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1 Generel information 
Børnehaven Markvænget er en aldersintegreret institution, beliggende centralt i 

Aars by, i et område i udkanten af Aars og med en legeplads som er anlagt 

kuperet med skov, legetårn, og cykelbane  

Markvænget består af 2 afdelinger: en bygning der er opført i 1988 til børnehave, 

men som i dag huser 20 vuggestuebørn, og en afdeling som i 2012 blev bygget - 

som en tilbygning - til 65 børnehavebørn. Denne bygningsgennemgang omfatter 

alene afdelingen ano. 1988, eftersom den nyere bygning stadig er omfattet af 5-

års eftersyn/garanti. 

2 Kapacitet – i forhold til elevtal/børnetal 

aktuelt og i forhold til befolkningsprognosen 
”Markvænget” har 20 vuggestuepladser, som alle er besat og 65 

børnehavepladser.  Institutionens værksteder har for øje at skabe små 

læringsmiljøer for børnene, med ro til fordybelse. 

3 Læring – lokaler og børnehavens ønsker 
Vuggestuen har deres egen legeplads, som er belagt med gummibelægning, så de 

små kan være ude uanset vejr og vind. Institutionens udenomsarealer anvendes 

meget, både som fri leg og i planlagte aktiviteter. 

Vuggestueafdelingen, hvor der er 2 store fællesrum, som bruges til spisning og 

samlinger, derudover er der flere små grupperum, hvor der er tænkt leg og læring 

i små grupper. Rummene tilgodeser børnene og opfordrer/inspirerer til leg, med 

fokus på det der interesserer børnene. Der er rum, der tilgodeser motorik og 

bevægelse, og rum der har kreativitet i fokus, rum til konstruktionslege. Et 

badeværelse med et rum til alle børn, så deres ting er tæt på. Der er hæve-

/sænke puslebord. 

Der er et køkken i vuggestuen, hvor der 2 gange om ugen bliver lavet mad til 

vuggestuebørnene, de andre 3 dage leveres varm mad udefra.  

Børnehaveafdelingen er en tilbygning ca. 5 år gammel, ny, spændende og med 

virkelig lækre rammer. Der arbejdes aldersopdelt i gruppetiden, ellers åben plan 

med værkstedsfunktioner. Der er værksteder, der tilgodeser og inspirerer 

børnenes udvikling. Værkstedsfunktionerne er et motorikrum til fysisk udfoldelse, 

som bruges både til børnenes spontane leg samt aktiviteter planlagt af personalet. 

Et kreativt værksted, hvor der er stor mulighed for udfoldelse indenfor tegne, 

male, perler og andre spændende materialer - kun fantasien der sætter grænser. 

Et værksted med mulighed for hamre, save, snitte osv. – en dukkekrog, til leg – 

hvor der er mulighed for at lege små rollelege, dukker, legekøkken osv.  

Alle værksteder er lavet, så værkstederne kan flyttes ud på legepladsen – så det 

kan blive udendørsaktiviteter. Der kan også lukkes døre til alle vores værksteder, 

så der kan blive ro og fordybelse. 

Børnehavens udv. legeartikler – specielt cykler – mangler der depot-

/oplagringsplads til. De står derfor ude året rundt, hvilket giver disse en kort 

levetid. Der ønskes depotplads/cykelskur for opbevaring af disse. 
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4 Indeklima 
Indeklimaet i vuggestuen er fint med udluftning, store lyse lokaler, højt til loftet og 

god plads. 

Indeklimaet i den nye afdeling er med god udluftning, god akustik, højt til loftet, 

lyse og indbydende lokaler. 

Til personalet er der al mulighed for at bruge vores rammer, da vi har virkelig 

lækre rammer med masser af muligheder. 

Vores udfordring i den nye bygning er, at den ikke er særlig handicap venlig og 

tilgængelig for gangbesværede pga. trappeafsats.  

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 
cykelskur 

300.000     

 

Ad. prioritet 1: 

For at mindske børnehavens udgifter til vedligehold/indkøb af bl.a. cykler og andre 

dyre legeredskaber, ønskes nyt cykelskur/depotrum til løsning af 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 

     

2. 
Kælder, 
krybekælder 
og 
terrændæk 

     

3. 
Yder- og 
indervæg 

8.000     

4. 
Døre og 
vinduer 

10.000     

5. 

Lofter og 
etageadskil-
lelse 

5.000     

6. 
Gulvkon-
struktion og 
belægninger 

7.500     

7. 

Indvendige 
trapper 

     

8. 
Tagkon-
struktion – 
udvendig 

     

9. 

Tagkon-
struktion – 
indvendig 

     

10. 
Toilet, bad 
og bryggers 

     

11. 
VVS-

installa-
tioner 

     

12. 
El-installa-
tioner 

     

13. 
Ventilation 

     

14. 
Handicap-
forhold 

5.000     

15. (energi-
mæssige 
forhold) 

     

Pris i alt 35.500     

 

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 forefindes i ny tilbygning men ikke i bygningen ano 1988. Der er 

dog indv. adgang fra vuggestuen til børnehavens HC-toilet. 

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

Generelt er bygningen indv. ligeledes i god stand.  

Vuggestuen og Børnehaven Markvænget er i god stand og forsat brug i 

mange år kan sikres ved alm. vedligeholdelse.  

8 Formalia 
Besøgsdag:  20. september 

Besøgets længde: 1,5 timer 

Til stede: 

 Annette Pejtersen, børnehaveleder 

 Peter Ingstrup Olesen, Projektleder, Vesthimmerlands Kommune 

 Steen Jacobsen, NIRAS 

 


