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Idéoplæg til Ny Kongehøjens Børnehave, Aabenraa Syd

Byrådet i Aabenraa Kommune har besluttet at afsætte 25,0 mio. til opførelse af ny integreret
daginstitution til 150 0-6 års børn i Aabenraa Syd. Det er samtidig besluttet, at institutionen skal
opføres i nærheden af Kongehøjskolen.
Den nye institution skal erstatte såvel Vuggestuen Fjordløkken som Kongehøjens Børnehave.
I den forbindelse har FDDB fået udarbejdet et idéoplæg til ombygning og nyindretning af den
nuværende Kongehøjens Børnehave på adressen Sandved 45, Aabenraa.
Idéoplægget er på baggrund af input fra personalet i de 2 institutioner udarbejdet af Zeni Arkitekter.
Efterfølgende har idéoplægget været forelagt for de 2 institutionsbestyrelser og de 2
personalegrupper, som alle anser idéoplægget for et spændende forslag til en moderne og visionær
daginstitution med plads til 150 børn i alderen fra 0 til 6 år.
Idéoplægget er baseret på, at det eksisterende ejendomskompleks på Sandved 45, som tidligere blev
anvendt til både børnehave, fritidshjem og fritids- og ungdomsklub, erhverves af Aabenraa
Kommune, som herefter forestår ombygningen. Det foreligger oplyst, at Aabenraa
Andelsboligforening er indstillet på at afhænde ejendommen på favorable vilkår.
Ejendomskomplekset er beliggende ca. 400 meter fra Kongehøjskolen.
Der er samtidig udarbejdet et budgetoverslag, som – ekskl. køb af ejendommen – udviser en samlet
forventet anlægsudgift på kr. 16,5 mio kr., ekskl. moms (prisniveau september 2016).
Det er FDDB og institutionernes opfattelse, at nærværende forslag udgør et attraktivt alternativ til en
nybygget institution, idet der med dette forslag ikke vil være udgifter til tilslutningsafgifter,
vejføring, legepladsindretning m.m.
FDDB tillader sig herved at fremsende idéoplæg og overslagsbudget, og håber, at forslaget kan
indgå i de politiske overvejelser. Såfremt der måtte ønskes yderligere oplysninger, står FDDB gerne
til rådighed.
Med venlig hilsen

Povl Kylling Petersen
forretningsfører
FDDB (Foreningen De Danske Børneinstitutioner) har 75 års erfaring
i udvikling og drift af selvejende og private daginstitutioner
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Kongehøjens børnehave har en fantastisk placering i et stille, beskyttet område, med en flot,
”tilgroet” legeplads.
Børnehaven udnytter dog kun en lille del af
den eksisterende bygning, hvoraf store dele
står tomme hen.
Nærværende idéoplæg er derfor en undersøgelse af, hvorvidt det er muligt at udvide den
eksisterende institution, så den fremover vil
kunne rumme ca. 100 børnehavebørn og 50
vuggestuebørn - mod i dag ca. 60 børn - indenfor rammerne af den eksisterende bygningsmasse.

PARKERING

Som idéoplægget illustrerer, vil der, med ganske begrænsede tilbygninger, være mulighed
for at skabe en integreret institution med nogle helt unikke, fælles faciliteter.
Den store multisal samt det dobbelthøje motorik-/legerum vil være enestående tilbud, der
giver nogle fantastiske muligheder, som det
vil være svært at etablere andetsteds indenfor
en tilsvarende økonomisk ramme.

Eksisterende skur

INDGANG

LEGEPLADS

Eksisterende skur

LEGEPLADS

Eksisterende skur

SAMLET BRUTTOAREAL:
1.233 m² (ekskl. kælder)
BOLDBANE

Situationsplan, eksisterende 1 : 500
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Ankomsten får et arkitektonisk løft med grafik
på belægning som tydeliggører indgangene til
hhv. vuggestue og børnehave.
Ny Kiss&ride, med vendeplads, gør det nemt
at aflevere hurtigt og sikkert.
Langt de fleste arealer passes ind i den eksisterende bygningsmasse.
Eneste tilbygninger er ekstra stue til vuggestuen, samt et produktionskøkken, så der kan
laves madordning til børnene i huset.
I alt tilbygges der kun ca. 100 m2. Dertil kommer et uopvarmet krybberum med plads til ca.
40 barnevogne og krybber

FÆLLES ANKOMST TIL
BØRNEHAVE OG VUGGESTUE
Kiss &
Ride
Vendeplads

PARKERING
15
pladser

Affald

Eksisterende skur

INDGANG
BØRNEHAVE

INDGANG
VUGGESTUE

INDGANG
PERSONALE

LEGEPLADS
VUGGESTUE
Overdækket adgang

Soveareal

Ny tilbygning

Ny bygning
68,4 m² (brutto)

Ny bygning (uopvarmet):
83 m² (brutto)

Skrænt
Eksisterende skur

LEGEPLADS
BØRNEHAVE

eksist. legeplads omdannes
og nyindrettes til vuggestue

Eksisterende skur

SAMLET BRUTTOAREAL:
1.332 m² (ekskl. kælder)
eksist. legeplads renoveres og
nyindrettes til børnehaven

BOLDBANE

(+ 83 m² skur til krybberum)

Situationsplan, kommende 1 : 500
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Natur & leg

Mooncarbane til børnehavebørn

Grafik ved ankomsten gør det nemt og sjovt at komme til børnehaven og vuggestuen

De eksisterende legepladser renoveres
og nyindrettes.
Vuggestuen har sin egen legeplads, adskilt fra børnehavens.

INSPIRATION - UDEAREALER
ZENI arkitekter
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Kiss & Ride

PARKERING
15 pladser

Vendeplads
Affald

Multisal
163,1 m²
Grupperum/stue
56,9 m²

Personalestue
19 m²

INDGANG
PERSONALE

Pers.-toi.
2,8 m²

Personale
garderobe
10 m²

Pers.-toi.
4,6 m²

Kontor
11,7 m²

Garderobe Mellemgang
7,2 m²
13,2 m²

Toilet
7,8 m²

Reng.
3,4 m²

Depot
7,9 m²

Vindfang
7,2 m²

HC-toi.
(m. brus)

Toi.

Forrum/depot
12,0 m²

Toilet
11,8 m²

Køkken
9 m²

Grupperum/stue
52,5 m²

Grupperum/stue
26,6 m²

Toilet
10,0 m²

Grovgarderobe
BH
20,4 m²

LEGEPLADS
VUGGESTUE

Toilet
8,4 m²

Leder kontor
11,5 m²

podie

Reng.
3,3 m²

Fællesrum
64,5 m²

Pers.Toilet
2,6 m²

Grupperum
7,6 m²

Ny bygning (uopvarmet):
83 m² (brutto)

Gang
10,3 m²

Garderobe
7,6 m²

Lounge /
lege

Produktionskøkken
20,5 m²

Møde-/samtale
14,5 m²

Gang
4 m²

Tumlerum
4,8 m²

Toilet
6,6 m²

Garderobe
6,8 m²

Garderobe
6,8 m²

Toilet
6,6 m²

Overdækket adgang

Tumlerum
4,8 m²

Garderobe
7 m²

Toilet
6,5 m²

Tumlerum
4,8 m²

Krybberum
74,5 m²
(plads til ca 40 krybber
og barnevogne)

Soveareal

nye vinduer

"myretue"

Grupperum
13,8 m²

evt. foldevæg
Udetoi.
3,9 m²

Vindfang
6,6 m²

Thekøkken
nye vinduer

Eksisterende skur

Garderobe
12,3 m²

INDGANG
VUGGESTUE

Fællesområde
49,6 m²
Personalestue
45,8 m²

Tumlerum
6,9 m²

Gard.
skabe

INDGANG
BØRNEHAVE

Garderobe
12,7 m²

Personale
arbejdsrum
12 m²

Grupperum/Stue
26,4 m²

Grupperum/Stue
26,4 m²

Grupperum
13,8 m²

Grupperum/Stue
27 m²

Grupperum
14 m²

Dobbelthøjt
legerum
61,5 m²
Ny bygning
68,4 m² (brutto)

LEGEPLADS
BØRNEHAVE

Skrænt

Grupperum/stue
50,4 m²

Børnehave
- Gruppe 1
73,6 m²

Vuggestue
- Gruppe 1
58,4 m²

Fælles
437,2 m²
(inkl. kælder)

Børnehave
- Gruppe 2
84,5 m²

Vuggestue
- Gruppe 2
58,4 m²

Personale
92,1 m²

Børnehave
- Gruppe 3
66,0 m²

Vuggestue
- Gruppe 3
61,8 m²

Børnehave
- Gruppe 4
65,7 m²

Vuggestue
- Gruppe 4
61,1 m²

Toilet
7,7 m²

Toilet
7,7 m²

Eksisterende skur
Gang
17,4 m²

Garderobe

SAMLET BRUTTOAREAL:
1.332 m² (ekskl. kælder)
(+ 83 m² skur til krybberum)

Grupperum/stue
50,6 m²

Der er adskilte indgange til hver afdelling samt til personalet,
hvilket giver en god logistik i huset.
Vuggestue, med fire stuer, indrettes mod øst, mens børnehaven indrettes mod vest og syd. Centralt mellem de to afdelinger ligger de store, fælles områder, med fællesrum, multisal
og motorik-/legerum

OVERBLIK
ZENI arkitekter

Stueplan 1 : 250
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MULTISAL

TOILET

GANG

GARDEROBE

LEGERUM

BØRNEHAVE
GRUPPERUM

TOILET

BØRNEHAVE
GRUPPERUM

HULER
TEKNIK

TEKNIK

DEPOT

Snit 1 : 200

Ventilationsrum
36,0 m²

Teknikrum
47,4 m²

(14,7 m²)
(7,3 m²)

(11,8 m²)

Legerum
72,4 m²

Skrænt

Gang
16,3 m²

Huler

Kælderen udnyttes delvist til at skabe et spændende, dobbelthøjt legerum.

Depot
45,9 m²

SAMLET BRUTTOAREAL:
ca.290 m²

Der udgraves en skrænt i terræn for at give lys
og skabe direkte adgang til det fri fra legerummet.

Kælderplan 1 : 250

Nye teknikrum, ventilationsrum og
depotter placeres i kælderen. Eksisterende
rampe giver gode adgangsforhold.
Skrænt ned til legerummet
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Udover de mange daglige aktivitetsudfoldelser, kan der afholdes forældremøder samt andre større samlinger i multisalen.
Bygningen giver muligheden for at have vuggestue- og børnehaveafdellingen adskilt, men
også for at mødes på tværs af årgange og stuer. Dermed er der gode forudsætninger for at
skabe sammenhørighed og samarbejde.

FÆLLESAREALER

INDGANG
PERSONALE

PERSONALE
25 ansatte

INDGANG
BØRNEHAVE

PERSONALE
Vuggestue

INDGANG
VUGGESTUE

FÆLLES LEGELANDSKAB

VUGGESTUE
50 børn - 4 grupper

BØRNEHAVE
100 børn - 4 grupper

PRODUKTIONSKØKKEN

KRYBBERUM

ISOMETRI - OVERBLIK
ZENI arkitekter
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Kig-huller fra
den ene stue.

Trappen kan bruges
som amfi til fx teaterstykker mv.

Godt overblik
for de ansatte.

Stærke farver og træ
giver varme til rummet

3D VISUALISERING AF FÆLLES LEGERUM
ZENI arkitekter

Område med
borde / lounge

Overblik over legelandskabet
Kongehøj børnehave

|

Ideoplæg

|

05.09.2016
8

KLATRE
Indendørs klatrevæg og ”myretue” til leg og motorisk
udvikling.
Visualisering af fælles legerum med flere niveauer, ”myretue”, klatrevæg

Det nye er dobbelhøje legerum folder sig ud i flere niveauer, i en skala, der er tilpasset børnene.

KØKKEN OG SIDDEOMRÅDE
Podiet gør det muligt for børnene at være
med når der bliver lavet mad i køkkenet.
Der er siddepladser og borde til spisning eller
tegne-aktiviteter.

Der er mange muligheder til motorik, leg og udfoldelse. Både styret, men også frit og varieret
ud fra børnenes egen fantasi.
Det er nemt for en ansat at have overblik over
hele området.

INSPIRATION - LEGERUM OG MOTORIK
ZENI arkitekter

Kongehøjens børnehave

|

Ideoplæg

|

06.09.2016
9

Visualisering af huler

Der er rig evidens for, hvor meget den motoriske
udvikling betyder for både indlæringsevnen og
det generelle velbehag.
Det store, dobbelthøje legerum giver unik mulighed for, at børnene frivilligt leger sig til en motorisk udvikling, der vil gavne dem langt ind i deres
kommende skolegang,

HULER
Puderum og bløde materialer opfordrer til leg på
gulvet
Kighuller på tværs af rummene giver sjove møder.
Nicher/gemmested hvor børnene kan trække sig
tilbage og fordybe sig i den mere stille leg.

Der tænkes i farver og bløde materialer, med sikkerheden i højsædet, så børnene trygt kan blive
udfordret til at udfolde sig i legelandskabet, og
skubbe til deres egne grænser.

INSPIRATION - LEGERUM OG MOTORIK
ZENI arkitekter
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Overslagsbudget
Sag: Kongehøj Børnehave
Ombygning og nyindretning til børnehave og vuggestue.

Sagsnr.:

Ideoplæg

Disp.forslag

Projektforslag

Forprojekt

Hovedprojekt

Udførelse

Grundudgifter:
Grundkøb
Landinspektør

0,00
30.000,00

Geoteknik
Grundudgifter

Dato: 06.09.2016

20.000,00
50.000,00

i alt

Tilslutningsafgifter:
Kloark

20.000,00

Vand

20.000,00

El

20.000,00

Varme

20.000,00

Telefon
Tilslutningsafgifter

0,00
80.000,00

i alt

Håndværkerudgifter:
Anlæg af nye ankomst plads og parkeringspladser

250.000,00

Renovering af legepladser og udearealer

800.000,00

Ombygning af eksisterende bygning

1230 m² X 6500 kr/m²

7.995.000,00

Ny tilbygning (produktionskøkken, grupperum)

100 m² X 13000 kr/m²

1.300.000,00

Nyt kryderum med overdækket gangareal

105 m² X 8000 kr/m²

880.000,00

Ombygning af kælder + ny skrænt

260 m² X 6000 kr/m²

1.560.000,00

Indretning af multirum (inventar)

200.000,00

Nyt produktionskøkken
Håndværkerudgifter

500.000,00
13.235.000,00

i alt

Reserver:
Uforudseelige udgifter

10,0%

1.323.500

Rådgiverhonorar af udforudse. Udgifter

10,0%

132.350

Uforudseelige udgifter i alt

i alt

1.455.850,00

Byggepladsarbejder:
Vejrligsforanstaltninger

100.000,00

Udtørring

20.000,00

El til byggebrug

50.000,00

Varme til byggebrug

30.000,00

Vand til byggebrug
Byggepladsarbejder

30.000,00
230.000,00

i alt

Omkostninger:
Totalrådgivning

10,0%

1.346.500,00

Miljøundersøgelser incl. Rådgivning

15.000,00

Bygherre allrisk forsikring

50.000,00

Attester/byggetilladelse

30.000,00

Byggepladsskilt

15.000,00

Løst inventar
Omkostninger
I alt excl. moms
25 % moms
I alt incl. moms

0,00
i alt

1.456.500,00
16.507.350,00
4.126.837,50
20.634.187,50

