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1 Introduktion 

 

Baggrund 

Med baggrund i Byrådets beslutning om en ny struktur på dagtilbudsområdet (juni 2015) og Børne- og 
Uddannelsesudvalgets efterfølgende drøftelser med bestyrelser og personale i området, er der planlagt 
opførelse af en ny integreret daginstitution, som erstatning for Børnehuset Kruså og Vestermarkens 
Børnehus (inkl. matriklen ”Kornblomsten”) 

Aabenraa Kommunes Byråd har besluttet at opføre den nye daginstitution ved Lyreskovskolen i Bov.  
Institutionen skal dække hele Lyreskovskolens skoledistrikt i Bov (undtagen Svalen i Holbøl samt dagin-
stitutioner i Padborg).  

Daginstitutionen er planlagt til 150 børn i alderen 0-5 år. Den nye daginstitution skal understøtte en 
tidssvarende pædagogik af høj kvalitet og skal for det enkelte barn byde på tryghed og overskuelighed i 
et kreativt stimulerende miljø. 

Hen over sommeren og efteråret 2018 har medarbejdere og forældrerepræsentanter i de 2 daginstitu-
tioner deltaget i en idégenereringsproces. Denne har blandt andet omfattet studietur til Filosoffen i 
Holstebro og Børnenes Univers Grindsted Syd samt ideworkshops. 

Brugere 

Den nye daginstitution planlægges ved ibrugtagningen at skulle rumme 150 børn fordelt på 30 vugge-
stuebørn, 120 børnehavebørn, heraf et antal børn i udsatte positioner / børn med særlige behov. 

Til daginstitutionen vil der være tilknyttet ca. 30 medarbejdere. Herudover vil institutionen være ar-
bejdsplads for 1 dagtilbudsleder. 
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2 Vision 

Den overordnede vision er at skabe én sammenhængende daginstitution, der indretningsmæssigt og 
organisatorisk er inddelt i mindre enheder. De mindre enheder skal fungere som let overskuelige – 
trygge – baser for såvel børn som voksne, være ”små enheder” i ”den store sammenhæng”. Derudover 
ønskes funktionsrum, bl.a. motorikrum og værksteder til kreativt brug. 

Daginstitutionen ønskes udformet med opmærksomhed på fleksibilitet. Her tænkes både på nem ad-
gang til at justere rummenes størrelser, men også, at de enkelte aktivitetsrum/funktionsrum skal indret-
tes til at kunne rumme flere aktivitets-udfordringer. 

Fra den lille enhed/grupperum skal det enkelte barn/den enkelte børnegruppe have mulighed for at gå 
på opdagelse i den store sammenhæng – alt efter tryghed, nysgerrighed, mod og mestring. Da dette 
skal være et tilvalg, er det vigtigt, at enhederne ikke bliver gennemgangsrum til aktivitetsrummene. Der 
ønskes to fællesrum, der, hver især er i forbindelse med flere enheder/grupperum. Der bliver i de for-
skellige læringsrum lagt stor vægt på faglighed, og der skal være en rød tråd i læringen, hvor man mø-
der barnet der, hvor det er. Daginstitutionen stræber efter at understøtte en kultur, der fremmer nys-
gerrighed, kreativitet og innovation. 

Integreret i daginstitutionen skal være en afdeling til børn med særlige behov. Igen ”én enhed i den sto-
re sammenhæng”. Enheden skal tilpasses disse børns specielle behov for trygge rammer, stilhed m.m., 
men have ligeværdig adgang til deltagelse i det store fællesskab.  

Daginstitutionen skal signalere imødekommenhed og være indbydende. Man mødes af rummelighed, 
hvor indretningen giver en følelse af, at der er rum og plads til alle. Plads til deltagelse, plads til udfor-
dringer, plads til at kunne trække sig tilbage. En fysik der inspirerer medarbejderne til at organisere de-
res pædagogiske arbejde, så alle børnenes behov imødekommes. 

Der skal være små genkendelige baser, hvor der er nærvær, tryghed og overskuelighed for både foræl-
dre og børn, udfordrende og udviklende læringsmiljøer både ude og inde, plads til vilde udfoldelser, 
plads til ro og fordybelse og plads til hygge og samvær mellem personale – forældre – barn. 
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3 Byggegrunden og eksisterende bebyggelse 

Daginstitutionen skal opføres på matrikel nr. 621, Bov Ejerlav, Bov, 6330 Padborg.  

 

Daginstitutionen placeres nordøst for den eksisterende skole indenfor det markerede byggefelt. Udeare-

al og legeplads kan placeres i byggefelt og eventuelt på landbrugsareal nordøst for byggefeltet (område 

markeret med stiplet linie). 

Skolen, som er tegnet af Arkitema er ibrugtaget i 2015 og omfatter ca. 10.000 m2. 
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Aabenraa Kommunes planafdeling har i en indledende analyse foreslået en mulig placering af instituti-
onen som det 
fremgår af 
nedenståen-
de skitse. 
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Placering ved Lyreskovskolen er valgt fordi,  

 der er en god tilgængelighed, som vil gøre det både enkelt for forældre såvel som ansatte at 

komme til og fra daginstitutionen.  

 der vil være mulighed for stor synergi mellem skolen, indskoling og børnehave.  

 det vil være muligt at dele indendørs såvel som udendørsarealer og faciliteter.  

Med placeringen her vil Lyreskovskolen og området i endnu højere grad blive styrket, som et samlings-

sted og center for lokalområdet. Der kan således etableres en daginstitution med gode adgangsforhold, 

mulighed for samspil med skolen og landskabet omkring.  

Med placeringen nær Lyreskovskolen kan drages fordel af de faciliteter der allerede er i området, herun-

der cykelbane, til dels parkeringsplads og rekreative stiforbindelser samt en Krolfbane.  

Nuværende græsplæne til boldspil skal reetableres i forbindelse nyt byggeri.  
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FACILITETER OG FUNKTIONER I OMRÅDET 
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Planforhold 

Lokalplan 60 og kommuneplanrammerne 3.1.064.B og 3.1.063.D er gældende for området. En ny dagin-
stitution vil ikke kunne opføres uden udarbejdelse af en ny lokalplan. Der vil være behov for at udlægge 
et nyt byggefelt inden for rammeområdet. Dette med baggrund i det vindende skitseprojekt. 

Af lokalplan 60 fremgår det at: ”Den nye skole baseres på mødet mellem bygning og landskab, hvor 
bygningen danner afgrænsede rum for udearealerne, og hvor bygning og landskab tilsammen danner 
et udfordrende miljø for leg, bevægelse og læring. Skolen strækker sig ud i landskabet og mødes af sko-
lehaver og nye rekreative landskaber, der sammenkobles med stedets kulturhistoriske lag, som f.eks. de 
eksisterende levende hegn og beskyttede sten- og jorddiger.”  

Disse principper skal respekteres og danne forudsætning for programmet for placering af en daginstitu-
tion. 

Situationsplan med koteforhold 

Der er for grunden udarbejdet kote kort med gældende højdekurver a 0,5 meter. Kortet er bilag til ud-
budsmaterialet. 

Forsyningsforhold 

I det omfang det er muligt, afhængig af byggeriets placering, kan der muligvis trækkes forsyninger fra 
Lyreskovskolen. 
 
Vand:  
Det forudsættes, at der skal indføres nyt vandstik til byggeriet 
 
Varme:  
Det forudsættes, at der skal indføres nyt fjernvarmestik til byggeriet 
 
Spildevand:  
Afløb fra byggeriet tilsluttes – om muligt - til eksisterende kloaknet. Regnvand tilsluttes – om muligt – til 
det eksisterende regnvandssystem. 
 
El:  
Det forudsættes, at der skal indføres ny elforsyning til byggeriet 
 
Leverandører: 

El:   Evonet A/S, Edison Park 1, DK-6715 Esbjerg  
Varme:  Padborg Fjernvarme a.m.b.a, Haraldsdalvej 11B, 6330 Padborg 
Vand:   Padborg Vandværk A.m.b.a., Toldbodvej 1,6330 Padborg 
Spildevand:  Arwos, Forsyningsvejen 2, 6200 Aabenraa 
 

4 Arkitektonisk udtryk og kvalitet 

Vi ønsker en harmonisk og velfungerende bygning, med et materialevalg, der inkludere brug af miljørig-
tige, vedligeholdelsesvenlige byggematerialer i en spændende arkitektonisk udformning.  Arkitektonisk 
skal den nye bygning stå flot, sammen med naboen – den nybyggede Lyreskovskole.  
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Bygningen skal inde og udefra give brugeren en oplevelse af kvalitet og godt materialevalg. Indvendigt 
skal der være en fleksibel rumindretning, overvejede lysindfald og gode akustikforhold.  

5 Vejledende arealer 

Vejledende arealer fremgår af rumoversigten i afsnit 7. 

6 Bebyggelsens overordnede disponering 

En placering nordøst for Lyreskovskolen vil have primær adgang fra Padborgvej. Placeringen af bygning 
og adkomstvej kan justeres. Placeringen følger områdets landskabelige kvaliteter. De levende hegn, 
jord- og stendiger kan forsat spille hovedrollen i områdets landskabelige fortælling. Lyreskovsskolens 
direkte kobling til det åbne landskab fastholdes. Desuden kan der være et stærkt samspil mellem læ-
hegn og indhegning af daginstitutionen - indhegningen vil falde naturligt ind i området. 

Mod nord har daginstitutionen direkte relation til landskabet og mod sydøst Lyreskovskolen. Daginstitu-
tionen bør skærmes mod støj fra Padborgvej. 

Institutionen opdeles i tre ”afdelinger”: Vuggestue, Børnehave og Personale. Der etableres 7 grupperum 
til børnehavebørn og 3 til vuggestuebørn 

Vuggestueafdelingen placeres gerne mod nordøst, så der er mulighed for at sovebørn kan stå i skygge 
under udhæng. Bygningen placeres gerne sådan på grunden, at der kommer lys/sol på legepladsen, dvs. 
fri fra fredede beplantninger. 
 
Der ønskes overdækkede ”terrasser” i forbindelse med byggeriet, således at bord og bænke kan være i 
skygge. Der ønskes overdækkede områder til alle tre afdelinger.  
 
Udformningen og indretningen af bygningen skal udføres således, at der er mulighed for senere udvi-
delse af bygningen og udeareal/legeplads. 
 
Byggeriet ønskes således, at der bliver mulighed for fleksibel udnyttelse – ændring af brugen af bygnin-
gen skal kunne ske uden større bygningsmæssige tiltag – skillevægge som et fleksibelt tiltag.  
 

Parkering 

Der skal etableres nye p-pladser i forbindelse med byggeriet. Krav til antal p-pladser fastlægges i hen-
hold til lokalplanen og det areal man bygger. Udgangspunktet er Aabenraa Kommunes Parkeringsved-
tægt som tilsiger 1 p-plads pr. 75 m2 opført BBR areal samt 0,5 p-plads pr. ansat. 

I konkurrencen skal forudsættes etablering af 30 parkeringspladser.  
 
Endvidere etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser for cykler. 
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Tilkørselsforhold  

Den eksisterende indkørsel til Lyreskovskolens indgang fra Padborgvej 55a, kan indgå i adgangslogistik-
ken til den nye daginstitution.  
 

Landskabelig disponering 

Der skal ske en lettere landskabelig bearbejdning af grunden, således at der skabes attraktive udearea-
ler for børn.  

Udearealer afskærmes. Afskærmningen kan etableres som levende hegn og lignende samt bebyggelse i 
mindre omfang. Afskærmningen skal i størst mulig omfang fremstå ”usynlig” og uden at give indtryk af 
indespærring. 

Eksisterende træer og beplantning mod vej og omgivelser skal bevares i overensstemmelse med den for 
området gældende lokalplan.  

I planlægningen af de udvendige arealer skal der tages højde for at beplantningen ikke må kræve meget 
pasning og vedligeholdelse, og at en stor del af beplantningen kan vedligeholdes ved hjælp af maskiner. 

Indgange til byggeriet 

For børn og forældre er det vigtigt at der er en logisk sammenhæng mellem parkeringsplads, indgang, 
garderobe, udgang legeplads samt sekundært mellem indgang – garderobe – grupperum.   

Alle der ankommer til daginstitutionen skal have en god oplevelse, og man skal umiddelbart forstå den 
bygningsmæssige logistik. 
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Udeopholdsarealer 
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Fælles for faciliteterne udenfor selve daginstitutionen er, at de skal være rekreative, sikre og skabe tryg-

hed og oplevelsesmuligheder. De forskellige funktioner skal bindes sammen, af en velovervejet og grøn 

helhedsplan. Arealerne skal være udformede, så de giver mulighed for at opleve vejret og årstidernes 

skiften, sol og skygge. 

Udearealerne skal give adgang til stor variation af leg og oplevelser. Derfor ønskes en egentlig opdeling i 

oplevelseszoner og alderszoner (for såvel vuggestue-, som børnehavebørn). Der skal være plads og 

inspiration til: 

 Den stille leg 

 Den vilde leg 

 Den undersøgende leg 

Således ønskes et sanseområde, et kuperet terræn, vandløb, boldbane, natur i form af træer og buske, 

bålsted, terrasseområde m.m. 

Der skal være sti- og adgangsveje til følgende steder, belagt med fliser: 

 Fra parkeringspladsen til køkkenets vareindlevering, eller fra hvor det vil være naturligt at leve-
randører parkerer. Man skal kunne køre med palleløfter. 

 Fra parkeringspladsen til de enkelte indgange. På legepladsen skal være flere flisebelagte terras-
ser med plads til borde/bænke til ophold og spisning.  

Der er ligesom indenfor, brug for at kunne finde afgrænsede områder, som kan iagttages og erobres til 
leg af et par børn. Små nicher og kroge i beplantningen og inventar, giver mulighed for at legen kan fo-
regå uforstyrret. 

Legepladsen underopdeles i 2, Et område til de 3 vuggestuegrupper og et område til de 7 børnehave-
grupper. En del af legepladsen for vuggestuegrupperne skal være forbeholdt de alleryngste, som ikke 
ønsker nærkontakt med hurtige cykler, boldspark m.v. 

Legepladsen skal opdeles i flere ”rum”, hvor man kan lege forskellige lege uafhængigt af hinanden og 
med gemmesteder. 

Eventuel overskudsjord fra byggeriet kan vælges bibeholdt på arealet, og bygges op i flere forskellige 
bakker, som beklædes med muld og tilsås med græs og vilde blomster.  

Ved de forskellige legesteder skal der være steder, hvor man kan sidde, f.eks. på en bænk, en sten eller 
en træstub. 

Alle gældende sikkerhedskrav til udformning af legeplads skal følges, herunder bl.a. krav til udlægning af 
faldsand.  

Beplantning 

Udearealet skal appellere til alle sanser, så der skal være masser af flora og fauna, men også respekt for 
konteksten. 
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Bygninger i terræn 

 

Der skal etableres følgende lette bygninger i terræn, udført i træ: 

2 stk. cykel/mooncarskur med skydeport i begge ender. Der skal være dagslysadgang til skuret, f.eks. via 
en sprække under tag. Belægning af ”gulv” med fliser. Der skal være et til børnehaven på 30 m2 og et til 
vuggestuen på 10 m2. De frie vægge beklædes med hylder til opbevaring af legetøj m.v. Der skal afsæt-
tes plads til lettere haveredskaber. 

1 stk. skur til affaldscontainere samt til opbevaring af redskaber til vedligehold af udearealer 

1 stk. udeværksted samt skur til ladcykler og klapvogne. 

Se i øvrigt bilag 2, rumskemaer. 

Alle bygninger skal udføres med hensyntagen til at sikre begrænset vedligeholdelse.  

Indhegning 

Omkring hele ude- og legearealet, sættes i skel, vedligeholdelsesfrit hegn. 

 

 

 

 

 



Aabenraa Kommune  
Overordnet byggeprogram 
Udbud af totalrådgivning 
Ny daginstitution ved Lyreskovskolen i Bov 
1. maj 2019 

 15 / 19 

 

 

7 Byggeriets lokaler 

Generelt 

Følgende generelle forhold skal opfyldes: 

 Generelt ønskes gangarealer minimeret, mens nødvendige gangarealer skal have en bredde på mi-
nimum 1,5 m. 

 Gangarealer kan eventuelt være med legenicher 

 Rumhøjde iht. Bygningsreglement, dog ses motorikrum samt fællesrum gerne med ekstra højde. 

 Det er vigtigt, at enhederne/grupperummene ikke bliver gennemgangsrum, til andre rum. Leg på 
gulvet må ikke forstyrres, hvis der går andre forbi, fordi de skal ind i et andet rum.  

 Grupperummene til såvel børnehavebørn som vuggestuebørn skal være fleksible og rummelige, , 
med mulighed for inddeling i mindre rum. 

 Nabogrupper skal have mulighed for tæt samarbejde – evt. med foldedøre imellem.  
 

Rumoversigt 

I efterfølgende skema, er der en oversigt over de rum, som byggeriet skal indeholde, samt de omtrent-
lige størrelser. Personbelastningen i de enkelte rum, er endvidere angivet. En streg angiver, at person-
belastningen ikke er relevant. 
 
Nedenstående arealer er vejledende. Vigtigst er at de ønskede funktioner og aktiviteter kan ske i de 
enkelte rum. De bydende skal søge at minimere bruttonettofaktoren, således at daginstitutionen får 
flest mulige nettoarealer. Der henvises i øvrigt til bilag 1 – rumskemaer. 
 
 

    

FÆLLES       

Anretterkøkken  1 12 12 

Depotrum 3 10 30 

Gæste/handicaptoilet 1 7 7 

Rengøringsrum / vaskeri 1 20 20 

Teknikrum 1 15 15 

Vindfang 1 5 5 

Madrasrum 2 6 12 

Udetoilet 1 10 10 

FÆLLESRUM I ALT     111 

        

VUGGESTUE - SPECIALGRUPPE       

Fingarderobe 4 15 60 

Grovgarderobe 4 12 48 

Grupperum 3 40 120 

Grupperum - special 1 40 40 

Toilet- puslerum 2 22 44 
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Soverum 1 40 40 

Vuggestue i alt     352 

        

BØRNEHAVE       

Fingarderobe 6 15 90 

Grovgarderobe 6 12 70 

Grupperum 6 40 240 

Toiletrum 3 10 30 

Børnehave i alt     430 

        

AKTIVITETSRUM       

Fællesrum, vgst. 1 40 40 

Fællesrum, bhv 1 80 80 

Male-krea rum 1 25 25 

Motorik / Musikrum 1 45 45 

Aktivitetsrum i alt     190 

        

PERSONALE       

Lederkontor 1 12 12 

Forberedelsesrum m/ depotplads 2 8 16 

Samtalerum 2 12 24 

Personalerum 1 45 45 

Personalegarderobe 1 15 15 

Personaletoilet 2 3 6 

Personaletoilet m/ bad 1 5 5 

AV rum 1 6 6 

Personale i alt     129 

      
 OPVARMET AREAL I ALT NETTO     1.212 

B/N Faktor     1,2 

Bruttoareal     1.454 

        

UOPVARMET AREAL       

Krybberum  2 15 30 

Uopvarmet legerum, vgst. 1 20 20 

Uopvarmet legerum, bhv. 1 20 20 

Diverse skure, herunder udeværk-
sted, depot til legetøj, legecykler, 
affald, ladcykler, klapvogne m.v     100 

Uopvarmet i alt netto     180 

 
Hertil kommer ønske om udvendige overdækkede arealer til alle 3 grupper (personale, vuggestue, bør-
nehave) som imødekommer områder til aktivitet, leg og ophold i grænsen mellem inde og ude. Ligele-
des et udekøkken med tilhørende installationer og inventar. 
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8 Funktionsdiagram 

Rum og funktioner tænkes disponeret og organiseret som visualiseret i nedenstående: 

 

Diagrammet er samtidig bilagt som bilag 1 i stor størrelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aabenraa Kommune  
Overordnet byggeprogram 
Udbud af totalrådgivning 
Ny daginstitution ved Lyreskovskolen i Bov 
1. maj 2019 

 18 / 19 

 

9 Byggeriets tekniske kvalitet 

Byggeriets tekniske kvalitet er nærmere beskrevet i Bilag 3 ” Standard teknisk byggeprogram” . 
 
Dette suppleret med følgende specifikke brugerønsker: 
 

 Skjult ventilation 

 Vinduer til gulv hvor det giver mening ifht. rummets funktion. 

 Wi-Fi i hele huset 

 Brandalarm og tyverialarm i hele institutionen 

 Gulvvarme i hele institutionen. (Evt. enkelte radiatorer for at kunne justere varmen hurtigere) 

 Udendørs vandhaner og elstik.  

 Belysning zoneopdeles med manuel tænding, manuel regulering af lysstyrke, dagslysstyring og 

automatisk slukning (Efter 15 minutter) 

Bilag 3 er retningsgivende, men skal tilpasses det konkrete byggeri. 

10  Økonomi 

Budgetposterne til samtlige håndværkerudgifter, uforudseelige håndværkerudgifter, vinter- og vejrligs-
foranstaltninger, etablering og drift af byggeplads, forbrug af el, vand og varme, indeksering samt total-
rådgiverhonorar er vurderet til kr. 21,5 mio. kr. ekskl. moms.  

Det endelige budget og fordeling af posterne fastlægges i samarbejde med den vindende rådgiver. 

11 Tidsplan 

Tidspunkt Aktivitet 

9. oktober 2019 Kontrahering, totalrådgiver 

9. – 30. oktober 2019 Totalrådgiver deltager i møder med planafdelingen og tilretter skitse-
forslag til grundlag for lokalplan 

1. november 2019 Aabenraa Kommune opstarter udarbejdelse af lokalplan 

November 2019 – Februar 2020  Totalrådgiver udarbejder byggeprogram, dispositionsforslag og pro-
jektforslag. 
Brugerinvolvering 

Der afholdes forhåndsdialogmøder med byggesagsbehandler 

Marts 2020 Udarbejdelse af myndighedsprojekt 



Aabenraa Kommune  
Overordnet byggeprogram 
Udbud af totalrådgivning 
Ny daginstitution ved Lyreskovskolen i Bov 
1. maj 2019 
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Marts – Maj 2020 Udarbejdelse af udbudsprojekt 

April – Juni 2020 Byggesagsbehandling 

Juni – August 2020 Udbud af fagentrepriser 

1. juli 2020 Lokalplan vedtages (senest) og byggetilladelse gives 

August 2020 Indgåelse af kontrakter med entreprenører 

August – September 2020 Projektgennemgangsmøder og udarbejdelse af udførelsesprojekt 

Oktober 2020 Byggestart 

Medio november 2021 Aflevering 

November – december 2021 Idriftsætning og indflytning 

Primo januar 2022 Ibrugtagning 

 

12 Bilag 

Bilag 1: Funktionsdiagram [vedhæftet] 

Bilag 2: Rumskemaer [ikke vedhæftet] 

Bilag 3: Standard teknisk byggeprogram [ikke vedhæftet] 

 

 


