blev sat 15 ekstra midlertidige garderober 
op)  Hus 13 – 80 garderobepladser(4 ekstra midlertidige sat op i 2016)  
Stand: Vi mangler ca. at udskifte 20 garderober i hus 11 og 33 garderober 
i hus 9 – Garderobearealet er generelt for lille 
Indhold: Garderobearealet er både i forbindelse med gangareal og 
udeareal 
Sammenhæng til udearealer: I nr. 9 og 13 er der ikke sammenhæng til 
udeareal - der skal børnene igennem stuerne for at komme ud på 
legepladsen. Det slider på gulv og rengøring 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

Omfang: I alt 9 toiletrum fordelt på 10 stuer 
Stand: Hus 9 og 11 er ok hus 11 fik det sidste toilet renoveret i 2015 Hus 
13 mangler vedligehold og en renovering 
Indhold: Hus 9 - 4 små toiletter og 6 hæve/sænkeborde Pusle Hus 11 – 6 
børnetoiletter i forskellig højde 2 hæve/sænkeborde Hus 13 – 5 
børnetoiletter 1 hæve/sænkebord – der mangler 1- 2 børnetoiletter og 1 
hæve/sænkebord i nr. 13 Børne toiletter er generelt små og ikke bygget 
med henblik på at skulle have hæve/sænkeborde 
Sammenhæng til børnerelaterede rum: Nr. 9 – ok Nr. 11 ok – Nr. 13 
børnene skal igennem et gangareal for at komme på toilet (ekstra toilet 
mangler) for lang afstand i mellem stuerne og toilettet 
Det ville være godt at få bygget udendørstoiletter (koldtoilet) i nr. 
11 og 13 – så børnene hurtigere kan komme ind på toilettet og 
have bedre kontakt til personalet ved toilet hjælp dette ønskes som 
høj prioritet 
 

Evt. barnevognsrum  Omfang: Hus nr. 9 – 3 rum - Hus nr. 13 1 rum 
Stand: Hus nr. 9 alle rum ok stand Hus nr. 13 ok stand 
Indhold: Krybber og barnevogne i nr. 9 og nr. 13 barnevogne og 
garderobe 
Sammenhæng til børnerelaterede rum: Nr. 9 2 rum i sammenhæng 
med børnerelaterede rum og 1 hvor man skal ud af huset – i nr. 13 er det 
ok 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads Omfang: 1 kontor i hus 13 og hus 9 der er møderum og pædagogisk 
arbejdsplads i hus 11 
Stand: OK vedligeholdt – men meget små  
Indhold: Der er hæve/sænkeborde på alle kontorer, kontorstole, 
arkivplads, net printer – der kan printes på alle printere. 
 I forbindelse med en sammenbygning ville det være 
hensigtsmæssigt med en sammenhæng via et fælles kontor og 
personale rum – møderum – det ville være tids og ressource 
besparende og har høj prioritet 
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Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

Omfang: Vi har ikke noget mødelokale vi bruger pauserum i hus 13, 
hvilket ofte konflikter med personalets pausesituation – vi har 6 IT 
arbejdspladser til 34 personaler fordelt på 3 huse 
Stand: For små og der mangler 2 hæve/sænkeborde (ikke noget påbud fra 
AT) 
Indhold: Esbjerg kommunes standard IT udstyr 
3 bærbare enheder indkøbt i 2016 

Personalerum Omfang: 3 stk. 1 i hvert hus 
Stand: Ok vedligeholdt men for små i nr. 11 og 9 – OK i nr. 13 
Indhold: Borde og stole i nr. 9 og 11 og 13 er det delt med 1 IT 
arbejdsplads 

Toilet og badefaciliteter Omfang: 1 personaletoilet i hvert hus- der kan bades i nr. 13 
Stand: Trænger til renovering men er ok generelt set 
Indhold: 1 toilet og håndvask i hvert rum – bruser i nr. 13 
Ikke noget handicap toilet 
 

Personalegarderobe Omfang: Der er garderober i hvert hus – men meget små 
Stand: OK men generelt for små og der mangler bøjleplads og større skabe 
 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

Generelt set kunne der være en bedre udnyttelse af ventilation og varme dog ingen påbud 
 

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til institutionens ”daglige” pædagogiske praksis? 

At husene ligger ved siden af hinanden og at legepladserne er slået sammen i børnehaveafdelingen og 
personaleressourcerne udnyttes optimalt. 
 
 

3. INSTITUTIONENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer Omfang: Der er legeplads vi forbindelse med alle 3 huse 
Stand: Alle 3 legepladser er delvist renoveret – men trænger til væsentlig 
fornyelse – Multibane komplet renoveret i 2016 
Variation: OK 
Sammenhænge: At legepladsen opbygges aldersdifferentieret således at 
aldersgrupperne i de forskellige huse imødekommes 
 

Legepladsinventar Omfang: Der er klatrestativer, gynger, rutsjebaner, sandkasser, legehuse, 
natur/træer, kørearealer/vejbaner, boldbane, Borde bænke m.m. 
Stand: Meget forskelligt – enkelte nye ting – men generelt nedslidt 
Variation: OK, Sammenhænge OK 

Ophold Omfang: Bruges dagligt af alle børn 
Variation: Børnehave børn kan gå imellem legepladserne 
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Sammenhænge: Nr. 11 og Nr. 13 er sammenhængende med tilgang til 
nr. 9 via voksenlåge 

Parkering / ankomst Omfang: I nr. 9 og nr. 11 er forholdene gode men for få pladser ved nr. 13  
Sammenhænge: Social og sundhedsskolen benytter vores 
parkeringsforhold og dette giver problemer i forhold til hus 13 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til institutionens ”daglige” pædagogiske praksis? 

At vi bruger vores legeplads meget og i fællesskab. 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

Da Møllehusene blev sammenlagt som 1 institution i 2011 har vi siden sammenlægningen haft brug for 
et stort fællesrum, hvor alle personale og forældremøder kan afholdes (vi skal fortsat leje og låne 
lokaler). Derfor foreslår vi, at en sammenbygning af Møllehusene ville være en hensigtsmæssig løsning 
på mange af de udfordringer vores bygninger giver os i det daglige. 
Vi har også brug for bedre møde-faciliteter. TVÆRS samarbejdet inkluderer ofte mange 
samarbejdspartnere på møderne. 
Fællesarealet kunne bestå af aktivitets/bevægelsesrum (bruges som lokale til forældremøde og 
personalemøde aften) – fælles kontor faciliteter (det frigør de nuværende kontorer til pædagogiske 
arbejdspladser) 
 
 

 

409



SKEMA TIL

1. STAMDA

Insti

Udfylde

U

Dato

2. INSTI

2.1 Hvilk

Udvikling a

Evt. udvi

2.2 Hvilke

De fysiske
(bø

L BESTYRE

ATA: 

tutionens na

ers navn / ro

Udfylders em

o for udfylde

ITUTIONE

ke formul

af pædagogis
lærepla

ikling af fagl
særkend

e potentiale

e rammer, in
rn / persona

 

LSEN – AFL

avn Den s

olle Rudi L

mail rudilol

else 8.1.20

EN I ET U

lerede må

ske 
ner 

Gener
Den s
 
Den a
2013 
Samm
har vi 
er for 
 
Ud i d
Da Old
Den s
Scienc
 
På stu
aktive

ige 
der 

Vi har
samar
pædag
 
Læring
gå i sk
 
Ud i d
omkri
disse 

er / udfordr

nde 
ale) 

Gruppe
Omfan
af grup
rumme
Stand
Løbene
Indho

LEVERINGS

elvejende 

Lolk Marius

lkmariusse

014 

UDVIKLIN

ålsætning

relt har vi 
ætter ram

fstedkomm
til 1. april 

men med I
 udpeget 3
 tiden: 

det bla ̊!   
de var bar
tore verde
ce 

ueplan uda
eteterne da

r gennem l
rbejder me
goger har 

g: Vores S
kole.  

det blå: Vi 
ngliggend
ture. 

ringer rumm

erum / bas
ng: 10 grup
pperummen
ets længde

d: Stuerne s
e vedligeho
old: Borde o

SFRIST 09.0

 institution

ssen 

en@gmail

NGSPERSP

ger har in

 et Lærepl
mmen for in

mer en ov
l 2014 
Indsatsom
3 overordn

Sc
rn!   Sp
en!   Na

arbejdes d
ag for dag

længere ti
ed Danfos
 alle være

Storegrupp

 har en de
de samfund

mer institu

sislokaler BØ
pperum va
ne kan slås

e 
står i velho
oldt af bolig
og stole til 

01.2014 

n Møllehus

Be

.com 

PEKTIV 

nstitution

lanshjul de
nstitutione

verordnet l

råderne fr
nede proje

cience og 
prog og Ku
aturvidens

der måned
g. 

id haft fok
ss Universe
et på kursu

per har fok

el ture ud a
d og børne

tionen i for

ØRN 
rierende i s

s sammen t

oldt stand m
gforeningen
 ca.11-25 b

sene 

estyrelsesf

nen (I rel

er dækker 
en i period

læreplan f

ra Børne o
ektområde

 natur 
ultur 
skab for he

splaner de

kus på Scie
e omkring 
us i emnet

kus på at 

af huset. V
ene får set

rlængelse h

størrelse fra
til et via sky

med gulve, 
n 
børn i grupp

formand 

lation til)

r en 2 års p
den 2012-2

for periode

og Unge po
er for perio

ele univer

er konkret

ence og de
 emnet. V
t.  

 de snart s

Vi fokusere
t og oplev

heraf (I rela

a 33kvm – 
kydedør i he

 vinduer og

perne – 

): 

periode. 
2014. 

en 1.april 

olitikken 
oden. Det 

rset - 

tiserer 

erfor haft 
Vores 

skal til at 

er på det 
vet det på 

ation til): 

 50kvm 2 
ele 

g døre. 

 

 

410



De fysisk
(bø

ke rammer, u
rn / persona

 

Vugges
Variat
børneh
gruppe
Samm
samme
pædag
 
Stuern
har ud
mere 
-------
 
PERSO
Kontor
Omfan
Stand
Indho
arkivpl
med e
samme
Mødelo
Omfan
fordelt
Stand
fra AT)
Indho
 
Person
Omfan
Stand
Indho
arbejd
 
Toilet o
Omfan
Stand
Indho
Ikke n
  
Som d
rum ti
forven
hvor d
andre

ude 
ale) 

Legear
Omfan
Stand:
væsen
Variati
Samm
at alde

stue/børne
tion: Hus n
have (3 gru
er 3 bhv og

menhænge
enbygning 
gogiske sam

ne fungere
dgang dire
 rengøring
------------

ONALE RUM
rplads 
ng: 1 konto

d: OK vedlig
old: Der er 
lads, net pr
n sammenb
enhæng via
okale / IT-a
ng: Vi har i
t på 3 huse
d: Små og d
) 

old: Esbjerg

nalerum 
ng: 3 et i h

d: Ok vedlig
old: Borde o
dsplads 

og badefac
ng: 1 perso

d: Trænger 
old: 1 toilet
oget handic

de tre adsk
il rådighed
nte en bed
der er 3 st
e funktione

realer 
ng: Der er l
: Alle 3 lege
ntlig fornyel
ion: OK 
enhænge: 

ersgruppern

ehave 
nr. 9 er vug
upper) Hus 
g 1 vuggest
e: Husene li
 kunne hjæ
marbejde på

er generel
ekte fra st
g. 
------ 

M: 

or i alle hus
geholdt – m
 hæve/sæn
rinter – der
bygning vil
a et fælles 
arbejdsplad
 ikke noget 
e 
der mangle

g kommune

hvert hus 
geholdt men
og stole i n

ciliteter 
onaletoilet 
 til renoveri
t og håndva
icap toilet 

kilte bygn
d som man
dre udnytt
tyk fordelt
er.  

legeplads i 
epladser er
lse 

 At legeplad
ne i de fors

ggestue (3 
 nr. 13 er a
tue) 
igger ved s

ælpe meget 
å tværs 

lt rigtig go
tuen med 

se 
men små 
nkeborde på
r kan printe
lle det være
 kontor og p
ds 
 mødelokal

r 2 hæve/s

es standard

n små i nr.
nr. 9 og 11 

 i hvert hus
ing men er
ask i hvert 

ninger fung
n kan forv
telse af m2
t på 3 huse

 forbindelse
r delvist ren

dsen opbyg
skellige hus

grupper) H
aldersintegr

siden af hin
 på det prak

odt - En en
den konse

å alle konto
es på alle p
e hensigtsm
personale r

e – vi har 6

sænkeborde

d IT udstyr 

 11 og 9 – 
 i nr. 13 er 

s- der kan b
r ok generel
 rum – brus

gerer nu h
vente. Man
2 ved at sa
e. Det kun

e med alle 3
noveret – m

gges aldersd
se imødekom

Hus nr. 11 e
reret 0-6 år

nanden – en
ktiske og 

nkelt stue
ekvens at 

orer, kontor
printere. I f
mæssigt me
rum - møde

6 IT arbejd

e (ikke nog

 

 OK i nr. 13
 det delt m

bades i nr. 
lt set 
ser i nr. 13

har person
n kunne do
amle nogl
nne give p

3 huse 
men trænge

differentier
mmes med

er 
r(4 

n 

e i hus 13 
 der er 

rstole, 
forbindelse 
ed en 
erum 

spladser 

get påbud 

3 
ed 1 IT 

 13 

 

nalet de 
og 
le af rum 

plads til 

er til 

ret således 
d 

 

 

411



2.3 Hvad
fremtidig

Potentiale
• Mø
• De
• En

ga
ud

• De
bø

• De
 
Man kunn
sundheds
 
Man kunn
Dette ville
Esbjerg v
sammen.
 
En samm

3. INSTITU

3.1 Hvilk

Øget s

org
enhede

Ressourc

d vurdere
g udviklin

e:  
øllehusene
en har en l
n medarbej
ang med a
dstikker. 
en er place
ørnefamilie
en kan som

ne forekse
ssygepleje

ne også gå
e kunne ø

vores udlej
 

menbygning

UTIONEN I

ke potent

amarbejde
stør

ganisatoris
er i dagtilb

 

Legepl
Omfan
legehu
m.m. 
Stand:
Variati
Omfan
Variati
Samm
til nr. 

cer Nørres
(udfyl
Norme

es som in
ng? 

e har i dag
ledelse de

ejdergrupp
t arbejde 

eret i et om
er til hvilke
m en instit

empel vær
ersker eller

å efter en 
øge kapaci
jer. Dette 

g og tilføje

 ET NETVÆ

tialer / ud

e / 
rre 
ske 
ud 

Som b
omsor
forbed
 
Man k
mere 
høre p
Sama
disse.

ladsinventa
ng: Der er k
use, natur/t

: Meget fors
ion: OK, Sa
ng: Bruges 
ion: Børneh
enhænge: 
 9 via voks

skoven 
ldes) 
ering, pers

stitutione

g en større
er spillet go
pe som er g
med de fæ

mråde hvo
et sikrer e
tution byd

re samlings
r andre ind

 at udbygg
teten. Udb
 ville kunn

else af 1 fæ

ÆRKSPERSP

dfordring

beskrevet 
rgsfunktion
dre service

kan lade de
 med områ
pædagoge
rbejdet ka
 

ar 
klatrestativ
træer, køre

rskelligt – e
ammenhæn
 dagligt af a
have børn k
 Nr. 11 og N
senlåge 

sonalesam

ens størs

else hvor m
odt samm
godt igenn

ælles mål o

or fremtide
en tilgang a
de ind på a

spunkt for
den for om

ge Møllehu
bygningen
ne gøres sa

fælles adga

PEKTIV 

ger ses i r

 andet ste
nerne i dis
en overfor

en selveje
ådets dagp
er m.fl. 
an styrkes 

ver, gynger,
earealer/vej

enkelte nye 
nge OK 
alle børn 
kan gå imel
Nr. 13 er sa

mmensætn

ste poten

man er øko
men.  

nem en sa
og lærerpl

en ser ud 
af børn til 

at løse stør

r dagpleje 
msorg for b

usene med
n ville kunn
amtidig m

ang til inst

relation t

d ville ma
striktet på
r børn og f

ende institu
plejere, su

 ved at ku

, rutcheban
jbaner, bold

 ting – men

llem legepl
ammenhæn

ning, åbnin

tiale / ud

onomisk ro

ammenlæg
laner som 

 til at der v
 institution
rre opgave

 eller 
børn i 0 - 

d 2-4 grupp
ne finansie
ed at huse

titutionen 

til: 

n kunne sa
å et sted og
forældre. 

ution sama
undhedsyg

unne tilbyd

ner, sandka
ldbane, Bor

n generelt n

ladserne 
ngende me

ngstider m

dfordring

robust.  

gning og s
 den nye i

vil flytte fl
nen. 
er i lokalom

 førskoleal

pper og byg
eres ved A
ene blev b

 er et stort

samle flere
og på den 

arbejde en
geplejerske

de plads og

asser, 
rde bænke 

nedslidt 

ed tilgang 

m.v? 

 ifm. 

som er i 
institution 

lere 

mrådet. 

lderen. 

gge til. 
AB 
bygget 

t ønske. 

e af 
vis 

ndnu 
er, Tale-

g rum til 

 

 

412



Øget n
evt. relev

4. ”ORDE

Møllehuse
at forbed
 
En samm
synergief
lønsiden. 
 
Man kunn
forøgede 
denne ka
bygningsm
et andet s
 
En tilbygn
finansieri

etværk m
vante, loka

aktør

ET ER FR

ene har en
dre service

menbygning
ffekter som
 Der kan k

ne evt udv
 antallet a

apacitetsud
massen ev
sted.  

ning skulle
ing. 

 

 
For fo
nemm
indgan

ed 
ale 
rer 

Vi har
en sty
samar
supple
aktivit
 
Vi arb
som fr
specie
 
Eks: 
Kanela
Spejd
Gjesin
EFB 
Musik

IT” - EVT

n størrelse
en overfor 

g og samli
m vil forbe
komme en

vide med 2
f stuer. De
dvidelse ku
vt består a

e i givet fa

rældre vil 
mere at gør
ng til syste

r i dag et s
yrkelse af d
rbejder sk
ement der
teter i inst

bejder løbe
frivillige. D
el viden ell

auget Hjer
ergruppen

ng gl. fritid

huset 

T. ØVRIGE

e og robus
 forældre o

ing af inst
edre servic
n række ud

2-4 gruppe
ette ville m
unne spar
af lejede b

ald gennem

 denne sa
re brug af
emet.  

samarbejd
det tilbud 

kal ikke ers
r giver et e
titutionen.

ende på at
Det kan ogs
ler kompe

rting stran
n 
dscenter 

E BETRAG

sthed der g
og børn. 

titutionen 
ceniveauet
dgifter til e

er ved at m
medføre øg
re udgifter
barakker, e

mføres me

mling af re
f disse. Ma

de med friv
 vi giver ti
statte de f
ekstra indh
 

t tage nye 
så være e

etencer. 

nd 

GTNINGE

gør, at vi h

vil kunne g
t uden en 
en forøget

man i en s
gede drifts

r til andre 
eller evt sp

ed vores u

essourcep
an kan kald

villige klub
il forældre
faste ansa
hold til de 

 samarbej
enkeltperso

R / KOMM

har en ræk

give en ræ
 større drif
t husleje u

sammenby
somkostni
institution
pare en st

dlejers acc

personer g
de det for 

bber og se
e og børn. 
tte men e
 pædagog

jdspartner
oner der h

MENTARE

kke muligh

ække 
ftsudgift p
udgift.  

ygning ogs
inger til lø

ner, hvor 
tørre anlæ

ccept og 

øre det 
r en 

er det som
 Disse 
r et 

giske 

re ind 
har 

ER 

heder for 

på 

så 
øn. Men 

ægsudgift 

 

 

413



SKEMA TIL

1. STAMDA
 

Instit

Udfylde

U

Dato 

2. INSTITU
 

2.1 Hvad s

Børnerel

Grupperum

Legerum

L INSTITUT

ATA: 

tutionens nav

ers navn / ro

dfylders em

 for udfyldel

UTIONENS 

ser Du som

laterede ru

 / basislokal

Fællesru

m / soverum
værksted(e

 

TIONSLEDE

vn Møllehu

lle Per Ole

ail peo@es

se 28.11.2

 BYGNING(

 ”dagligdag

um  

ler Omfan
grupper
Stand:
vedligeh
Indhol
Vugges
Variati
grupper
vugges
Samme
kunne h

um Omfan
Stand:
Indhol
indendø
og indg
funktion
Variati
er der u
Samme
åbne og
 

m / 
er) 

Omfan
værkste
talepæd
puderum
Stand:
værkste
der ikke
Indhol
svært a
Variati
ovenstå
Samme
rumme
være en

EREN – AFL

usene 

sen 

sbjergkomm

2013 

ER)  

gens” væse

ng: 10 grupp
rummene ka
 Stuerne stå
holdt af bolig
ld: Borde og
stue/børneha
ion: Hus nr. 
r) Hus nr. 13
tue) 
enhænge: H
hjælpe mege

ng: 2 Fællesr
 Rummene s
ld: I nr. 9 er
ørslegeplads
gangsparti – 
n 
ion: I nr. 13
udelukkende
enhænge: D
g lukke funk

ng: nr.9 1 So
ed/mødeloka
dagog, 3 sm
m/soverum 
 Rummene e
edplads (det
e skal flyttes
ld: Der er m
at udnytte da
ion: Rumme
ående 
enhænge: D
nes sammen
n klar forbed

EVERINGSF

mune.dk 

entligste, p

perum varier
an slås samm
år i velholdt 
igforeningen
g stole til ca.
ave 
 9 er vugges
3 er aldersin

Husene ligge
et på det pra

rum varieren
står i velhold
r der legered
s og i åbne o
 rummet bru

3 er det alder
e vuggestueb
Der mangler

ktion som øv

overum og le
ale. Nr. 11 1

må boldrum p
 og en hems
er generelt m
t har før vær
s madrasser,

madrasser, væ
a rummene 
ene er gener

Der er ikke n
nhæng og en
dring af funk

FRIST 30.1

Da

pædagogisk

rende i større
men til et via
 stand med g
 
11-25 børn 

stue (3 grup
ntegreret 0-6

er ved siden 
aktiske og pæ

nde i størrels
dt stand 
dskaber og in
og lukke funk
uges også i f

rsintegreret 
børn 
r et fællesrum
vrige rum 

egerum fælle
1 fælles lege
på stuerne, s
 i vuggestue
meget små 4
ret i kælder)
r, sengetøj m
ærktøj og ma
 er meget sm
relt små og b

nogen hensig
n sammenby
ktionerne. 

1.2013 

ginstitutions

ke udfordrin

else fra 33kv
a skydedør i 
gulve, vindue

i grupperne 

per) Hus nr.
6 år(4 grupp

 af hinanden
ædagogiske 

sen 23 kvm 

nventar. Rum
ktionen. I nr
forbindelse m

 0-6 år der b

m i nr.11 de

es 2 stuer ha
rum/spilleru
soverum er p
eafd, værkste
4-9 kvm og d
) der mangle

m.m. rundt i 
aterialer, pu

må 
bruges for m

gtsmæssig o
ygning med 

sleder 

ng (I relatio

vm – 50kvm
i hele rumme
er og døre. L

 – 

. 11 er børne
per 3 bhv og 

n – en samm
 samarbejde

 40 kvm 

mmet bruge
r. 13 er der b
med åbne og

bruger rumm

er kunne fun

ar lille boldru
um , 1 legeru
på stuerne. 
teder er på s
der mangler
er soverum/p
 huset 
uder, bolde –

meget i komb

opbygning og
 mere plads 

on til): 

m 2 af 
ets længde 
Løbene 

ehave (3 
 1 

menbygning 
e på tværs  

s som 
borde stole 
g lukke 

met i nr. 9 

gere som 

um, 1 lille 
um/rum til 
Nr. 13 2 

stuen 
r 
plads  så 

– men 

bination af 

g funktion i 
 kunne 

 

414



Ak

Gar

B

Evt. ba

rel

Mø

ktivitetskøkke

rderobeareal

Børnetoilette
puslepla

arnevognsru

Personal
laterede ru

Kontorpla

ødelokale / I
arbejdspla

Personaleru

 

en Omfan
modtag
Stand:
køkken
Indhol
opvaske
krav – 
Variati
Samme
hensigt

ler  Omfan
13 – 80
Stand:
mangle
generel
Indhol
Samme
udearea

r / 
ds  

Omfan
Stand:
renover
Indhol
børneto
børneto
hæve/s
Samme
børnene
mangle
Det ville
– så bø
persona
 

um  Omfan
Stand:
Indhol
Samme
børnere

e- 
um 

 

ds Omfan
Stand:
Indhol
net prin
samme
fælles k

IT-
ds 

Omfan
på 3 hu
Stand:
AT) 
Indhol

um Omfan

ng: 1 produk
ge- og aktivit
 Produktions
er er god sta
ld: Alle køkk
emaskiner(in
vi har Elite s
ion: Køkken 
enhænge: N
tsmæssigt at

ng: hus 9 - 3
0 garderobep
 Halvdelen a

er vi plads – 
lt småt 
ld: Garderob
enhæng til 
al  - der skal

ng: I alt 9 toi
 Hus 9 og 13
ret 
ld: Hus 9 - 4
oiletter i fors
oiletter 1 hæ
sænkebord i 
enhæng til 
e skal igenne

er) lang afsta
e være godt

ørnene hurtig
alet ved toile

ng: Hus nr. 9
 Hus nr. 9 a
ld: Krybber o
enhæng til 
elaterede rum

ng: 1 kontor 
 OK vedligeh
ld: Der er hæ
nter – der ka
enbygning vil
kontor og pe

ng: Vi har ikk
use 
 For små og

ld: Esbjerg k

ng: 3 et i hve

ktionskøkken
tetskøkken i
skøkkenet er
and og størr

kener har vas
ndustri), em
smiley 
 i hvert hus 
Når der skal
t husene var

34 garderobe
pladser  
af garderobe
 da de nye g

bearealet er 
 udearealer
l børnene ig

iletrum forde
3 er ok Hus 

4 små toilett
skellig højde 

æve/sænkebo
 nr. 13 
 børnerelat
em et ganga
and i mellem
t at få bygge
gere kan kom
et hjælp 

9 – 3 rum  - 
alle rum ok s
og barnevog
 børnerelat
m og 1 hvor

 i alle huse 
holdt – men 
æve/sænkeb
an printes på
lle det være

ersonale rum

ke noget mø

g der mangle

kommunes s

ert hus 

n i nr. 9 - 1 a
i nr. 13 
r generelt lil
relse 
sk, komfur, 

mhætter m.m

 
l leveres mad
r bygget sam

epladser  Hu

erne trænger
garderober er

 både i forbin
r: I nr. 9 og 
ennem stuer

elt på 10 stu
 11 mangler 

ter og 6 hæv
 2 hæve/sæ
ord – der ma

terede rum
areal for at k

m stuerne og
et udendørst
mme ind på 

 Hus nr. 13 1
stand Hus nr
gne i nr. 9 og
terede rum
r man skal ud

 meget små 
borde på alle
å alle printer
 hensigtsmæ

m - møderum

ødelokale – v

er 2 hæve/sæ

standard IT u

aktivitetskøk

le men i god

 køleskabe, 
m. lever op ti

d til andre h
mmen  

s 11 – 64 ga

r til udskiftni
r større – Ga

ndelse med g
 13 er der ik
rne for at ko

uer 
 vedligehold 

ve/sænkebor
nkeborde  H
angler 1- 2 b

: Nr. 9 – ok 
komme på to
 toilettet 
oiletter (kold
 toilettet og h

1 rum 
. 13 ok stan
g nr. 13 barn
: Nr 9 2 rum
d af huset – 

  
e kontorer, k
re. I forbinde
æssigt med e
m 

vi har 6 IT ar

ænkeborde  

udstyr 

kken i nr. 11

d stand, de a

il fødevarest

huse ville det

arderobeplad

ing og til de
arderobeare

 gangareal og
kke sammen
omme ud 

 1 og 1 er de

rde Pusle Hu
Hus 13 – 5 
børnetoilette

  Nr. 11 ok –
oilet (ekstra 

dtoilet) i nr. 
have bedre 

d 
nevogne og 

m i sammenh
 i nr. 13 er d

kontorstole, 
else med en
en sammenh

rbejdspladse

 (ikke noget 

 – 1 

andre 

tyrelsens 

t igen være 

dser  Hus 

tte 
alet er 

g udeareal 
hæng til 

elvist 

us 11 – 6 

er og 1 

– Nr. 13 
 toilet 

 11 og 13 
kontakt til 

 garderobe 
hæng med 
det ok 

arkivplads, 
 
hæng via et 

er fordelt 

 påbud fra 

 

415



Toilet og 

Person

2.2 Er der 
opmærkso

Generelt s
 

2.3 Hvilke 
særligt vel

At husene l
personalere
 

3. INSTITU
 

3.1 Hvad s

Lege

Parker

3.2 Hvilke 
særligt vel

At vi bruger
 

badefacilitet

nalegardero

 specifikke 
om på? 

set kunne d

 funktioner
lfungerend

ligger ved sid
essourcerne 

UTIONENS 

ser Du som

Legeareal

epladsinvent

Opho

ring / ankom

 arealer / f
lfungerend

r vores legep

 

Stand:
Indhol
arbejds

ter Omfan
Stand:
Indhol
Ikke no
 

be Omfan
Stand:
 

 forhold / u

der være en

r / rum / sa
de i forhold 

den af hinan
 udnyttes op

 UDEAREAL

 ”dagligdag

ler Omfan
Stand:
fornyels
Variati
Samme
aldersg

tar Omfan
natur/tr
Stand:
Variati

old Omfan
Variati
Samme
9 via vo

mst Omfan
Samme
parkerin

funktioner /
de i forhold 

plads meget

 Ok vedligeh
ld: Borde og
splads  

ng: 1 persona
 Trænger til 
ld: 1 toilet o
oget handica

ng: Der er ga
 OK men ge

udfordringe

n bedre udn

ammenhæn
 til instituti

nden og at le
ptimalt. 

LER 

gens” væse

ng: Der er leg
 Alle 3 legep
se 
ion: OK 
enhænge: At
grupperne i d

ng: Der er kla
ræer, kørear
 Meget forsk
ion: OK, Sam

ng: Bruges d
ion: Børneha
enhænge: N
oksenlåge 

ng: I nr. 9 og
enhænge: S
ngsforhold o

 / sammenh
 til instituti

t og i fælless

holdt men sm
g stole i nr. 9

aletoilet i hv
l renovering 
og håndvask 
ap toilet 

arderober i h
enerelt små o

er ift. det fy

nyttelse af v

nge, ifm. by
ionens ”dag

egepladserne

entligste, p

geplads vi fo
pladser er de

t legepladsen
de forskellige

latrestativer,
realer/vejba
kelligt – enke
mmenhænge

dagligt af alle
ave børn kan
Nr. 11 og Nr

g nr. 11 er fo
Social og sun
og dette give

hænge ifm.
ionens ”dag

skab 

må i nr. 11 o
9 og 11 i nr. 

vert hus- der
 men er ok g
 i hvert rum 

hvert hus – m
og der mang

ysiske miljø

ventilation 

ygning(er) 
glige” pæda

e er slået sa

pædagogisk

orbindelse m
elvist renove

n opbygges 
e huse imøde

, gynger, rut
ner, boldban
elte nye ting
e OK 

e børn 
n gå imellem
r. 13 er sam

orholdene go
ndhedsskole
er parkerings

. udeareale
glige” pæda

og 9 – OK i n
 13 er det de

r kan bades 
generelt set 
 – bruser i n

men meget s
gler bøjleplad

ø, som Du ø

 og varme d

 vil Du evt. 
agogiske p

mmen i bhv 

ke udfordrin

med alle 3 hu
eret – men tr

 aldersdiffere
ekommes 

tchebaner, s
ne, Borde bæ
g – men gen

m legepladse
menhængen

ode men for 
en benytter v
sproblemer i

er vil Du evt
agogiske p

nr. 13 
elt med 1 IT

 i nr. 13 
 
nr. 13 

små 
ds og større 

ønsker at g

 dog ingen p

 fremhæve
praksis? 

v afd og 

ng (I relatio

use 
trænger til væ

entieret såle

sandkasser, 
ænke m.m. 
nerelt nedslid

erne 
nde med tilg

r få pladser  
vores 
i forhold til h

t. fremhæv
praksis? 

T 

 skabe 

gøre 

påbud 

 som 

on til): 

æsentlig 

edes at 

legehuse, 

dt 

ang til nr. 

 ved nr. 13  

hus 13 

ve som 

416



 
 
 
 

4. ”ORDET
 

Da Møllehus
et stort fæll
Derfor fores
af de udford
 
 
 
 
 
 
 
 

 

T ER FRIT” 

sene blev sa
lesrum, hvo
slår vi, at en
dringer vore

 

- EVT. ØVR

ammenlagt s
r alle person

n sammenby
es bygninger 

RIGE BETRA

som 1 institu
nale og foræ
ygning af Mø
r giver os i de

AGTNINGER

ution i 2011 
ældremøder k
øllehusene vi
det daglige. 

R / KOMMEN

 har vi siden 
kan afholdes
ille være en 

NTARER 

 sammenlæg
(pt skal vi le
hensigtsmæ

gningen haft
eje og låne lo

æssig løsning

t brug for 
okaler). 

g på mange 

417



SKEMA TIL

1. STAMDA
 

Instit

Udfylde

U

Dato 

2. INSTITU
 

2.1 Hvad s

Børnerel

Grupperum

L MED-UDV

ATA: 

tutionens nav

ers navn / ro

dfylders em

 for udfyldel

UTIONENS 

ser I som ”d

laterede ru

 / basislokal

Fællesru

 

VALG – AFLE

vn Møllehu

lle Hanne J

ail hajen@

se 16.12.2

 BYGNING(

”dagligdage

um  

ler  
Omfan
Gode , 
samme
Stand: 
Rimeli
Indhold
Inventa
noget g
lyddæm
Variati
Gulvpl
Samme
Samarb
husene
institut
 

um Omfan
entre. 
Stand: 
De to r
Indhold
I hus 9
aktiver
stole og
Variati
I hus 9
børn og
Samme
Fællesr

EVERINGSF

usene 

Jensen & Lo

@esbjergkom

2013 

ER)  

ens” væsen

ng:  
store grupp

en. 
 
gt velholdte
d:  
ar er i rimel
gammelt, bå
mpning og t
ion: 
lads og bord
enhænge: 
bejdet på tv
e 9, 11 og 13
tionen som h

ng: Vi har to

rum er i god
d: 
 har vi lege

rings modul
g borde sam
ion: 
 bruges rum
gså som mo
enhænge: 
rum hvor vi

FRIST 09.0

kal MED 

mmune.dk 

ntligste, pæ

perum i fors

e af boligfor

lig velholdt 
åde i vugges
til dels gulv

dplads til an

værs af grup
3 blev bygg
helhed vil k

o fællesrum 

d stand og b

e-rutsje-klatr
ler for vugg
mt et akvariu

mmet til vug
orgenmads s

i kan samle 

1.2014 

AM

ædagogiske 

skellige stør

reningen. 

stand, vi ha
stue og bhv

vtæpper på g

ntal indmeld

pperne vil ku
get sammen,
kunne styrke

i hus 9 og 

bruges samti

re redskab o
gestuebørn. I
um. 

ggestuebørn
spise rum. 

børnene om

M repræsenta

 udfordring

rrelser, i hus

ar investeret
v. Vi har inv
gulvene i vu

dte børn 

unne styrke
, ligesom en
es derved. 

13, i hus 11

idig som ge

og sofa sam
I hus 13 er d

n og i hus 13

m morgenen

ant, TR rep 

g (I relation

s 13 kan to 

t i nyt, dog 
vesteret i 
uggestuen. 

es betydeligt
n fælles fors

 er der en m

ennemgangs

mt væghæng
der møblere

3 til bhv og 

n og om 

n til): 

rum slås 

også 

t, hvis 
ståelse af 

mindre 

srum. 

te 
et med 

vuggestue 

418



Legerum

Ak

Gar

m / soverum
værksted(e

ktivitetskøkke

rderobeareal

 

eftermi
gennem
gennem
en sam
 

m / 
er) 

Omfan
Hus 9 h
af stuer
fungere
stuerne
Stand: 
Disse r
funktio
tunge m
Indhold
Der er 
madras
Variati
Disse r
udnytte
Samme
Ved en
flere sm
 

en Omfan
hus 9 h
et mod
Stand: 
Hus 9 h
med en
køkken
Indhold
Alle kø
Variati
hus 9 h
Samme
Der lev
madtra
arbejds
 

ler   
Omfan
Hus 9 h
13 har 
Stand: 

iddagen i br
mgangsrum,
mgang og tr

mmenbygnin

ng: 
har et fælles
rne et mindr
er som com
e, børnene s

rum er mege
onelle rum s
madrasser ti
d: 
for mange f

sser osv.  
ion: 
rum bruges 
elsen. 
enhænge: 
n sammenby
må rum til d

ng: 
har et produ
dtage og akti

har et velfun
n ny udsugn
ner i god sta
d: 
økkener lev
ion: 
har et mindr
enhæng: 
veres mad fr
ansport på ru
sgang betyd

ng: 
har 34 gard
80 garderob

ringe-hente 
, da det pæd
rafik / forsty
ng. 

s soverum/b
dre bold/lege
mputerrum fo
sover på stu

et små, så d
samtidig me
il og fra sov

funktioner i

for meget s

ygning af de
differentieri

uktionskøkk
ivitetskøkke

ngerende pr
ning og opda
and og størr

er op til de 

re køkken. 

fra hus 9 til 
ullevogn, ig

delig lettere.

derobepladse
bepladser. G

situationer,
dagogisk se
yrrelser. Det

bevægelsesr
erum. Der e
or personale
erne. I hus 

de er svære a
ed at person
verummene

i de små rum

som multifu

e 3 huse kun
ng. 

ken, hus 11 h
en.  

roduktionsk
aterede mas
relse. 

gældende k

13 og vejen
gen ville en 
. 

er, hus 11 h
Garderobep

, men som i
t virker fors
tte vil igen k

rum, som er
er et lille væ
et. Hus 11 h
13 har vi 2 p

at udnytte s
nalet skal be
. 

m, de er fyld

unktionelle r

nne man tag

har et aktivi

køkken, som
skiner. Hus 

krav og vi ha

n er lang og 
sammenbyg

ar 64 garde
ladserne er 

ikke er et 
styrrende m
kunne afhjæ

r lille. Desu
ærksted, som
har 3 små bo
puderum og

som multi 
elastes med 

dte med ma

rum, hvilke

ge mere hen

itetskøkken

m er lille me
11 og 13 ha

har elite smi

besværlig m
gning gøre 

erobepladser
meget små

med 
ælpes ved 

uden har to 
m samtidig 
oldrum på 
g en hems.

at bære 

aterialer og 

t hæmmer 

nsyn til 

n og hus 13 

en udstyret 
ar 

ley. 

med 
denne 

r og hus 
. 

419



B

Evt. ba

rel

Børnetoilette
puslepla

arnevognsru

Personal
laterede ru

Kontorpla

 

Cirka h
plads. 
Indhold
Garder
evakue
Samme
Hus 9 o
på for a
 

r / 
ds  

Omfan
Der er 
Stand: 
God i h
toilet, s
Indhold
Hus 9 h
Hus 11
puslepl
Hus 13
børneto
Samme
Der er 
ide me
 

um  Omfan
Vi har 
Stand: 
Hus 9 s
Indhold
Krybbe
Samme
I hus 9
barnev
 

e- 
um 

 

ds Omfang
I alle hu
Stand: 
Alle kon
indehol
Indhold
Der er 
huse. L
 

halvdelen af

d: 
roberne er ti
eringsveje/g
enhænge: 
og 13 skal b
at komme u

ng: 
9 toiletrum 

hus 9 og 13 
som skal ren
d: 
har 4 små to

1 har 6 børn
lads. 

3 har 5 børn
oiletter og 1
enhæng: 
lang afstand
d nogle ude

ng: 
3 barnevog

små men i o
d: 
er og barnev
enhænge: 
 er der et ru
ognsrumme

g: 
usene er der
 
ntorer er gen
de i dag. 

d: 
kontorborde

Lidt opbevari

f garderobe

il dels i gan
gennemgang

børnene ige
ud på legepl

m fordelt på 

men hus 11
noveres. 

oiletter og 6
netoiletter og

netoiletter, 1
1 pusleplads

d til toilette
endørs toilet

gnsrum i hus

ok stand. 

vogne 

um hvor ma
et, der er ku

r kontor 

nnem årerne

e der kan hæ
ngsplads til 

rne bør uds

ngene så der
ge. 

nnem stuern
ladsen, hvilk

10 stuer. 

1 mangler v

6 hæve/sænk
g 2 hæve/sæ

1 hæve/sænk
s. 

erne fra nog
tter i alle hu

s 9 og 1 bar

an skal ud fø
un elektrisk 

e holdt vedli

æve/sænke, 
 mapper og 

kiftes til ny

r skal tages h

ne med dere
ket er uhens

vedligeholde

ke puslebor
ænke pusleb

ke puslebord

le stuer, det
usene. 

rnevognsrum

ørst for at ko
opvarmning

ge, men er s

kontorstole, 
diverse. 

ye og det kræ

hensyn til b

es overtøj o
sigtsmæssig

else af 1 toi

rde. 
borde, mang

rd, her mang

t ville være 

m i hus 13. 

omme ind i 
g. 

små til det d

 pc samt pri

æver mere 

brand og 

og støvler 
gt. 

ilet og 1 

gler 1 

gler vi 2 

en god 

det skal 

ntere i alle 

420



Mø

Toilet og 

Person

2.2 Er der 
opmærkso

Udgang til l
 
 

2.3 Hvilke 
særligt vel

Gode større
værksted, m
 
 

3. INSTITU
 

3.1 Hvad s

ødelokale / I
arbejdspla

Personaleru

badefacilitet

nalegardero

 specifikke 
om på? 

legepladsen 

 funktioner
lfungerend

elser på grup
m.m.) 

UTIONENS 

ser I som ”d

Legeareal

 

IT-
ds 

Omfang
Der er 
der 2 IT
pædago
der IT a
Stand: 
Der ma
Indhold
Standa
 

um Omfang
Der er 
Stand: 
Er vedli
Indhold
Der er 
arbejds

ter Omfang
Persona
Stand: 
Trænge
Indhold
1 toilet 
handica

be Omfang
Der er g
Stand: 
OK – m
overtøj 
Indhold
Skabe o

 forhold / u

 i nr. 13 er ig

r / rum / sa
de i forhold 

pperum der 

 UDEAREAL

”dagligdage

ler Omfang
Størrels
Stand: 

g: 
ikke et fælle
T arbejdspla
ogisk leder –
arbejdsplads
 
angler 2 hæv
d: 
rd IT udstyr 

g: 
3 personale 
 
igeholdt igen
d: 
borde og sto
splads i perso

g: 
aletoilet i hv
 
er til renover
d: 
 og håndvas
aptoilet. 

g: 
garderobepla
 

men små – de
 på. 

d: 
og bøjlestæn

udfordringe

gennem den

ammenhæn
 til instituti

lægger op ti

LER 

ens” væsen

g: 
sesmæssigt 
  

es mødeloka
dser, hvor d

– i nr. 11 og 
s i pauserum

ve/sænkebor

 

 rum – et i h

nnem årene 

ole i alle hus
onalerumme

vert hus – de

ring, men ka

sk i hvert hu

ads i alle hu

er mangler p

nger 

er ift. det fy

n midterste s

nge, ifm. by
ionens ”dag

il gode aktiv

ntligste, pæ

 er det ok 

le hvor alle k
de 3 pladser 
 13 er der IT

mmet – det k

rde – samt n

hvert hus – d

 – men små 

e nyest i hu
et 

et er muligt a

an bruges. 

s – bruser i 

se 

plads til sko/

ysiske miljø

stue – uforho

ygning(er) 
glige” pæda

viteter – små

ædagogiske 

kan være sa
bliver brugt 

T plads med 
kan være for

nyere kontor

det største i 

 i nr. 9 og nr

s nr. 13 Nr. 

at bade i nr.

nr. 13 – me

/støvler og m

ø, som I øn

oldsmæssigt

 vil I evt. fr
agogiske p

å rum til ford

 udfordring

amlet. I hver
t af leder og 
 ledelsen og
rstyrrende. 

rstole. 

 hus nr. 13 

r. 11 nr. 13 

 13 har også

 13 

n ikke noget

mere plads t

nsker at gør

t meget reng

remhæve s
praksis? 

dybelse  (bol

g (I relation

rt hus er 
 daglig 
 i nr. 13 er 

er ok. 

å 

t 

il at hænge 

re 

gøring. 

om 

ldrum, 

n til): 

421



Lege

Parker

3.2 Hvilke 
særligt vel

En sammen
Fodboldban
Gode cykel 
Fin lille skov
 

4. ”ORDET
 

Sammenby
børn og per
Legepladse
Gæstehus/å
talepædago

 

epladsinvent

Opho

ring / ankom

 arealer / f
lfungerend

nhængende 
nen, sandkas
 baner på leg
v i nr. 9 

T ER FRIT” 

ygning af de 
rsonale. 
n trænger ti
åbnet hus fo
og, psykolog

 

Blandet
Variatio
En god 
Samme
De 3 le
 

tar Omfang
Alt i alt
Stand: 
Kunne v
Variatio
Der ma
Samme
OK 

old Omfang
Bruges 
Variatio
Børnen
Samme
Børnen

mst OK – bo
skolens
afleveri

funktioner /
de i forhold 

legeplads m
sserne samt 
gepladsen 

- EVT. ØVR

3 huse med

l en kærlig h
or dagplejen,
 samtalerum

t – noget er 
on: 
 blanding af 
enhænge: 
gepladser er

g: 
 god – fin pl
 
være bedre 
on: 
angler lidt hu
enhænge: 

g: 
 meget 
on: 
e har muligh
enhænge: 
e kan forene

ortset fra nr
s elever eller
ing af børn f

 / sammenh
 til instituti

ed adgang t
 legestativet

RIGE BETRA

 et fælles be

hånd så der 
, ude toilette

m) 

 ok og noget

 ”friareal” og

r tilgængelig

lads til alle b

 – men ok 

uler/små rum

hed for forsk

e forskellige 

. 13 der man
r personale, 
foran nr. 13 

hænge ifm.
ionens ”dag

til alle huse 
t i nr. 13 (ed

AGTNINGER

evægelses ru

 kan skabes 
er, rum til tv

t trænger til 

g legestative

ge for alle ge

børnene 

m til at gemm

kellige lege/a

 lege igenne

ngler p-plad
hvilket besv

. udeareale
glige” pæda

dderkoppen)

R / KOMMEN

um, køkken,

 flere udford
værfagligt ar

 en kærlig hå

er 

ennem divers

me sig i. Men

aktiviteter p.

m hele legep

ser ofte er d
værliggør spe

er vil I evt. f
agogiske p

. 

NTARER 

 kontor Mult

ringer til de 
rbejde (sund

ånd 

se låger 

n ok 

.g.a. det sto

pladsens are

de optaget a
ecielt afhent

 fremhæve 
praksis? 

tifunktionelt 

 enkelte aldr
dhedsplejske

ore udereal 

eal 

f sosu 
tning og 

 som 

 rum til 

re. 
e, 

422



 

 

SKEMA TIL OMRÅDELEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Afdelingens navn Grønlandsparken  

Områdeleders navn Hanne Fisker Damkjær  

Udfylders navn / rolle Hanne Fisker Damkjær  Områdeleder  

Udfylders email hada@esbjergkommune.dk  

Dato for udfyldelse 09.01.2017 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
Hvis (JA) angiv hvilke: (udfyldes) 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
A.3 ”Ordet er frit”   
Områdelederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
Lejemålet bliver opsagt og afdelingen skal i 2017 flyttes til kommunens bygninger på nabogrunden.  
De kommende bygninger bliver indrettet til daginstitution så afdelingen kan leve op til alle krav og 
fremstå som et godt og meget attraktiv tilbud  

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 
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OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA OMRÅDELEDELSEN  

2. AFDELINGENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Fællesrum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Aktivitetskøkken (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Garderobearealer  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til udearealer m.v.? 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Evt. barnevognsrum  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, m.v.? 

Personalerum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Toilet og badefaciliteter (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Personalegarderobe (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

(udfyldes evt.) 
Evt. påbud, indeklima, lyd, varme, kulde, lysindfald m.v.? 
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2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

3. AFDELINGENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Legepladsinventar (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Ophold (udfyldes) 
Omfang, variation, sammenhænge m.v.? 

Parkering / ankomst (udfyldes) 
Omfang, sammenhænge m.v.? 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

Det er rigtigt fornuftigt at det dyre lejemål bliver opsagt og der i stedet for investeres i kommunens 
egne bygninger. Udgiften til leje var for høj i forhold til den meget dårlige stand bygningerne er i. 
Det skal nok blive super dejligt når afdelingen flytter ca. 15 december 2017 hvis alt går som det skal.   
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SKEMA TIL OMRÅDELEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Afdelingens navn Bakkegården  

Områdeleders navn Hanne Fisker Damkjær  

Udfylders navn / rolle Hanne Fisker Damkjær  Områdeleder  

Udfylders email hada@esbjergkommune.dk 
  

Dato for udfyldelse 09.01.2017 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
Hvis (JA) angiv hvilke: (udfyldes) 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
A.3 ”Ordet er frit”  
Områdelederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
Vi har selv investeret mange penge til vedligeholdelse på afdelingen i 2016. Afdelingen er præget af at 
der i mange år ikke rigtigt har været brugt penge på vedligehold, sikkerhed og udskiftninger. Det er 
kommunens bygning og huset er ordentligt byggeri som absolut kan betale sig holde pænt. Vi vil 
derfor også i 2017 lave en del på afdelingen. Der mangler alternative rum og fælles rum hvilket er en 
stor udfordring, når vi skal arbejde i små læringsgrupper eller samles på tværs af stuerne. Der er et 
langt smalt gangareal som også fungerer som garderobe, hvilket ikke er optimalt da det giver meget 
uro. Det vil være optimalt at etablere en ny garderobeafdeling til børnehavebørn. En løsning kunne 
være at udnytte og udbygge det gamle værksted som pedellen havde? Hegnet rundt om legepladsen 
er så lavt så det er let at forcere. Det er derfor et ønske med et højre hegn. Der mangler 
parkeringspladser, men jeg tror det er svært at løse.  
Der bør endvidere laves tidssvarende og ordentlige barnevognsrum og sovemuligheder. Da det kan 
være svært at udvide bygningen til flere kvadratmeter, bør man i stedet for nednormerer børnetallet, 
så der ikke er flere børn i afdelingen end der er kvadratmeter til. Det kan være man tilsvarende kan 
opnormerer i en af de andre 6 afdelinger i vores område.  
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Der er 3 køkkener i afdelingen. De bruges ikke mere til produktionskøkken da afdelingen får mad ude 
fra. Det vil være oplagt at slå det ene køkken sammen med nærliggende grupperum, da der virkeligt 
er trangt med plads.  
 

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 

 

 

 

OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA OMRÅDELEDELSEN  

2. AFDELINGENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Fællesrum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Aktivitetskøkken (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Garderobearealer  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til udearealer m.v.? 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Evt. barnevognsrum  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 
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Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, m.v.? 

Personalerum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Toilet og badefaciliteter (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Personalegarderobe (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

(udfyldes evt.) 
Evt. påbud, indeklima, lyd, varme, kulde, lysindfald m.v.? 
 
 
 

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

3. AFDELINGENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer Der er en udflytter gruppe som hver dag køre til på Sjelborg gammel skole 

Legepladsinventar (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Ophold (udfyldes) 
Omfang, variation, sammenhænge m.v.? 

Parkering / ankomst (udfyldes) 
Omfang, sammenhænge m.v.? 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
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Der bør etableres en lille tilbygning til afdelingens værksted, så det kan bruges til børnegarderobe, 
samt et større barnevognsrum.  
Det vil være optimalt hvis der også kunne tilbygges fællesrum og et par læringsrum, så ville man 
kunne sælge bussen og ikke mere behøve at tage til Sjelborg hver dag, men i stedet passe de børn der 
er behov for, i egen bygning.  
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SKEMA TIL OMRÅDELEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Afdelingens navn Børnebakken Vest 

Områdeleders navn Helle langaa Andersen 

Udfylders navn / rolle Annemarie Ludvigsen Pædagogisk Leder 

Udfylders email anlud@esbjergkommune.dk 

Dato for udfyldelse 3/1 2017 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  + 
Hvis (JA) angiv hvilke: (udfyldes) 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  + 
A.3 ”Ordet er frit”  
Områdelederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
Børnebakken  er en stor institution med mange muligheder og dermed også mange steder der skal 
vedligeholdes. 
Legepladsen lige så. 

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 
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OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA OMRÅDELEDELSEN  

2. AFDELINGENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

Mørke og nedslidte. 
Trænger til maling. 

Fællesrum Stort og lyst. 
Koldt om vinteren og varmt om sommeren. 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

Træk i soverum 

Aktivitetskøkken Meget nedslidt. 
Trænger til udskiftning. 

Garderobearealer  Ok. Små og trange 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

Alle toiletter er gamle og trænger til renovering.  

Evt. barnevognsrum   

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads Lille kontor kun med plads til 1 person. 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

Børnelokale der også bliver brugt til møde lokale. 
It arbejdsplads er på personalestuen, ikke optimalt, da den i forvejen er 
meget lille. 

Personalerum Meget lille og mørkt. 

Toilet og badefaciliteter Trænger til renovering og ny opdeling af toiletforholdene. 

Personalegarderobe Er i et gangareal. 
Trænger til renovering. 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

 
 
 

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
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3. AFDELINGENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer Små og ikke tidssvarende indretning. 

Legepladsinventar Store dele af legepladsen trænger til makeover og udskiftning. 

Ophold  

Parkering / ankomst Ny parkeringsplads. 
Der mangles nye fliser fra parkeringspladsen til bygningen og der mangles 
et cykelskur. 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

Børnebakken Vest køkken bude udskiftes, ligesom hele indgangspartiet bør ændres. Forældre og børn 
skal snegle sig forbi en kælderskakt, der fylder det meste af indgangen. 
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SKEMA TIL OMRÅDELEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Afdelingens navn Børnebakken Øst 

Områdeleders navn Helle langaa Andersen 

Udfylders navn / rolle Annemarie Ludvigsen Pædagogisk Leder 

Udfylders email anlud@esbjergkommune.dk 

Dato for udfyldelse 3/1 2017 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  + 
Hvis (JA) angiv hvilke: (udfyldes) 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds x  
A.3 ”Ordet er frit”  
Områdelederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
Børnebakken Øst er en stor institution med mange muligheder og dermed også mange steder der skal 
vedligeholdes. 
Legepladsen lige så. 

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 
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OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA OMRÅDELEDELSEN  

2. AFDELINGENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

Vi har gode basisrum, dog lidt små i styrbord. 
I bagbord trænger der til nye skabe/bordplader og vask på stuerne 

Fællesrum Har vindfang fra tidligere fritidshjem. 
Her kommer meget træk fra 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

Fine 

Aktivitetskøkken Fint 

Garderobearealer  Ok. 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

Alle toiletter er gamle og trænger til renovering.  

Evt. barnevognsrum  Fint 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads Stort kontor med 2 computere 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

Vi benytter Områdelederkontoret til møderum, når Helle ikke bruger det. 
Vi har 3 IT arbejdspladser og en bærbar computer. 

Personalerum Fint. Trænger til at blive frisket op med maling og nyt inventar. 

Toilet og badefaciliteter Antal fint. 
 

Personalegarderobe Fint, dog renovering7maling tiltrængt 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

(udfyldes evt.) 
Evt. påbud, indeklima, lyd, varme, kulde, lysindfald m.v.? 
 
 
 

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
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3. AFDELINGENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Legepladsinventar (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Ophold (udfyldes) 
Omfang, variation, sammenhænge m.v.? 

Parkering / ankomst (udfyldes) 
Omfang, sammenhænge m.v.? 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

Børnebakken Øst er en ældre afdeling, der i den grad trænger til at blive gjort i stand. Toiletterne er 
meget gamle og ikke vedligeholdte. Der er ikke malet i huset. 
Legepladsen er stor og kræver stor vedligeholdelse. 
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SKEMA TIL OMRÅDELEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Afdelingens navn Norddalsparken  

Områdeleders navn Hanne Fisker Damkjær  

Udfylders navn / rolle Hanne Fisker Damkjær  Områdeleder  

Udfylders email hada@esbjergkommune.dk  

Dato for udfyldelse 08.01.2017 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
Hvis (JA) angiv hvilke: (udfyldes) 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
A.3 ”Ordet er frit”  
Områdelederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
Investeringer og vedligeholdelse er stoppet fra kommunens side, da det ikke kan svare sig at 
vedligeholde mere på de bygninger som er lige til nedrivning. Det er et spørgsmål om tid, før vi ikke 
kan drive daginstitution i de gamle og totalt nedslidte bygninger som i sin tid blev stillet op som 
midlertidige bygninger. Det bedste ville være hurtigst muligt at nedrive bygningerne og opføre nyt på 
matrikel. 
Man risikerer store unødvendige ekstraudgifter hvis vi lige pludselig må genhuses akut. (Byggeriet er 
opført på samme måde som de tidligere bygninger på Stengårsvej, dog er Norddalsparken en del 
ældre). 
Der er alvorlig råd, og forskellig problemer alle steder. Desuden er der ingen muligheder for, at 
barnevognene kan stå i læ, hvilket er et stort problem.   
Toiletforholdene for børnene er meget dårlige, da der er gennemgang gennem toiletterne og direkte ud 
på legepladsen. Det betyder, at børnene sidder på toilet midt i gangområde ud til legepladsen.  

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 
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Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 

 

 

 

OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA OMRÅDELEDELSEN  

2. AFDELINGENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Fællesrum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Aktivitetskøkken (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Garderobearealer  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til udearealer m.v.? 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Evt. barnevognsrum  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, m.v.? 

Personalerum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Toilet og badefaciliteter (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 
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Personalegarderobe (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

Alt ved de bygninger er en udfordring. Det er et spørgsmål om tid før der kommer fugt. Der er tydeligt 
råd mange steder, ovenlysvinduerne synker, så lofterne giver slip. Gulvene bobler op. Bærende stolper 
er rådne. Manglende ventilation. Vuggestuebørnene kan ikke rigtigt se ud af vinduerne. Manglende 
mulighed for ordentligt udluftning til det fri. Der er ikke mulighed for læ til barnevogne. Råddent og 
ekstrem lille barnevognsrum.  
Det hele er camoufleret med lidt maling der forsøger at holde sammen på det hele. 
Bygningerne var ved sidste gennemgang markeret som rød og nu er det hele bare blevet forværret. 
Det går virkeligt hurtigt nu, når der samtidig ikke vedligeholdes på bygningerne, mere end kun i akutte 
nødstilfælde.  
 

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

3. AFDELINGENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer På legepladsen der asfalt der er sunket, hvilket har bevirket at en personale 
er faldet og fået en alvorlig arbejdsskade. Vi er pt ved at undersøge om det 
er på grund af rotter eller vand? 
 

Legepladsinventar (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Ophold (udfyldes) 
Omfang, variation, sammenhænge m.v.? 

Parkering / ankomst (udfyldes) 
Omfang, sammenhænge m.v.? 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
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Da kommunen ejer bygningerne. Den bedste løsning vil være nedrivning og opførelse af en ny 
bygning. Kommunen ønsker, at have attraktive daginstitutioner så er det fornuftig og langt mere 
rentabel at investere i nyt. Der bør ved nybygning etableres et produktionskøkken der kan levere til 
hele Sædding Gjesing området. 
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SKEMA TIL MED-UDVALG – AFLEVERINGSFRIST 09.01.2014 

1. STAMDATA: 
 

Institutionens navnInstitutionen i Norddalsparken (Børnehave afdeling, skovhuset) 

Udfylders navn / rolleBirthe Kristensen MED udvalg 

Udfylders emailbik2@esbjergkommune.dk 
Dato for udfyldelse10/12 2013 

2. INSTITUTIONENS BYGNING(ER)  
 
2.1 Hvad ser I som ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum 
Grupperum / basislokalerI skovhuset er der to grupperum, hvor hvert rum består af to mindre rum der ligger i forlængelse af 

hinanden som skaber forstyrrelser f.eks. ved gennemgang. Grupperummene har mange forskellige 
funktioner leg, sove og spise hvilket kræver ressourser og udfordre personalet samt slider på 
fasiliteterne og skaber støj gener. Gulvene er kolde og der er trækgener. 
 

FællesrumFællesrummet er kernen i skovhuset og fællesindgang for alle børn, forældre og personale der skal 
gennem fællesrummet for at komme i garderoberne, hvilket skaber store forstyrrelser og 
medvirker at fællesrummet sjældent kan bruges til aktiviteter og fordybelser.  

Legerum / soverum /
værksted(er)

I skovhuset fungere et af grupperummene som soverum for at bruge vores ressourser bedst muligt 
(oprydning og arbejdsstillinger) spiser gruppen samlet i det rum der ligger i forlængelse af 
“soverummet” hvor konsekvensen er et højt støjniveau under spisning.  I institutionen er er børn 
der skal sove i alle tre huse, hvor der kræves personale ressourser /sovevagter i hvert hus. 

AktivitetskøkkenKøkkenet ligger i åben tilknytning til fællesrummet som er skovhusets kerne. Fællesrummet er 
fælles indgang for alle og gennemgangsrum/fordelingsrum  til garderober og grupperummene. Det 
at fællesrummet/køkken er et gennemgangsrum skaber uro og forstyrrelser. 

GarderobearealerGarderoberne er meget små og utidssvarende. Personalets arbejdsstillinger er dermed meget 
dårlige. Grundet pladsmangel er garderoberne årsag til mange konflikter. Garderoben tilknyttet 
grupperummet solstrålen mangler isolering og fremstår meget kold i vinterhalvåret. 

Børnetoiletter / puslepladsToiletterne er meget små og vi har kun mulighed for at aflukke et børnetoilet grundet pladsmangel. 
I skovhuset har vi ikke plads til et ordentligt pusleplads med hejse/sænke funktion.Børnetoiletterne 
er gennemgang fra garderobe og udeareal hvilket skabe forstyrrelser og uro.Der er mangel på 
udluftnings muligheder. I perioder er der lugt gener fra kloark. 

Evt. barnevognsrum 
Personale-

relaterede rum
 

KontorpladsVed fusionen i 2012 etablerede vi et fælles kontor for hele institutionen i vuggestuens 
personalestue. Kontoret fremstår nyt og pænt.  

Mødelokale / IT-
arbejdsplads

Ved fusionen etablerede vi it arbejdsplads/bibliotek til personalet i det tidligere kontor i 
vuggestuen. Der er spildtid for personalet ved at skulle fra hus til hus i alt slags vejr for at bruge it 
rummet. På nuværende tidspunkt er det et gennemgangs rum med mange forstyrrelser, når man 
skal arbejde (feks kopimaskinen, foto fremkaldelse,  bibliotek, folk der skal tjekke kalendere m.v. 

PersonalerumVed fusionen etablerede vi fælles personalestue  i Skovhuset for alle ansatte. Det er et lille rum til 
30 ansatte. Der bliver brugt tid på at gå frem og tilbage mellem husene i alt slags vejr.  

Toilet og badefaciliteterDer er kun et toilet til personalet i skovhuset. Personalet som ofte skal benytte toilettet indenfor 
samme tidsrum. Rummet har kun et ovenlys vindue, som er besværlig at åbne. Bruse rummet 
bruges til opbevaring. 
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PersonalegarderobeMeget småt og utidssvarende. 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som I ønsker at gøre opmærksom på? 

Vi har store problemer med temperaturudsving. Om sommeren er der meget varmt og om vinteren meget svært at varme op. Der er 
arbejdet med at afhjælpe støj problemet, med lyd isolerede døre og støj plader til loftet. Bygningerne er 40 år gamle og tænkt fra 
starten som midlertidig byggeri. Der bruges mange penge på vedligeholdelse af bygningerne, så institutionen fremstår respektabel. 
Der er en stor udfordring pga. nedslidning. 
 
Der er kolde gulve og træk. 
 Lugtgener fra kloak. 
Dårlig isolering. 
Materialevalg: eternit plader 
Manglende el stik ude som inde Håndværkere skal trække ledninger fra de indendørs stik. 
Kælderen, som bliver brugt til opbevaring har haft flere oversvømmelser. Materialer, legetøj og møbler, der bliver opbevaret i 
kælderen får en dårlig lugt. 
Efter fusionen i Norddalsparken er det en institution i tre huse, hvilket er meget lidt rationelt ifm. Personalenormeringen. 
Samarbejdet udfordres væsentligt og forældrene reagerer negativt på konsekvenserne da enkelte børn reagerer, når vi er nød til at slå 
husene sammen i perioder. 
 
Institutionen fremstår utidssvarende, da det er svært at ændre pædagogikken i forhold til antal og alder på børn.  
 
 
 
 

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) vil I evt. fremhæve som særligt velfungerende i forhold til 
institutionens ”daglige” pædagogiske praksis? 
 
 
 
 
 
3. INSTITUTIONENS UDEAREALER 
 
3.1 Hvad ser I som ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

LegearealerLegepladsen er renoveret i 2009. Den fremstår pæn og vedligeholdt.  
Beskrivelse og pædagogiske overvejelser findes på hjemmesiden. 

LegepladsinventarLegepladsen fremstår pæn og vedligeholdt. Dog med en del slid på ”eventyrhuset”. 

OpholdLegepladsen er højt prioriteret og bruges hver dag. 

Parkering / ankomstParkeringspladsen er trang i spidsbelastningen. Belægning af fliserne på selve p-pladsen er 
udskiftet i 2010. Flisebelægningen rundt om p-pladsen er dårlig. (ansøgning om udskiftning ligger 
hos dagtilbud). Træerne rundt om p-pladsen er fældet på grund af råd. P-pladsen fremstår trist. 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer vil I evt. fremhæve som særligt velfungerende i forhold til 
institutionens ”daglige” pædagogiske praksis? 
Legepladsen fremstår lys og venlig med mange gode funktioner for udfoldelse af vuggestuebørn.  
Institutionens beliggenhed ift. skole, boldbaner, kvarterets grønne arealer, legepladser, skov og park er i særklasse. 
 
 
 
 
 

4. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
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Der er ansøgt om nybygning. 
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SKEMA TIL OMRÅDELEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Afdelingens navn Fyrparken  

Områdeleders navn Hanne Fisker Damkjær  

Udfylders navn / rolle Hanne Fisker Damkjær  Områdeleder  

Udfylders email hada@esbjergkommune.dk  

Dato for udfyldelse 08.01.2017 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds x  
Hvis (JA) angiv hvilke: (udfyldes) 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
A.3 ”Ordet er frit”  
Områdelederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
Vi har et godt samarbejde med boligforeningen vi bor til leje hos. Der er fortaget løbende 
vedligeholdelses af boligforeningen og i 2016 kom der nye gulve en del steder. Vinduer ved tag er 
repareret og udskiftet nogle steder. Der er endvidere planer om at renoverer badeværelserne i 2017.  
Der er dog et meget stort ønske om et moderne ventilationssystem, samt nye vinduer, nyt 
barnevognsrum. Det kan være et problem at finansiere udgifterne for boligforeningen. Måske skal der 
genforhandles en lejekontrakt så dette bliver muligt? Vi har selv lavet forbedringer i forhold til at skabe 
optimale rammer og bedre udnyttelse af kvadratmeterne og bedre læringsrum. Afdelingen ligger godt 
placeret i forhold de mange lejeboliger lige ved siden af.  
 

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   
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Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 

 

 

 

OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA OMRÅDELEDELSEN  

2. AFDELINGENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

Der er lavet en ny og bedre udnyttelse af fælleskvadratmeter, det betyder, 
at der er nogle kvadratmeter der nu er blevet ekstra grupperum.  

Fællesrum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Aktivitetskøkken (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Garderobearealer  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til udearealer m.v.? 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

Der er problemer med ventilationen, så den dårlige lugt fra toiletterne 
kommer direkte ud i grupperummene.  
 

Evt. barnevognsrum  Er i meget dårligt stand (RØD).  
 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, m.v.? 

Personalerum Er meget lille og der er dårlig udluftning.  
Der mangler ordentlige forhold til mødeaktiviteter.  
 

Toilet og badefaciliteter (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Personalegarderobe (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 
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2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

Ventilations problemer og indeklima, træk, Barnevognsrum bør ombygges.  

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

Afdelingen er velfungerende hvis der udbedres det vi har anmærket i 2.2. 
 
 

3. AFDELINGENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Legepladsinventar (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Ophold (udfyldes) 
Omfang, variation, sammenhænge m.v.? 

Parkering / ankomst (udfyldes) 
Omfang, sammenhænge m.v.? 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

Det kan måske betale sig, at blive boende til leje og i stedet genforhandle lejekontrakten, så det er 
muligt at få udskiftet alle vinduer, ombygget barnevognsrummende, opsat moderne 
ventilationssystem, samt at få aftalt en præcis løbende vedligeholdelsesplan.   
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SKEMA TIL OMRÅDELEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Afdelingens navn Børnehuset Katamaranen – Hjertinggården og Sjelborg børnehave 

Områdeleders navn Helle Langaa Andersen 

Udfylders navn / rolle Lisbeth Klemmensen Pædagogisk leder 

Udfylders email lik5@esbjergkommune.dk 

Dato for udfyldelse 29. december 2016 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds X  
Hvis (JA) angiv hvilke: Der er indkøbt nye legeredskaber til legepladsen i begge huse i 2015. 

Der er monteret lydlofter i Sjelborg børnehave for at reducere støj.  

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds X  
A.3 ”Ordet er frit”  
Områdelederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
(udfyldes) 
 

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 
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OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA OMRÅDELEDELSEN  

2. AFDELINGENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Fællesrum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Aktivitetskøkken (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Garderobearealer  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til udearealer m.v.? 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Evt. barnevognsrum  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, m.v.? 

Personalerum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Toilet og badefaciliteter (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Personalegarderobe (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

(udfyldes evt.) 
Evt. påbud, indeklima, lyd, varme, kulde, lysindfald m.v.? 
 
 
 

504



 

 

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

3. AFDELINGENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Legepladsinventar (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Ophold (udfyldes) 
Omfang, variation, sammenhænge m.v.? 

Parkering / ankomst (udfyldes) 
Omfang, sammenhænge m.v.? 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

(udfyldes evt.) 
 
 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

Der kan opnås en stor besparelse, ved at  
opføre en tilbygning ved Markhuset. Både personalemæssigt og driftsmæssigt. Skovhusets 
tag er i dårlig stand. Det er dyrt at varme op og det er en udfordring med 
arbejdsplanerne, da begge huse skal være i brug hver dag. Hvis der på sigt skal bygges nyt, 
skal vi måske tænke ind, at vuggestuen skal flyttes fra Hjertinggården til Sjelborg, så der 
kommer gulvvarme i de lokaler, hvor de yngste børn opholder sig. Hjertinggården bliver så 
er børnehave 3 – 6 år. 
Man kunne også tænke, at Hjertinggården sælges fra, og hele Katamaranen samles på 
Sjelborggrunden. Så vil det store areal blive brugt bedre. 
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SKEMA TIL INSTITUTIONSLEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Institutionens navn Grønnegården 

Udfylders navn / rolle Betina Smedegaard Leder 

Udfylders email besme@esbjergkommune.dk 

Dato for udfyldelse 19.12.16 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds x  
Hvis (JA) angiv hvilke: Malet enkelte vægge rundt omkring i huset (malingen var slidte af). 

Reparation af jordhøj, blev overdækket af gummibelægning. 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
A.3 ”Ordet er frit”  
Institutionslederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
Vi har altid holdt institutionen pæn (malet når det har været påtrængt og udskiftet materialer, som var 
gået i stykker).  
Nu har vi haft et meget anstrængt budget siden 2014 – hvor vi gik fra at være special institution til 
”normal” institution, vores økonomien er blevet væsentligt reduceret. Vi har i perioden fra 1.1.2015 og 
frem til nu haft økonomiske udfordringer bl.a. faldende børnetal. For at holde en institution kørende 
med en god og sund etisk indretning, kræver det et væsentligt større vedligeholdsøkonomi til 
institutionen for at imødekomme det. 
Tilbagemelding på institutionens tilstand vil ud fra ovennævnte være, at der ikke har været økonomi til 
at vedligeholde Grønnegården som tidligere – der er steder, hvor vi trænger til at få malet inde i huset, 
og på legepladsen er vi nu der, hvor gammelt gummiunderlaget skal udskiftes og indkøb til nye 
legeredskaber, som er blevet kasseret ved legepladskontrollen fx legehus. 
 

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 

Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   
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Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 

 

 

 

OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA INSTITUTIONSLEDELSEN  

2. INSTITUTIONENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

Alle grupperum trænger til gennemgribende renovering (af en maler). 
 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Fællesrum Vi har fået støjdæmpet fællesrummet, men vi ønsker en skydedør, så 
rummet kan deles op i to. 
 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

Puderum og dukkerummet trænger til opfriskning. 
 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Aktivitetskøkken Køkkenet er efterhånden godt nedslidt, det er blevet kommenteret ved den 
årlige gennemgang med boligforeningen 32. 
 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Garderobearealer  Vi ønsker en tilbygning ved Blå stue, hvor de kan have egen indgang og 
garderobe til denne gruppe. Sådanne som pladsen er i dag, er det yderst 
trængt alle steder i garderoberne. 
 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til udearealer m.v.? 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

Vi ønsker at få et toilet opført i forbindelse med en indgangsparti / 
garderobe, så børnene ikke skal hele vejen igennem huset med mudder for 
at komme på toilet. 
 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Evt. barnevognsrum  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 
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Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

Der er blevet investeret i en bærbar PC. 
Der er fortsat et ønske om at få et IT rum til personalet. 
 
Omfang, stand, indhold, m.v.? 

Personalerum Trænger til en opfriskende maling. 
 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Toilet og badefaciliteter Begge personaletoiletter trænger til en opfriskende maling –  
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Personalegarderobe Der er ønske om, at hver personale får et højt personaleskab til overtøj og 
personlige ejendele. 
 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

Til forebyggelse af stress, er der et ønske om at støjdæmpe i hele huset –  
 
Evt. påbud, indeklima, lyd, varme, kulde, lysindfald m.v.? 
 

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til institutionens ”daglige” pædagogiske praksis? 

Fællesrummet er vores store trækplaster – pga. børn, som skal trænes, er rummet optaget en gang 
om ugen – derfor ville det give god mening, at få sat en foldedør op i rummet. 
 
 

3. INSTITUTIONENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer Vi har lavet en lejekontrakt med Børnehusene, arealet kalder vi ”skoven”, 
den liger lige op ad Bjørnehusenes bagerste indhegning på deres legeplads. 
Det har været godt at få udvidet vores uderum med de kvadratmeter. 
  
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Legepladsinventar Inventaret er begyndt at være slidt, vi står overfor flere udskiftninger i 
2017 – i den nye legepladsrapport er der påpeget råd i de bærende stolper 
i klatrestativet.  
Faldunderlaget (gummimåtter) er i jævn ringe tilstand, og jeg vurdere, at 
de skal udskiftet i løbet af 2017 eller 2018. 
Vi har tre markiser over vores stilleområde – som er med til at give god og 
nødvendig skygge om sommeren til børnene. Markiserne er mørnet og 
trænger til at blive skiftet ud.  
  
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Ophold (udfyldes) 
Omfang, variation, sammenhænge m.v.? 
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Parkering / ankomst For at forebygge sandkastning og stenkast på bilerne på parkeringspladsen, 
har vi fået sat et bøgehæk, men der vil gå nogle år inden den er høj og tæt 
nok til at stoppe børnenes kast af sand og sten. 
 
Omfang, sammenhænge m.v.? 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til institutionens ”daglige” pædagogiske praksis? 

Vi har i løbet af 2016 haft flere udbrydere i børnehaven, der er efterfølgende strammet op på børnenes 
leg og pædagogernes rutinetjek / patruljering på legepladsen, hegnet er udskiftet med et højere hegn 
og indgangsparti er udskiftet til et mere sikkert system. Der er kommet mere ro på legepladsen efter 
alle de nye tiltag. 
Vores ny renoverede jordhøj (nu belagt med gummi) har været med til at ”udvide” børnenes legeareal 
på det psykologiske plan – der er mange flere lege i gang på bakken og det er både piger og drenge 
der benytter sig af at lege på den. 
 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

Det er ret vigtigt for os, at markiserne er brugbare. Vi holder børnene i god skygge under dem og de 
er med til at danne ramme for frugttiden i uderummet – som tidligere nævnt, så er de nu mørnede og 
trænger til udskiftning. 
Vi har brug for flere kvadratmeter til garderobeplads. Vores forslag går på, at vi får en tilbygning ved 
Blå stue, så de får egen indgang med garderobepladser og et toilet til brug for alle børn, når de er på 
legepladsen. 
Fællesrummet er hårdt belastet – vi har brug for alle de kvadratmeter vi har – ved at sætte en 
foldedør i midten af rummet, kan vi udnytte kvadratmeterne bedre og sænke støjen i hele huset. 
Ved at lyddæmpe alle lofter og vægge i huset kan de være medvirkende til, at arbejdsmiljøet kan 
forbedres – vi har haft to pædagoger, som har været langtidssygemeldte pga. arbejdsrelateret stress. 
Vi skal bl.a. sænke støjen i dagligdagen – støjdæmpende lofter og vægge kan være en af løsningerne.  
Ved af få frisket rummene op i hele huset – samt malet alle karmene, vil vi komme op på den standart, 
som vi tidligere har haft – budgetterne i de senere år er så stramme, at det er umuligt at lave ekstra 
vedligehold som tidligere. 
Vores institution er kendte for blandt nuværende og tidligere forældre, at vi har et velholdt hus – det 
har de seneste år været meget svært at leve op til det – jeg håber meget på, at der vil komme en ny 
rundt ”Marsterplan”, som kan se Grønnegårdens behov. 
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SKEMA TIL BESTYRELSEN – AFLEVERINGSFRIST 09.01.2014 

1. STAMDATA: 
 

Institutionens navn Børnehaven Grønnegården 

Udfylders navn / rolle Ellen V. Pedersen, Louise Wehner  Bestyrelse formand, suppl. 

Udfylders email evip@mail.dk, lweh@ucsyd.dk 

Dato for udfyldelse 07.01.14 

2. INSTITUTIONEN I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV 
 

2.1 Hvilke formulerede målsætninger har institutionen (I relation til): 

Udvikling af 
pædagogiske læreplaner 

Læreplanerne bliver løbende revideret, således, at de altid  er aktuelle, f.eks  
vurdering af børnenes sprogpersonlige udvikling sociale kompetencer  mm 
 

Evt. udvikling af faglige 
særkender 

Grønnegården har altid været kendetegnet for en stor faglighed. Har tidligere 
været en specialbørnehave for børn med problemer indenfor kommunikation. 
Selv om vi ikke har specialbørn mere, har pædagogerne stadig deres viden, 
der bliver brugt i det daglige. Viden der holdes ved lige, bl. andet  med 
deverse kurser 

2.2 Hvilke potentialer / udfordringer rummer institutionen i forlængelse heraf (I relation til): 

De fysiske rammer, inde 
(børn / personale) 

De fysiske rammer i forhold til fysisk udfoldelser er gode. Børnehaven 
Grønnegården har et fantastisk og uundværlig ”fællesrum/aktivitetsrum” 
som rummer klatrestativ, gynger, tov, hængekøje, trampolin og meget andet 
godt. 
Børnehaven har nogle gode rumfordelinger, dog er der ikke tilstrækkelig 
plads til alle børnenes garderober, specielt i vinterhalvåret hvor gangarealet i 
og omkring garderoberne er fyldt med vintertøj/udstyr/støvler mm. 
Børnehaven grønnegården prioriterer at rammerne indenfor holder en god 
stand. Væggene får ikke lov at stå slidte hen. 
Jeg vil dog mene, at efter der i 2013 er kommet 16 flere børn til, er 
rammerne for små i vinter halvåret hvor børnene er meget mere inde.  

De fysiske rammer, ude 
(børn / personale) 

De fysiske rammer udenfor i forhold til legepladsen er gode, igen prioriterer 
Børnehaven Grønnegården at holde en god stand på legepladsen. Slidte 
legehuse, legesager fjernes, og der prioriteres indkøb af nye og flere 
køretøjer til børnene i takt med at børnetallet stiger. 
Parkeringsmulighederne er ofte for få. Døren ind til Legepladsarealet ude fra 
parkeringen er en udfordring hver morgen. 

Ressourcer Åbningstiderne er passende. 
Normeringen i forhold til personale og fysiske rammer indenfor er knebent, 
men der arbejdes på en god løsning. 
Personalesammensætningen er god, og bliver forhåbentlig endnu bedre i 
2014. Børnehaven er heldige at have nogle rigtig gode og meget engagerede 
pædagoger. Og ikke mindst en meget engageret og synlig leder. Børnehaven 
kan kun takke det gode personale for, at 16 flere børn har, kunne finde sig 
til rette i løbet af 2013. 
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2.3 Hvad vurderes som institutionens største potentiale / udfordring ifm. fremtidig udvikling? 

At genskabe den rolige hverdag med 16 nye børn er en udfordring. At få personalet til at ”slå-til”, 
således de gode muligheder for at tage på tur genskabes. 
 

3. INSTITUTIONEN I ET NETVÆRKSPERSPEKTIV 

3.1 Hvilke potentialer / udfordringer ses i relation til: 

Øget samarbejde / større 
organisatoriske enheder i 

dagtilbud 

Vi har et godt samarbejde med de selvejende og private institutioner i 
kommunen. Har ikke planer omyderligere  samarbejdspartnere 
 

Øget netværk med evt. 
relevante, lokale aktører 

Vi har et godt samarbejde med Rørkjær skole Vi ”leverer ”også   børn til 
andre skoler i kommunen., hvor samarbejdet er OK.   
 

4. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
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SKEMA TIL OMRÅDELEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Afdelingens navn Valmuen 

Områdeleders navn Marianne Guldager Jensen 

Udfylders navn / rolle Marianne Guldager Områdeleder 

Udfylders email mgsk@esbjergkommune.dk 

Dato for udfyldelse 05.01.2017 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds x  
Hvis (JA) angiv hvilke: Vi har fået lavet en tilbygning til det eksisterende barnevognsrum, således 

der er plads til opbevaring af alle barnevogne. Der opsat lys og 
glødelamper i rummet. 
Der er lagt fliser og sået græs i arealet bag vuggestuen hvor der tidligere 
var faldgrus. Over fliserne er der ophængt en stor 6 meter lang markise, 
således at barnevognene kan stå i skygge. 
Flere rum er blevet malet. 
Hele institutionen er blevet malet udvendigt. 
Der er opsat rullegardiner i begge fællesrum, så varmen kastes væk. 
Der er indkøbt hæve/sænke skrivebord til kontoret. 
Der er indkøbt en del nyt inventar til stuer og fællesrum. 
 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
A.3 ”Ordet er frit”  
Områdelederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
 

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 
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Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 

OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA OMRÅDELEDELSEN a 

2. AFDELINGENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

Grupperummene i børnehaven er små, lange og smal hvilket vanskeliggør 
en god indretning. Vi er oppe på maxkapacitet i børnetallet hvilket betyder 
et årligt gennemsnit på 22 børn pr. gruppe. 

Fællesrum I Vuggestuen, har fået bedre klima og temperatur efter opsætning af 
persienner.  
I børnehaven er støjniveauet kraftigt pga. højden og vindues arealer 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

Der er små soverum og værksteder, der kun kan rumme få børn, bl.a. rum 
til tale-hørelære eller samtalerum  

Aktivitetskøkken Der er indkøbt ny opvaskemaskine og komfur i børnehaven, der fungere 
som aktivitetskøkken med børnene. Samt opvask  
I vuggestuen bruges køkkenet til at lave morgenmad og til opvask 

Garderobearealer  Garderoberne i vuggestuen er fine. 
Garderoberne i børnehaven er meget små og smalle. For at kunne få plads 
til rum til alle børn, har vi været nødsaget til at opsætte et garderobemodul 
i fællesrummet.  

Børnetoiletter / 
pusleplads  

I vuggestuen er vaskerenden til børnene sat ind i et meget smalt rum, 
hvilket gør det meget vanskeligt for personalet at hjælpe børnene. 

Evt. barnevognsrum  Har vi fået bygget:-) 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads Fin i størrelse. 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

2 stationære computer, rummet bliver i 2017 indrettet med hæve-
sænkebord og mulighed for at afholde møder 

Personalerum Personalerummet fungere også som møderum, til større møder, der er 
indrettet med en stationær pc. Der er opsat en massagestol personalet kan 
anvende i pausen eller fritiden. 

Toilet og badefaciliteter Der er et toilet med badeforhold i hver afd. vuggestue og børnehave. 

Personalegarderobe Der er meget trangt i personaleafd. Hvor personalets overtøj og udesko 
hænger oveni hinanden og ikke alle har aflåste rum. Denne indretning er 
meget kritisabel i både vuggestue og børnehave 
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2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

Støj niveauet i fællesrum og temperatur forskelle i mellemgang, mellem vuggestuen og børnehaven 
hvor der er meget varm eller meget koldt henholdsvis sommer og vinter  

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

Fællesrummet i vuggestuen er velfungerende i morgentimerne, hvor det er muligt for at sidde og 
hygge ved morgenmaden og samtidig muligt at overskue børn der leger 
 

3. AFDELINGENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer Legearealet var tilgroet og misligholdt. Nu har vi fået lavet en serviceaftale, 
så det bliver holdt pænt. 

Legepladsinventar Legepladsens inventar er indrettet ud fra naturlegeplads.  

Ophold Legepladsen er indrettet så der er mulighed for motorisk udfordringer for 
både vuggestuebørn og børnehavebørn, der er lavet natursti, så de kan 
gemme sig væk eller opholde sig i sandkasse ved indgangen til vuggestue 
eller børnehaven. Der laves køkkenhave og træer og buske har spiselige 
bær, så børnene selv kan plukke.  
Der er høns, i hønsegård, som børnene er med til at passe. 
 

Parkering / ankomst For få parkeringspladser. Der er kaos i de spidsbelastninger hvor 
forældrene bringer og henter børnene. 
Medarbejderne må parkerer op langs vejen eller på græsfortovet, for ikke 
at fylde for meget langs vejen. 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

Fantastisk legeplads hvor der er pædagogiske udfoldningsmulighed og udfordringer på alle niveauer.  
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

Valmuen er en særdeles pæn, hyggelig og indbydende institution. Hvor opdelingen mellem vuggestue 
og børnehave gør institutionen overskuelig for børn og forældre. 
Legepladsens størrelse og indretning er pædagogisk et stort plus 
Mellemgangen er ikke særlig anvendelig pga de store temperatursvingninger. 
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SKEMA TIL OMRÅDELEDELSEN – AFLEVERINGSFRIST 11.01.2017 

1. STAMDATA: 
 

Afdelingens navn Kahytten 

Områdeleders navn Marianne Guldager Jensen 

Udfylders navn / rolle Marianne Guldager Områdeleder 

Udfylders email mgsk@esbjergkommune.dk 

Dato for udfyldelse 05.01.2017 

A. OPDATERING 
 

A.1 Er der siden registreringsbesøg ved RUM i 2013 – 2014 udført bygningsmæssige eller 
legepladsmæssige arbejder i afdelingen (tilbygninger /ombygninger / 
renoveringsarbejder)? 

 JA NEJ 

Sæt kryds x  
Hvis (JA) angiv hvilke: Vandrummet er ombygget og fungerer i dag som almindeligt legerum 

Bordpladen i køkkenet er skiftet. 
Der er opsat en stor bålhytte og div. udskårne trædyr på legepladsen. 
Sandkassens kanter er fornyet. 
Udetoilettet er blevet renoveret. 
Alle rum er blevet malet og fremstår i dag pæne og indbydende. 
Problemet med at der løb vand ind i børnehaven fra parkeringsarealet er 
løst. En kikkert undersøgelse af røret viste at der var skudt IT ledninger 
gennem røret! 

A.2 Er institutionslederens bemærkninger i den oprindelige skemabesvarelse fra 2013 - 
2014 fortsat retvisende for afdelingen? 

 JA NEJ 

Sæt kryds  x 
A.3 ”Ordet er frit”  
Områdelederens kommentering på masterplanens anbefalinger i forhold til afdelingen 
Vi ønsker os stadig en vuggestuegruppe i tilknytning til Kahytten, så forældre i Skads/Andrup området 
i lighed med andre steder i kommunen, har en valgmulighed. I dag er institutionen så fyldt at det ikke 
kan rummes i de nuværende bygninger. Jeg tænker dog godt der kunne laves en tilbygning, da 
legepladsen er meget stor. 
Jeg mener at varme/træk problemerne bør laves ordentligt en gang for alle 
 

 

Er svaret (JA) i A.2 ovenfor skal efterfølgende felter ikke udfyldes. 
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Er svaret (NEJ) i A.2 ovenfor udfyldes alene de felter i skemaet på følgende sider,  
hvor den oprindelige besvarelse ikke længere er retvisende.   

Skemaet er forlods udfyldt med vejledende hjælpeord, som kan tjene til inspiration.  
Disse slettes ifm. besvarelse. 

 

 

 

OPDATEREDE BEMÆRKNINGER FRA OMRÅDELEDELSEN  

2. AFDELINGENS BYGNING(ER)  
 

2.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Børnerelaterede rum  

Grupperum / 
basislokaler 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Fællesrum (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Legerum / soverum / 
værksted(er) 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Aktivitetskøkken (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, variation, sammenhænge m.v.? 

Garderobearealer  Når institutionen i dag er fyldt til maxkapacitet er rummet alt, alt for lille og 
smalt. Der lugter fugtigt fra garderoben når man kommer ind i 
institutionen. 

Børnetoiletter / 
pusleplads  

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Evt. barnevognsrum  (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, sammenhæng til børnerelaterede rum m.v.? 

Personale- 
relaterede rum 

 

Kontorplads (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 

Mødelokale / IT-
arbejdsplads 

(udfyldes) 
Omfang, stand, indhold, m.v.? 

Personalerum I dag hvor institutionen er fyldt til maxnormeringen, er der slet ikke plads i 
personalerummet. Alle møder må foregå i det store fællesrum. 

Toilet og badefaciliteter (udfyldes) 
Omfang, stand, indhold m.v.? 
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Personalegarderobe Alt, alt for lille og meget smalt og trangt rum. 

2.2 Er der specifikke forhold / udfordringer ift. det fysiske miljø, som der skal gøres 
opmærksom på? 

Der er problemer med træk og kuldenedfald på stuerne. 
 
 
 

2.3 Hvilke funktioner / rum / sammenhænge, ifm. bygning(er) skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

 
 
 
 

3. AFDELINGENS UDEAREALER 
 

3.1 Hvad er ”dagligdagens” væsentligste, pædagogiske udfordring (I relation til): 

Legearealer (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Legepladsinventar (udfyldes) 
Omfang, stand, variation, sammenhænge m.v.? 

Ophold (udfyldes) 
Omfang, variation, sammenhænge m.v.? 

Parkering / ankomst Arealet er overfyldt i spidsbelastningen. 

3.2 Hvilke arealer / funktioner / sammenhænge ifm. udearealer skal evt. fremhæves som 
særligt velfungerende i forhold til afdelingens ”daglige” pædagogiske praksis? 

Fantastisk dejligt legeareal. 
 
 
 
 

5. ”ORDET ER FRIT” - EVT. ØVRIGE BETRAGTNINGER / KOMMENTARER 
 

Som nævnt under afdelingen på Jens Kusksvej i Tjæreborg er der også i Kahytten udfordringer med 
varmesystemet og også her kunne det være ønskeligt at få disse løst en gang for alle.  
Der er ligeledes store problemer med det automatiske vinduesopluk af ovenlysvinduerne. 
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