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1 Generel information 
Børnehaven er bygget i 1980, tilbygning i 1984 og igen i 2000, hvor der blev 

bygget helt ny specialgruppe.  

Børnehaven  

 har fået nyt tag i efteråret 2012. 

 Udbedring af skade på skottrende over personalestuen maj/juni 2017 + noget 

af loftet på personalestuen + rodalon givet mod svampeangreb på loftsbjælker   

 nye vinduer i den ældste del af børnehaven i efteråret 2016. 

 ny legeplads i 2013 og 2014 (børnehavedelen), nye legeredskaber, fliser, 

tunnel osv.  

 Vægge, dørlister malet i 2015. 

 nyt hegn imellem børnehave – specialgruppens legeplads i 2015.  

 har hjertestarter.  

 løbende vedligeholdt m. maling, gulve, nyere køkken.   

 har opsat alarmsystem.  

 har serieforbundet røgalarmer opsat i maj 2017 

Vedligeholdelse fremadrettet i børnehaven 

 endegavle, stern brædder i den ældste del af børnehaven 

 nyt loft i personalestuen 

 P-afmærkning til taxi foran børnehaven (specialgr. børn afleveres med taxi) 

 Opmaling af p-både på parkeringspladsen 

 nyt linoleum på gulve, hvor det endnu ikke er udskiftet.  

 maling af vægge, døre, fodlister osv. i specialgruppen 

 renovering af toiletterne på mejsestue og uglestue 

2 Kapacitet – i forhold til elevtal/børnetal 

aktuelt og i forhold til befolkningsprognosen 
Børnehaven Mejsevej er en aldersintegreret kommunal institution, med plads til 64 

børn i alderen fra 0 – 6 år, som er fordelt på 4 stuer.  

Uglestuen med 23 børn, Mejsestue med 24 børn og Gul Stue” – en minigruppe 

med pt. 9 børn. På Uglestuen, Mejsestuen og Gul stue modtager vi børn fra 3 – 6 

år.  

Blå stue er en specialgruppe med pt. 8 børn. Stuen modtager børn i alderen 0 – 7 

år.  

Børnehavens aktuelle normering pr. 1. august 2017:  

 39 børnehavebørn 

 9 børn i minigruppen 

 8 børn i specialgruppen (§32) 

Prognose for de kommende år er fuld belægning. 
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3 Læring – grupperum og børnehavens ønsker 
Ønsker i og til børnehaven, specialgruppen: Uderummet 

 Skur til opbevaring af hjælpemidler (ståbræt, kørestol, klapvogne osv.) til 

specialgruppen. Pt. lejer børnehaven et lagerrum i Farsø.  

 Afskærmning/rumdeler til at skærme børn med autisme, særlige sensitive børn 

 Fliser på legepladsen (den ikke renoverede del) så den bliver mere velegnet til 

kørestol brugere. 

 Legeredskaber, der er mere velegnet til børn, der anvender hjælpemidler 

 Udendørs toilet 

 Nyt bålsted 

 Rep. af eksisterende hegn omkring børnehaven.  

 Hegn omkring børnehaven renoveres, evt. nyt.  

Børnehaven bruger uderummet rigtig meget. Der arbejdes i drenge/pige/spire-

gruppe, i mindre enheder, da det giver rum til det enkelte barn.  

Ønsker i og til børnehaven, specialgruppen: Idendørs 

 Vægophængte borde på stuen, så der bliver mere gulvplads 

 Flytbar scene 

 lille rum 2x4 m – laves med gulvmadras + klatrevæg. 

4 Indeklima 
Ventilation i den gamle del af børnehaven duer ikke – specielt problem i 

personalerum . Ventilation i specialgruppen er ok: Anlæg serviceres af VENTEK 2 

gange årligt – eller efter behov. 

For at få bedst mulig indeklima i huset – udluftes der fast over middag. 
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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 
Skur til 
opbevaring 
af 
hjælpemid-
ler 
 

 120.000    

Prioritet 2 
Legeplads 

 

  400.000   

Prioritet 3 
Udetoilet 
 

  100.000   

Prioritet 4 
Lofter og 
gulve 
 

   100.000  

Prioritet 5 
Klatrevæg 
med gulv-
madras 
 

   25.000  

 

Ad prioritet nr.1: 

Skur til opbevaring af hjælpemidler (ståbræt, kørestol, klapvogne osv.) til 

specialgruppen. Pt. lejer børnehaven et lagerrum i Farsø. Størrelse ca. 20 m² 

Ad prioritet nr.2: 

200 m² fliser på legepladsen (den ikke renoverede del), så den bliver mere 

velegnet til kørestolsbrugere. 

Legeredskaber, der er mere velegnet til børn, der anvender hjælpemidler 

Ad prioritet nr.3: 

Depotrum ændres til udetoilet 

Ad prioritet nr.4: 

Lofter og gulve, som ikke er udskiftet, ønskes skiftes, således der opnås større 

ensartethed i børnehaven. 

Ad prioritet nr.5: 

Rum udstyres med klatrervæg og madras på hele gulvfladen.  
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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 

 100.000    

2. 
Kælder, 
krybekælder 
og 
terrændæk 

     

3. 
Yder- og 
indervæg 

 15.000 30.000   

4. 
Døre og 
vinduer 

     

5. 

Lofter og 
etageadskil-
lelse 

 20.000 10.000   

6. 
Gulvkon-
struktion og 
belægninger 

8.000    10.000 

7. 

Indvendige 
trapper 

     

8. 
Tagkon-
struktion – 
udvendig 

     

9. 

Tagkon-
struktion - 
indvendig 

     

10. 
Toilet, bad 
og bryggers 

     

11. 
VVS-

installa-
tioner 

    20.000 

12. 
El-installa-
tioner 

     

13. 
Ventilation 

 615.000    

14. 
Handicap-
forhold 

 20.000    

15. (energi-
mæssige 
forhold) 

     

Pris i alt 8.000 770.000 40.000  30.000 

 

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   

 

Der etableres opstribning samt skilte for HC-parkering lige udenfor børnehaven 

7 Konklusion 
Klimaskærmen er vurderet via de enkelte bygningsdele i afsnit 6 indenfor de 

kommende 15 år. Tag, murværk og vinduer har generelt en fin stand. Træværk 

skal males ved løbende vedligehold. 

Børnehavens indeklima skal forbedres ved at etablere CO2-styret ventilation i 

den gamle bygning. Her ud over skal der undersøges for vandindtrængning i loft 

flere steder. 

Hegn på legeplads udskiftes i et delområde. 

8 Formalia 
Besøgsdag:  21. august 

Besøgets længde: 2 timer 

Til stede: 

 Hanne Kanstrup Nielsen, børnehaveleder 

 Peter Ingstrup Olesen, Projektleder, Vesthimmerlands Kommune 

 Per H. Kristensen, NIRAS 

 


