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1 Generel information 
Børnehaven Bakkegården bærer præg af at være en ældre børnehave, som ikke 

har været ombygget eller renoveret siden opførelse i 1981 og bærer generelt præg 

af de mange års brug og slidtage. 

Alle funktioner er løbende vedligeholdt og er funktionsdygtige, men er i stort 

omfang utidssvarende (opvarmning, ventilation, isolering, 

indretning/rumstørrelser, toiletfaciliteter osv.). 

Bygningsmassen er generelt slidt, og facaden kræver løbende vedligeholdelse. 

Arealerne udenom børnehaven fremtræder også slidte og specielt hegn trænger til 

renovering.  

Enkelte lokaler og deres varmeanlæg lever ikke helt op til dagens standard. De to 

stuer (hhv. vuggestuen og børnehavestue for de mindste børn) har meget kolde 

gulve, idet opvarmning sker via radiatoropvarmning. Den megen ophold på 

gulvarealerne giver gener for børn og personale, som etablering af gulvvarme 

kunne fjerne.  

2 Kapacitet – i forhold til elevtal/børnetal 

aktuelt og i forhold til befolkningsprognosen 
Bakkegården er et typisk institutionsbyggeri fra 1981. Det er oprindeligt bygget til 

40 børnehavebørn og 20 fritidshjembørn. Det har i en periode haft 60 

børnehavebørn. 

Siden september 2011 har børnehaven været en aldersintegreret institution - der 

er normeret til 12 vuggestuebørn og 45 børnehavebørn. 

I børnehaven kan børnetallet svinge med op til 15-20 børn hen over året, fra maj 

hvor der oftest er færrest og til april hvor der oftest er flest.  

Vuggestuen har et stabilt børnetal på 12. 

Ventelisten til institutionen er stabil. 

3 Læring – lokaler og børnehavens ønsker 
Institutionen er præget af at være tegnet og opført for 36 år siden som en 

traditionel gruppeopdelt institution. Ud over den faste møblering tager stole og 

borde meget plads, hvorved der bliver mindre plads til uforstyrret leg og 

bevægelse. Derfor er alle depotrum i institutionen blevet inddraget som legerum. 

Så vores depotfunktion er flyttet op på hylder inde i rummet, hvor så børnene 

benytter pladsen på gulvet. Derfor er en udvidelse med depotrum/lagerplads et 

stort ønske. 

I institutionen arbejdes der hele tiden på at skabe de bedste rammer for plads til 

fordybelse og bevægelse. Der flyttes ofte rundt, og der forsøges at organisere 

rum/plads ved at tager på mange ture ud af huset - både på tværs og 

aldersopdelt. Børnehaven benytter udeområdet rigtig meget, ikke mindst for at 

dække børnenes behov for at ”krudte af”. Derfor valgte institutionen i 2014 at 

investere i delvis renovering af legepladsen, hvilket medførte to år med underskud 

på budgettet. 

4 Indeklima 
Genvex anlæg bliver efterset af Glenco hver halve år, hvor de skifter filter m.m. 

Hvis man befinder sig lige under nogle af luftkanalerne, kommer der træk og om 

vinteren ofte kold træk.  
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Der er monteret lysdæmpere i fællesrummet og i alle tre grupperum. 

Lysdæmperne giver et godt arbejdslys, samtidigt med at det kan dæmpe og skabe 

ro og hygge. Oplevelsen af at lyset kan dæmpes har også ”dæmpet” støjen på 

stuerne. 

I fællesrummet er der troldtekt på loftet, hvilket giver en god akustik. De gamle 

lofter i grupperum og garderober har ingen effekt som støjdæmper. Derfor har 

institutionen måtte indkøbe lyddæmpende opslagstavler og flytbare skærmvægge. 

5 Investeringer i forbindelse med 

ombygninger og omstruktureringer på 

baggrund af kapacitet, læring og indeklima 
I henhold til ovenstående input fra børnehaven opstilles en investeringsoversigt for 

disse ønsker. 

Emne 
Investering 

straks 
Investering 

0 – 2 år 
Investering 

3 – 5 år 
Investering 

6 – 10 år 
Investering 
11 – 15 år 

Prioritet 1  
Nyt 
depot/lager 
 

 500.000    

Prioritet 2 

Gulvvarme 
i 2 stuer 
 

 200.000    

Prioritet 3 
Adgang til 
toiletter 
udefra 

25.000     

Prioritet 4 

Ønske om 
nye lofter 

 700.000    

 

Ad. prioritet 1: 

Generelt er der mangel på plads til diverse oplagring. Der ønskes etableret 

tilbygning som løsning på dette. 

Ad. prioritet 2: 

De to stuer (hhv. vuggestuen og børnehavestuen for de mindste børn) har meget 

kolde gulve, idet opvarmning sker via radiatoropvarmning. Den megen ophold på 

gulvarealerne giver gener for børn og personale, som etablering af gulvvarme vil 

imødekomme. 

Ad. prioritet 3: 

Adgang til toiletfaciliteter direkte udefra legepladsen ønskes, eftersom 

adgangsvejen i dag er ind gennem flere rum/lokaler. Dette medfører megen snavs 

på gulve/vægge og er derfor medvirkende til hurtig nedslidning. 

Ad. Prioritet 4: 

Generelt er det de oprindelige lofter som stadig forefindes – mange er decideret 

skadet (mekanisk og fugt) og giver herudover ikke en tilstrækkelig støjregulerende 

effekt. Der ønskes opsat nyt troldtekt loft som løsning på dette. 
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6 Vedligeholdelse 
 

Bygningsdel 
Investering 

straks 
Investering 

0 – 2 år 
Investering 

3 – 5 år 
Investering 

6 – 10 år 
Investering 
11 – 15 år 

1. 
Fundament 
og sokkel 

80.000 125.500 210.000   

2. 
Kælder, 
krybekælder 
og 
terrændæk 

     

3. 
Yder- og 
indervæg 

10.000 16.000    

4. 
Døre og 
vinduer 

27.000 4.000    

5. 

Lofter og 
etageadskil-
lelse 

     

6. 
Gulvkon-
struktion og 
belægninger 

15.000 25.000    

7. 

Indvendige 
trapper 

     

8. 
Tagkon-
struktion – 
udvendig 

5.000 20.000    

9. 

Tagkon-
struktion - 
indvendig 

 25.000    

10. 
Toilet, bad 
og bryggers 

  120.000   

11. 
VVS-

installa-
tioner 

14.000     

12. 
El-installa-
tioner 

7.000     

13. 
Ventilation 

 40.000    

14. 
Handicap-
forhold 

2.500     

15. (energi-
mæssige 
forhold) 

     

Pris i alt 160.500 255.500 330.000   

 

Ad. Punkt 11, 13 og 15, så henvises til Energimærket vedr. eventuelle 

besparelsesmuligheder m.v. i forbindelse med de nuværende anlæg. 
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14. Handicapforholdene vurderes iht. nedenstående forhold. 

Forhold 
Overholder 

BR2010 

Overholder 
ikke 

BR2010 – 

men 
brugbar 

Overholder 
ikke 

BR2010 – 

og er ikke 
brugbar 

HC-parkering  X  

Niveaufri 
adgang 

X   

Handicapadgang 

rundt i 
bygningen 

X   

HC-toilet   X 

 

Handicappede skal have samme muligheder for at kunne færdes frit i børnehaven 

og ud på legepladsen. Dette er ikke tilfældet for denne børnehave.  

Følgende tiltag skal derfor udføres: 

 Der skal etableres handicapparkering på ekst. p-areal (skilte og opstribning) 

 Handicaptoilet er ikke etableret. 

7 Konklusion 
Klimaskærmen  i form af tagkonstruktionen og murværket trænger til at blive 

vedligeholdt. Tagdækningen er i middel stand og trænger til afrensning for 

begroninger (mos/alger), og flere steder vokser beplantning langs facaden og op 

gennem udhæng og ud på tag/loftrum. Herudover forekommer en mindre sætning 

af tagkonstruktionen over vuggestueafsnittet – dette forhold bør undersøges 

nærmere. 

Murværket/mørtelfuger er medtaget, og der er behov for omfugning og enkelte 

udskiftning af nedbrudte sten i flere områder. 

Indvendigt er børnehavens overflader generelt slidte – vægge har mange huller, 

og løse mørtelfuger/revner og lofter er i større omfang beskadiget mekanisk, og 

fugtaftegninger påviser nye/gamle fugtskader. 

Loftrummet er oplyst til at have været opholdssted for en mår-familie gennem 

længere tid og renovering/udbedring af specielt isoleringen er nødvendig.    

Bakkegårdens Vuggestue og Børnehave er generel i en noget slidt stand og er 

samtidig utidssvarende i flere henseender, men er dog brugbar. 

En omfangsrig renovering/ombygning bør overvejes. 

8 Formalia 
Besøgsdag:  20. september 

Besøgets længde: 2 timer 

Til stede: 

 Jane Bleiken, børnehaveleder 

 Peter Ingstrup Olesen, Projektleder, Vesthimmerlands Kommune 

 Steen Jacobsen, NIRAS 

 


