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1 Generel information 
Børnehaven Valhalla bærer præg af at være en nyere børnehave opført i 2003 og 

er i generel god stand. 

Alle funktioner er løbende vedligeholdt og fuldt funktionsdygtige. Bygningsmassen 

er pæn, dog kræver facaden vedligeholdelse, eftersom dette er træbeklædning. 

Udvendigt træværk er malerbehandlet en gang siden opførelsen. Arealerne 

udenom børnehaven fremtræder ligeledes i god stand, dog er hegn/hegnsstolper 

slidte og trænger til renovering/udskiftning. Der er siden opførelsen etableret flere 

parkeringspladser til personale og forældre – disse er pt. udlagt i stabilgrus. Her 

trænger til en fast belægning i enten asfalt eller flisebelægning. 

Børnehaven mangler et depotrum/rengøringsrum til rengøringsvogn, midler og 

klude. 

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 
Valhalla er en gårdbørnehave med plads til 76 børn, bygget i 2003 bestående af 

370 m2 børnehave og en staldbygning på 145 m2 med værksted og toilet. Valhalla 

er et træhus i 2 etager med staldbygning bygget til 60 børn (+/- 20 %) 

Normeringsmæssig svinger børnetallet imellem 50-70 børn. 

Ventelisten er stabil, dog overføres der børn fra institutionen til andre institutioner. 

3 Læring – lokaler og børnehavens ønsker 
I institutionen prøver personalet hele tiden på at skabe de bedste rammer og plads 

til fordybelse og leg.  

Der er indkøbt væghængte borde på alle 3 stuer, således der bliver mere 

gulvplads til leg. 

I stueetagen er der gulvvarme, således det er behageligt at lege på gulvene. 

I efterår/vinter månederne lejer børnehaven sig ind i et lokale i hallen til de ældste 

børn på tværs af stuerne. 

1-2 gange ugentligt om formiddagen hele året går alle børn til svømning på skift 

stuevis. Den store dejlige legeplads benyttes dagligt uanset vejret. Der er 

investeret mange penge på udendørs legeredskaber, således der er forskellige 

motoriske udfordringer. 

Derforuden har børnehaven forskellige dyr, således børnene lærer at 

passe/pleje/fodre og have omsorg for dyr. 
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I staldbygningen findes et værksstedsrum, som ligeledes anvendes hele året til 

mange forskellige aktiviteter såsom maling, ler, save, hamre osv. 

4 Indeklima 
Ventilationsanlægget bliver efterset hvert år og får skiftet filtre hvert halve år. I 

efteråret 2017 er anlægget på overetagen renset, og en motor til luftindblæsning 

er udskiftet for at mindske støj. 

Der er monteret lamper ned over bordene, således der er et godt arbejdslys, og 

således at dette skaber ro og hygge og derved dæmper støjen. Der er troldtekt på 

alle lofter. 

Der er gener som følge af vandindtrængen i væksthus – børstetætningsliste ved 

skydedør er utilstrækkelig. 

Arbejdstilsynet har senest været på besøg i børnehaven primo august 2017 uden 

bemærkninger.  

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 hegn 

200.000     

 

Ad. prioritet 1: 

For at sikre børnehavens ydre afgrænsninger ønskes nyt hegn langs vej og skov.  
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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 

20.000 6.000    

2. 
Kælder, 
krybekælder 
og 
terrændæk 

     

3. 
Yder- og 
indervæg 

4.500 57.000    

4. 
Døre og 
vinduer 

16.500 12.000    

5. 

Lofter og 
etageadskil-
lelse 

3.000     

6. 
Gulvkon-
struktion og 
belægninger 

8.500 20.000 21.000   

7. 

Indvendige 
trapper 

     

8. 
Tagkon-
struktion – 
udvendig 

2.500     

9. 

Tagkon-
struktion - 
indvendig 

     

10. 
Toilet, bad 
og bryggers 

     

11. 
VVS-

installa-
tioner 

7.000     

12. 
El-installa-
tioner 

4.000     

13. 
Ventilation 

     

14. 
Handicap-
forhold 

3.000     

15. (energi-
mæssige 
forhold) 

     

Pris i alt 69.000 95.000 21.000   

 

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 adgang med lift til 1. sal. 

 Handicaptoilet er ok i stueplan med mangler på tagetagen. 

7 Konklusion 
Klimaskærmen – hhv. tagdækningen og træfacaderne er i god stand. 

Den nordlige side af taget på staldbygningen trænger dog til afrensning for 

begroninger (mos/alger). Facade træbeklædningen er malet en gang siden 

opførelsen i 2003, og der er nu behov for ny malerbehandling. 

Facadebeklædning er generelt ikke friholdt langs terræn (stort set ingen fri sokkel) 

– dette medfører risiko for opfugtning og forøget nedbrydning af de nedre 

facadebeklædninger.  

Børnehaven Valhalla 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: 

 Birte Dalsgaard Pedersen, børnehaveleder 

 Peter Ingstrup Olesen, Projektleder, Vesthimmerlands Kommune 

 Steen Jacobsen, NIRAS 

 


