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1 Generel information 
Børnehaven Højgården bærer præg af at have været renoveret og ombygget i de 

seneste år og er i generel god stand. 

Alle funktioner er løbende vedligeholdt og fuldt funktionsdygtige. Bygningsmassen 

er pæn, og facaden kræver et minimum af vedligeholdelse, fordi det er sket 

løbende. Arealerne udenom børnehaven fremtræder dog mindre 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 imødekomme.  

2 Kapacitet – i forhold til elevtal/børnetal 

aktuelt og i forhold til befolkningsprognosen 
Højgårdens børnehave & vuggestue er bygget i 1969 som byens første børnehave. 

Oprindelig var der 2 børnehavegrupper men i 2014 blev det en aldersintegreret 

institution.  

Normeringen er på 12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.  

Der er en stabil venteliste til institutionen. 

Der er en personalegruppe på 10-12 personer alt efter børnetallet. 

3 Læring – lokaler og børnehavens ønsker 
Institutionen har løbende været igennem en renovering indvendigt. Der er tænkt 

meget over at indrette huset, så det er mest muligt funktionelt i hverdagen. I 

vuggestuen og hos de mindste i børnehavegruppen foregår legen mest på gulvet. 

Der er meget kolde gulve disse steder. På nuværende tidspunkt er der lagt mange 

måtter/tæpper for at reducerer de kolde flader. Det skaber problemer med 

rengøringen i hverdagen, så etablering af gulvvarme har høj prioritet. 

Et pædagogisk værksted, hvor der bl.a. skal være træ- og maleværksted. Der er 

ikke på nuværende tidspunkt mulighed for at hamre/save. Da der er stor fokus på 

drenge i Vesthimmerlands Kommune – hvordan får vi bedre fat på drengenes 

udviklingsforløb, så de får en bedre indfaldsvinkel til skolestart. Hvor vi ser en 

mulighed at oprette små arbejdsgrupper/drengegrupper, hvor de har nogle fælles 

ansvarsopgaver sammen. Styrke fællesskabet. Vi ser også, det er en god chance 

for vores 2. kulturelle drenge at komme med i denne tilgang til venskaber. 

Vores cykelskur til personale og børn er blevet for lille, der står ofte klapvogne, 

som forældrene transporterer deres børn i til institutionen, der mangles plads til 

containere, hvilket kunne være i forlængelse af cykelskuret. 

Der er lavet plantegning på det pædagogiske værksted/cykelskur. 
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4 Indeklima 
Ventilationsanlæg m. Genvex fungerer fint, og der haves serviceaftale på dette hos 

Kemp & Lauritzen. Der kommer således service hvert halve år, hvor der bl.a. 

skiftes filtre. 

Der er gener som følge af solindfald (høje rumtemperaturer og blænding) i flere 

lokaler – gældende for alle rum i øst-facaden samt grupperummet i syd-gavl. Der 

er monteret indv. persienner i flere af disse rum, hvilket givet et tillukket udtryk 

fra udefrakommende og hindrer udsyn for børn og personale. Der ønskes monteret 

solfilm som løsning på dette.  

5 Investeringer i forbindelse med 

ombygninger og omstruktureringer på 

baggrund af kapacitet, læring og indeklima 
I henhold til ovenstående input fra bygherren 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  
Solfilm på 
22 vinduer 

 

20.000     

Prioritet 2 
Gulvvarme 
i 2 stuer 
 

 160.000    

 

Ad. prioritet 1: 

Gener som følge af solindfald (høje rumtemperaturer og blænding) i alle lokaler 

langs øst-facaden samt grupperummet i syd-gavl. Der er monteret indv. persien-

ner i flere af disse rum, hvilket givet et tillukket udtryk fra udefrakommende og 

hindrer udsyn for børn og personale. Der ønskes monteret solfilm 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. 
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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 

 476.500 240.000   

2. 
Kælder, 
krybekælder 
og 
terrændæk 

 160.000 2.000   

3. 
Yder- og 
indervæg 

15.500 30.000    

4. 
Døre og 
vinduer 

32.000     

5. 

Lofter og 
etageadskil-
lelse 

  6.000   

6. 
Gulvkon-
struktion og 
belægninger 

 4.000    

7. 

Indvendige 
trapper 

     

8. 
Tagkon-
struktion – 
udvendig 

5.000 1.000    

9. 

Tagkon-
struktion - 
indvendig 

     

10. 
Toilet, bad 
og bryggers 

     

11. 
VVS-

installa-
tioner 

     

12. 
El-installa-
tioner 

     

13. 
Ventilation 

     

14. 
Handicap-
forhold 

 60.000    

15. (energi-
mæssige 
forhold) 

     

Pris i alt 52.500 731.500 248.000   

 

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) 

 Der udføres niveaufri adgang ved indgangsdøren - rampe etableres. 

 Handicaptoilet har ikke den nødvendige dørbredde, samt der mangler 

montering af armstøtter. 

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

vedligeholdt. Tagdækningen er i god stand men trænger til afrensning for 

begroninger (mos/alger) – specielt depotskurets tag er tilgroet. 

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

enkelte udskiftning af nedbrudte sten i flere områder.  

Børnehaven Højgården er i god stand, og bortset fra bemærkningerne til 

klimaskærmen kan meget klares ved alm. vedligeholdelse.  

8 Formalia 
Besøgsdag:  20. september 

Besøgets længde: 2 timer 

Til stede: 

 Hanna Jensen, børnehaveleder 

 Peter Ingstrup Olesen, Projektleder, vesthimmerlands Kommune 

 Steen Jacobsen, NIRAS 

 


