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Titel på projektet_1

Den bæredygtige legeplads

Har du brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål til udfyldelsen af ansøgningsskemaet er du velkommen til at kontakte Anne Pagh på tlf 73 76 72 89
Du kan også læse mere om Bæredygtighedspuljen og kriterierne for at søge på vores hjemmeside - indsæt link
Projektet
Beskrivelse af projektet

Børnene i Kollund Skole og Børnehus har ikke længere en legeplads. De fleste
legeredskaber på den nuværende, offentlig tilgængelige legeplads er lukkede
grundet sikkerhedsmangler.
Vores vision er at skabe et bæredygtigt område for børnene, der fremmer
bevægelse, leg og læring, samt sansen for naturen. Dette sker i forlængelse af
skolens tiltag såsom naturlæringsområdet, skolekøkkenhave,
bevægelsescertificering, økologisk frugtordning og verdensmålene som del af
skolens læreplan. Med den bæredygtige legeplads er der også ønske om, at vise
børnene, at en udvikling ikke længere kan ignorere bæredygtighed - hvor der
skabes noget nyt, skal dette være til gavn for alle og med længst mulig effekt. Dette
gøres ved at anvende bæredygtige materialer og holde naturområderne og
legepladsen åben for hele samfundet.
Med gode, nye redskaber vil vi understøtte konstruktive (lege)fællesskaber og et
godt og effektiv læringsmiljø, svarende til verdensmål 4. Hertil skal der etableres et
område, der inviterer til såvel leg og læring, både i og uden for skoletiden. Under de
aktuelle vilkår (Covid19) og derudover kan sådanne områder også bruges til
undervisning.
Vi vil med den bæredygtige legeplads også formidle til børnene, at når man tager et
naturområde i brug til leg, kan man etablere det ansvarligt. Således at det kan være
til gavn både for mennesker og dyre- og plantelivet ved at integrere grønområderne
med forskellige planter og insekthoteller. Dette kan senere inddrages i
undervisningen og være med til at skabe en bevidsthed for menneskets
afhængighed af et mangfoldigt plante og dyreliv og giver også mulighed for at
observere miljøet ”tæt på”. Under planlægningen stiller vi krav til leverandørerne om
at ressourcerne skal opfylde krav til ansvarlig forbrug og produktion.

Startdato

01-06-2021

Slutdato

01-12-2021

Er projektet en udspringer af de offentlige
idémøder?

Nej
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Hvem gennemfører projektet

Kollund skole og børnehus støtteforening er i gang med at samle midler ind til den
bæredygtige legeplads. Projektet vil sendes i udbud, når legepladsen skal etableres.

Hvordan kan projektet synligøres for
omverdenen

Den bæredygtige legeplads knytter flere verdensmål sammen, styrker børnenes
bevægelsesmuligheder, sender signal om behovet for at inkludere miljø og
biodiversitet i alle vores tankegange og danner dermed bund for mediernes
opmærksomhed.
Vi har oprettet hjemmesiden www.kollundsbørn.dk for at forklare projektet. Samtid
er der opført instagram (@kollund.stotteforening) og facebook profiler
(facebook.com/kollund.stotteforening) som vil vise status på projektet og motivere til
donationer og medhjælp.
Åbningen af den bæredygtige legeplads skal gerne ske med politisk og lokal
deltagelse. Samtidig vil projektet synliggøres på forskellig vis: i lokalavisen, Børn og
skole avisen og på nettet.

Hvordan skal projektet leve videre efter
projektperioden

Det er aftalt med skolen hhv. skoleinspektøren at Kollund skole afholder alle udgifter
til service, vedligeholdelse og løbende opdatering fremadrettet.

Puljekriterier
Marker det eller de temaer, som projektet
understøtter

Læring og kompetencer, Naturkvalitet, miljø og biodiversitet, Bæredygtige
lokalsamfund og byudvikling

Verdensmål
Markér det eller de verdensmål, som projektet
understøtter

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund, 12. Ansvarligt forbrug og produktion, 15.
Livet på land, 4. Kvalitetsuddannelse

Finansiering
Hvilket beløb søges der om?

400000

Hvad er de samlede forventede omkostninger
ved projektet?

1500000

For at søge støtte fra Bæredygtighedspuljen kræves der en medfinansiering på minimum 25% af det samlede beløb.
Angiv den samlede medfinansiering neden for.
Angiv den samlede medfinansiering (beløb)

1100000

Angiv nedenfor om du ønsker medfinansiering
fra et af kommunens fagudvalg

Jeg søger ikke medfinansiering til projektet.

EKSTRA DOKUMENTATION

Evaluering af ansøgning
Ansøgningen bevilges (beløb)
Begrundelse
Kommentarer til ansøgningen (intern)

Synes godt om
Ingen

Vurdering
Ingen
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DEN BÆREDYGTIGE LEGEPLADS
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1. INTRODUKTION
Som ”Kollund Skole og Børnehus støtteforening” har vi konstateret, at Kollund Skole og Børnehus
trænger til en fornyelse af legepladsen. De fleste legeredskaber på den nuværende, offentlig
tilgænglie legeplads er lukkede fordi de enten er ødelagte eller ikke er sikre længere. Skolebørn i
Kollund har lige nu ingen legeplads at lege på og skolen har ikke mulighed for at finansiere den.
1.1 VISION
Vores vision er, at skabe et område, der fremmer bevægelse, leg og sansen for naturen i forlængelse
af de tiltag skolen allerede har taget inden for disse områder. Hertil hører naturlæringsområdet
(etableret i forår 2020), skolekøkkenhave, bevægelsescertificering, økologisk frugtordning og
verdensmålene som del af skolens læreplan.
Derfor er det kun naturligt, at inddrage disse emner i planlægningen af en ny legeplads, som skal
være til gavn i og efter skoletiden. Følgende verdensmål danner udgangspunktet for planlægningen
af den nye, offentlig tilgængelige, bæredygtige legeplads:


Bæredygtige byer og lokalsamfund



Ansvarlig forbrug og produktion



Livet på land



Kvalitetsuddannelse

1.1.1. BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND (verdensmål 11)
Skolebestyrelsen har ønsket at bæredygtighed skulle tænkes ind i planlægningen af legepladsen, da der i
dobbelt forstand er tale om et projekt for vores fremtid: børnene og naturen.
Med projektet har der været ønske om at vise børnene, at en udvikling ikke længere kan ignorere
bæredygtighed - hvor der skabes noget nyt, skal dette være til gavn for alle og med længst mulig effekt.
Dette gøres ved at holde naturområderne og legepladsen åben for hele samfundet.
Samtidig skal projektet vise de miljømæssige forbindelser, hvor skolen kan betragtes som by,
legepladsen som opland og de grønne, beplantede arealer som landdistrikter.
1.1.2. ANSVARLIG FORBRUG OG PRODUKTION (Verdensmål 12)
Under planlægningen stiller vi krav til leverandørerne om at de ressourcer, der bliver brugt i vores
projekt, så vidt muligt skal opfylde krav til ansvarlig forbrug og produktion. Dette kan f.eks. opnås ved
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anvendelse af genbrugsmaterialer, FSC-certificeret træ eller andre materialer, hvor fremstilling og brug
er ansvarlig og bæredygtig. Hertil har vi taget udgangspunkt følgende formulering for bæredygtighed:
”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige
generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.”
1.1.3. LIVET PÅ LAND (Verdensmål 15)
Vi vil med den bæredygtige legeplads give udtryk for, at vi tager et område i brug til leg som tidligere har
været natur, ved at etablere arealer til glæde for fauna og flora. Dette kan senere inddrages i
undervisningen og være med til at skabe en bevidsthed for menneskets afhængighed af et mangfoldigt
plante og dyreliv. Samtidigt skal de beplantede områder ved og på legepladsen give mulighed for at
nyde naturen i pauserne og uden for skoletiden. For at eleverne får medejerskab er det bl.a. tænkt, at
de f.eks. selv bygger Insekt- eller pindsvinshoteller, er med til at plante træer og buske eller laver skilte
med beskrivelse af de enkelte planter.
Med Kollundskov foran døren, har børnene adgang til et enestående skovområde, som rummer nogle af
de få tilbageværende områder i Danmark, der har været dækket med skov lige siden istiden. Det er
noget af det tætteste, man kan kommer på dansk oprindelig skov og den er ejet af den danske
naturfond. Legepladsen med de planlagte grønne arealer skal være nøglehulet for at minde herom.
1.1.4 KVALITETSUDDANNELSE (Verdensmål 4)
Den nuværende legeplads råder over få intakte redskaber. Vi vil give Kollund Skole og Børnehusets
område et synlig løft. Med gode, nye redskaber vil vi understøtte konstruktive fællesskaber og et godt
og effektiv læringsmiljø. Hertil skal der etableres et område, der inviterer til såvel leg og læring. Dette
kan f.eks. opnås ved hjælp af ”hygge” områder, hvor børnene kan side og socialisere i mindre fysisk
aktive lege. Under de aktuelle vilkår (Covid19) og derudover kan sådanne områder også bruges til
undervisning.
2. LEG OG LÆRING
Kollund skole og børnehuset har som fokusområder leg og læring og er i år blevet bevægelsescertificeret. Derudover er konstruktive fællesskaber, som ofte opstår i fælles leg, en del af skolens
principper. Samtidig er bærdygtighed synlig i form af f.eks en økologisk frugtordning i SFO´en og
etablering af ”frugt og grønt plantekasser” på skolens matrikel. Der er også etableret shelter i skolens
skovareal for at muliggøre undervisning tæt på naturen på en såkaldt naturlæringsområde.
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Vi ser en ny legeplads som forlængelse og udvidelse af det igangsatte, idet en ny legeplads vil sætte
fokus på bevægelse, leg og læring – både i og uden for skoletiden. Grønområderne med de forskellige
planter og dyreliv vil give natur og teknik undervisningen yderligere mulighed for at observere miljø ”tæt
på”. I projektet er planen også, at den gamle fodboldbane med cementunderlag skal opdateres til en
multibane med ELT-baseret underlag og dermed giver flere muligheder for leg.
3. LEGEPLADS
Efter samtaler med leverandører, skolen og kommunen, kan nedenstående komme i betragtning for at
imødekomme vores visioner og idéer:
3.1. Leg & fritid
- Etablering af faldunderlag af genbrugsmateriale (gummibelægning af brugte bildæk)
- Legetårn, gynger etc. af f.eks. FSC godkendt træ eller træ af lokal oprindelse
- Hængekøjer eller lounge-arealer som ”snakke- og hyggehjørner”
- Modernisering af multibane med underlag af genbrugsmateriale som rummer flere forskellige spil
- Genbrug og opdatering af eksisterende legeredskaber (supernova, karrusel)
3.2. Læring
- Skilte med navn på planter og ”hvem der bor her” fremstillet af børnene
- Insekthoteller, pindsvinboliger, fuglekasse, etc. bygget af eleverne
- fremme konstruktive fællesskaber udenfor skoletiden
- Børnene kan lære om bæredygtighed og kan være med til at brainstorme om, hvad kan være med til at
gøre en legeplads bæredygtig og fremsætte deres idéer.
3.3. Natur og biodiversitet
- Etablering af grønne arealer/felter (5-100 m2) med sommerfuglebuske, tørst eller tvitorn,
pastinake, vilde gulleroder, purløj, blåhat, kongelis, etc. for biodiversitet.
- kvashegn til afgrænsning, opsamlingssted for grene og gemmested for insekter og dyr
- Plantning af træer (eg, bøjetræ)
- Et biotop i de mest våde områder (ved udgang til persillegade) - afhængig af sikkerhedsvurderingen
4. SAMARBEJDE
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For at opnå det bedst mulige resultater har vores forening allerede under den igangværende
projekteringsfase lagt vægt på, at involvere de lokale borger og ungdomsforeninger (KBU og
”Lokalforening Kollund, Sønderhav og Rønshoved”), forældrene, skolen, kommunen, politiker og
nationale organisationer (Danmarks Naturfredningsforening, Skovdyrkerne).
Samarbejdet har på nuværende tidspunkt givet god sparing omkring de relaterede emner og samtidig
gjort behovet og intentionen af vores projekt synlig. Desuden er der allerede på nuværende tidspunkt
tilsagn for praktisk hjælp af lokale virksomheder som vil støtte den nye, bærdygtige legeplads (f.eks.
udgravning af det eksisterende grus).
Involvering af forældre og børn er planlagt både finansielt og praktisk. Hertil har Kollund Skole og
Støtteforening søgt om tilladelse til en indsamling hos indsamlingsnævnet (se også budget) og oprettet
en hjemmeside, hvor frivillige kan kontakte os.
5. SYNLIGGØRELSE
Den bæredygtige legeplads knytter flere verdensmål sammen, styrker børnenes bevægelsesmuligheder,
sender signal om behovet for at inkludere miljø og biodiversitet i alle vores tankegange og danner
dermed bund for mediernes opmærksomhed.
Vi har oprettet hjemmesiden www.kollundsbørn.dk for at forklare og synliggøre projektet. Samtidig er
der opført instagram (@kollund.stotteforening) og facebook profiler
(facebook.com/kollund.stotteforening) som vil vise status på projektet og motivere til donationer og
hjælp.
Åbningen af den bæredygtige legeplads skal gerne ske med politisk og lokal deltagelse. Samtidig vil
projektet synliggøres på forskellig vis: i lokalavisen, Børn og skole avisen og på nettet.
6. DRIFT
Det er aftalt med skolen hhv. skoleinspektøren at skolen afholder alle udgifter til service,
vedligeholdelse og løbende opdatering fremadrettet.
7. BUDGET
Der foreligger aktuelt et vejledende tilbud for etablering af den nye legeplads og multibane (se bilag 1
”Budget”). Da vi planlægger at projektet vil støttes af offentlige midler og for at opnå det bedste
resultat, skal hele projektet i udbud. Foreningen bliver hertil hjulpet af Kim Hovmand Larsen,
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Projektleder i Aabenraa Kommune.
Inklusive de planlagte arealer til biodiversitet regner vi med projektomkostninger på ca. 1,5 mio kroner
inkl moms.
7.1. UDGIFTER
Se bilag 1 ”Budget”
7.2. DÆKNING AF UDGIFTER:
Til dækning af omkostningerne søges tilskud af følgende kilder. Vi har fået tilsagn på 100.000 kr fra KBU.
Fonde og Puljer:
Aabenraa Bæredygtighedspulje
LOA FONDEN
Sydbank Fonden
Nordea Fonden
Albani Fonden
BHJ Fonden
Fabrikant Mads Clausens Fond
Tryg Fonden
Købmand Ferdinand Sallings Mindefond
Tuborg Fonden
TOTAL Fonde og puljer

400.000
150.000
150.000
50.000
50.000
150.000
150.000
50.000
25.000
25.000
1.200.000

Indsamling og sponsorater
Indsamling blandt lokalbefolkning, gamle elever, forældre, etc.:

100.000

Sponsorater fra lokale virksomheder
Sponsorat fra Kollund Borger og ungdomsforening KBU
(BEKRÆFTET)

100.000

TOTAL Indsamling og sponsorater

100.000
300.000

7.3 OVERSKUD/UNDERSKUD
Overskud vil blive brugt til fremme for Kollund Skole og Børnehus jf. Forenings vedtægter.
(se: https://xn—kollundsbrn-ogb.dk?page_id=791)
Såfremt ikke hele beløbet er samlet indtil 01. Juni 2021, vil dele af projektet blive realiseret og
foreningen vil fortsætte med at samle de resterende penge.
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Forfatter:
Kollund Skole og Børnehus Støtteforening
- Udvalg til etablering af ny, bæredygtig legeplads Kalveknækket 47
6340 Kruså / Kollund
_
CVR 3631 3587
_
https://kollundsbørn.dk
https://www.facebook.com/kollund.stotteforening
https://www.instagram.com/kollund.stotteforening/
_
Udvalgets medlemmer:
Aida Bikic
Christian Schlümer
Jens Boysen
Nikolai Ceavdar
Torben Thomsen (ekstern)
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Budgetilprojkns-TILUD1b.f

TILBUD 1 – Kollund Skole og Børnehus Støtteforening – Bæredygtig Legeplads
Beskrivelse
Multi bane
Naturområder
Legeplads med gummiasfalt
Andre udgifter (revisor etc.)

Total inkl. Moms

Udgifter
385.958,33 kr.
150.000,00 kr.
947.637,50 kr.
14.099,00 kr.

1.497.694,83 kr.
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Optimering af nuværende multibane
Dimension brede x længde
Areal

11

18
198
Beløb
2500
39
96667
780
154440
50
12500
2
5625
11250
2
6250
8750
21250
47
180
8460
4200

m2
Enhed
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
stk
kr
kr
stk
kr
kr
kr
stk
kr
kr
kr

Udgifter
moms

308.766,67 kr.
1,25

%

Total udgifter multi bane

385.958,33 kr.

Pris pr 1,5m bande + stolper
Antal enheder
Udgifter til rammen
ELT materiale pr m²
udgifter til underlag af ELT
m²
Udgifter til soft måtte
Antal mål
Pris pr mål
Udgifter pr mål
antal basket
Pris basket
Net bag mål
Udgifter basket
Gummiplader rund om banerne
Gummiplader pr plade (1x1m)
Udgifter til gummiplader
Udgifter til fragt af gummiplader
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Kilde
T.Thomsen
T.Thomsen
Kim jensen (Kruså)

Kim jensen (Kruså)
Kim jensen (Kruså)
Kim jensen (Kruså) + KBU
www.safefloor.dk
www.safefloor.dk
www.safefloor.dk
www.safefloor.dk
www.safefloor.dk
www.safefloor.dk
www.safefloor.dk
http://novumdanmark.dk
http://novumdanmark.dk
http://novumdanmark.dk
http://novumdanmark.dk
KBU
KBU
KBU
KBU
http://novumdanmark.dk
http://novumdanmark.dk
http://novumdanmark.dk
http://novumdanmark.dk
KBU
KBU

Beskrivelse
Legeplads
Antal
Dimension af lege areal (B x L)
Lege areal
Udgravning af lege areal
Stabil grus dybde
Sandpude
Kompression faktor
Mængde stabil grus
Mængde sand
Pris pr m3 grus
Pris pr m3 sand
Udgifter til stabilgrus
Udgifter til sandpude
Stampning af sandpude
Pris pr m2 gummibelægning ELT
Udgifter til gummibelægning
Fragt af gummibelægning
Udgifter til fragt af gummibelægning
Lægning af gummibelægning
Aluminiums skinne som afgræsning
Pris pr aluminiums skinne
Udgifter til kantsten
Antal gynger (mix triple A4K swing)
Pris pr gynge
montage af gynger
Udgifter til gynger
Antal Rep af karrusel (Leje)
Lejer til Karrusel
Montage af karrusel
Udgifter til karrusel
klatre modul Hexagon 2 dog i stål
Pris klatre modul
Montage klatre modul
Udgifter klatre modul
Maling af nuværende træ legeredskaber
Ny eller opretning af rutsebane
Antal trampolin
Pris pr trampolin
Udgifter trampolin
Udgifter
moms

Total udgifter skolegård

1
21

32

672
12500
0,2
0,2
1,25
168
168
231,25
118,75
38850
19950
1000
59800
780
524160
0
0
0
74
125
9250
2
31250
18750
81250
1
2500
4375
6875
1
15625
2000
18125
9275
12500
3
8125
24375
758110
1,25

Enhed
stk
m
m2
kr
m
m
m3
m3
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
stk
kr
kr
stk
kr
kr
kr
stk
kr
kr
kr
stk
kr
kr
kr
kr
kr
stk
stk
kr
kr
%

947.637,50 kr.
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Andre udgifter

Andre udgifter
Indsamlingsnævnet - tilladelse
MobilPay MyShop betalingssystem
Hjemmeside administration (sponsoreret)
Statsautoriseret revisor
Total udgifter inkl Moms

1.100,00 kr.
999,00 kr.
0,00 kr.
12.000,00 kr.
14.099,00 kr.

Seite 6
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Tak for din ansøgning til Aabenraa Kommunes Bæredygtighedspulje
Kære Aida Bikic, Kollund Skole og Børnehus Støtteforening
Tak for din ansøgning til Bæredygtighedspuljen
Vi behandler ansøgningerne umiddelbart efter ansøgningsfristen den 25. oktober 2020.
Herefter vil Koordinator for Bæredygtig Udvikling videresende dem til behandling i det relevante fagudvalg. Dernæst træffes
endelig beslutning om tildeling af støtte i Økonomiudvalget den 1. december 2020.
Du får svar senest en uge efter Økonomiudvalgets behandling af ansøgningerne.
Har du spørgsmål, kan du kontakte:
Anne Pagh, Koordinator for Bæredygtig Udvikling
Tlf.: 73 76 72 89 eller mail: akpa@aabenraa.dk
Venlig hilsen
Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune
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Tak for din ansøgning til Aabenraa Kommunes Bæredygtighedspulje
Kære Aida Bikic, Kollund Skole og Børnehus Støtteforening
Tak for din ansøgning til Bæredygtighedspuljen
Vi behandler ansøgningerne umiddelbart efter ansøgningsfristen den 25. oktober 2020.
Herefter vil Koordinator for Bæredygtig Udvikling videresende dem til behandling i det relevante fagudvalg. Dernæst træffes
endelig beslutning om tildeling af støtte i Økonomiudvalget den 1. december 2020.
Du får svar senest en uge efter Økonomiudvalgets behandling af ansøgningerne.
Har du spørgsmål, kan du kontakte:
Anne Pagh, Koordinator for Bæredygtig Udvikling
Tlf.: 73 76 72 89 eller mail: akpa@aabenraa.dk
Venlig hilsen
Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune
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Projekt: Bæredygtighedspuljen - ansøgningsfrist 21. oktober 2020
Ansøgt: 20-10-2020 (Aabenraa.dk)
Status: Ansøgning modtaget
ID #: 94-25
Oplysninger om ansøger
Ansøger
Ansøgertype

Andet

Navn på forening/virksomhed/organisation

Kelstrup Naturskole

CVR-nummer

29189854

Adresse

Stokkebrovej 1B

Postnr.

6340

By

KRUSÅ

Kontaktperson

Mik Haar

E-mail

mihaa@nst.dk

Telefon (Kontaktperson)

20289921

Ansøgning til Bæredygtighedspuljen
Ansøgning
Titel på projektet_1

Water Flow

Har du brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål til udfyldelsen af ansøgningsskemaet er du velkommen til at kontakte Anne Pagh på tlf 73 76 72 89
Du kan også læse mere om Bæredygtighedspuljen og kriterierne for at søge på vores hjemmeside - indsæt link
Projektet
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Beskrivelse af projektet

Projektet omhandler vand og dets fantastiske muligheder og udfordringer, som vand
kan skabe. Tanken er at opsætte en permanet vandbane på Kelstrup Naturskole.
Vandbanen skal bruges i flere sammenhængen og understøtte formidlingen til alle
kommunale folkeskoler i Aabenraa kommunen. Alt vand som bruges til undervisning
og leg på vandbanen er regnvand. Regnvandet bliver opsamlet fra bålhyttens tag og
løber ned i en stor nedgravet regnvandsbeholder. Herfra pumpes vandet op til
vandbanen, som benytter det naturlige fald i terrænet, til at skabe bevægelse/flow i
vandet.
1) Vand som leg og læring.
Få ting har så stor tiltrækning, som vandet! Det er uanset om det er hav, sø eller å.
Derfor er leg med vand en oplagt mulighed for at kombinere leg og læring med
hands on baseret aktiviteter. Vandbanen vil f.eks. kunne medvirke til at underbygge
elevernes forståelse omkring vandets vej, og hvordan en given genstad flyttes via
vandets kraft igennem vandbanen. Elever vil her arbejde med opbygning af
hypoteser omkring vandet og de kræfter, udfordringer mm. som knytter sig vil
vandbanen. Vandbanen vil med andre ord, medvirke til en vekselvirkning imellem
vandbanens forløb og den ægte vare, som vi finder kun rundt om i kommunen.
2) Klimatilpasning af byer og landområder:
Hvad sker der når der falder store mængder nedbør i en by som Aabenraa, som
ligger i bunden af en bakke? Hvilken muligheder eller konsekvenserne kan det
medføre for beboer, klima og dyr i området med den store regnvandsophobning. Det
kunne være indledningen til et undervisningsforløb, hvor elever arbejder med
konkrete løsningsforslag og afprøver deres ideer og tanker omkring mulighederne
og udfordringerne med vand i by og landområder. Vandbanen indbyder til at arbejde
med lokaleforhold og afprøve forskellige materialer til f.eks. opdæmning af vand
mm. En anden mulighed er at kigge på hvordan eller hvorfor vi ikke udnytter
vandkraft mere i Danmark. Vandbanen indbyder til at tænke tværfagligt, ved at koble
fag som innovation, fysik og kemi samt matematik sammen omkring en konkret
problemstilling. Vandbanen kan med andre ord benyttes alle klassetrin i folkeskolen,
og hjælp med at formilde bred omkring vandet i Aabenraa Kommune.
Vand og weekend..
Når skolerne og institutioner ikke benytter vandbanen i weekenden, har lokale
familier mulighed for at lege og lære omkring vandet. Da banen altid vil være åben
og tilgængelig. Dernæst vil den understøtte aktiviteter, for de foreninger, som har en
tilknytning til naturskolen og tilbyder børnefamilier fede og lærerige oplevelser i
naturen.
Vandbanen udføres i bæredygtig træ, som falder naturligt ind i omgivelserne.

Startdato

04-01-2021

Slutdato

01-04-2021

Er projektet en udspringer af de offentlige
idémøder?

Nej

Hvem gennemfører projektet

Projektet gennemføres af Kelstrup Naturskole i samarbejde med MB Sport & Event
Aps, som står for selve opførslen af banen. Alle dele og udformningen af vandbanen
aftales med naturskolen, men henblik på at opnår bedst mulig udnyttelse af
vandbanen og areal.

Hvordan kan projektet synligøres for
omverdenen

Det vil i første omgang kunne udbydes som undervisningsforløb til skolerne i
Aabenraa Kommune. Herfra vil det være foreninger som .f.eks. Natur & Ungdom
Kruså, som vil lave arrangement omkring brugen af vandbanen. samt andre
weekend events, som afholdes i naturskole regi.

Hvordan skal projektet leve videre efter
projektperioden

Vandbanen vil indgå, som en del af driften på naturskolen. Derfor vil naturskolen i
fremtiden afholde omkostninger til den videre drift og vedligehold af banen.

Puljekriterier
Marker det eller de temaer, som projektet
understøtter

Klimasikring, Læring og kompetencer

Verdensmål
Markér det eller de verdensmål, som projektet
understøtter

14. Livet i havet, 15. Livet på land, 6. Rent vand og sanitet, 7. Bæredygtig energi, 9.
Industri, innovation og infrastruktur

Finansiering
Hvilket beløb søges der om?

60000

Hvad er de samlede forventede omkostninger
ved projektet?

80000

For at søge støtte fra Bæredygtighedspuljen kræves der en medfinansiering på minimum 25% af det samlede beløb.
Angiv den samlede medfinansiering neden for.
Angiv den samlede medfinansiering (beløb)

20000
Side 18 af 22

Angiv nedenfor om du ønsker medfinansiering
fra et af kommunens fagudvalg

Jeg søger ikke medfinansiering til projektet.

EKSTRA DOKUMENTATION
Ekstra dokumentation

Beskriv kort indholdet i dokumentet:
Ekstra dokumentation: Vandbane placering.pdf

Evaluering af ansøgning
Ansøgningen bevilges (beløb)
Begrundelse
Kommentarer til ansøgningen (intern)

Synes godt om
Ingen

Vurdering
Ingen
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Tilbud-4.pf

Kelstrup Naturskole
Stokkebrovej 1B
6340 Kruså
Att: Mik Haar
Cvr-nr.: DK29189854
EAN - nr: 5798005100294

Dato:

05/10/2020

Tilbudsnr.

44

Ifølge aftale fremsendes tilbud på bæredygtig vand aktivitetsområde, på Kelstrup naturskole, Stokkebrovej 1B, 6340
Kruså.
Prisen er inkl. montage men eksl. vand tilslutning.

Tilbud
Beskrivelse

Antal

Enhed

Vand aktivitetsområde - 30 meter.

1,00

stk.

Stk. pris

Pris

80.000,00

80.000,00

Subtotal

80.000,00

Moms (25,00%)

20.000,00

Total DKK

MB Sport & Event ApS / Søndertoft 35 / 6300 Gråsten
CVR-nr. DK38171739 / Tlf. 31787748 / Web: www.mbse.dk / Mail: kontakt@mbse.dk

100.000,00
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Vandbeplcrig.f

Tak for din ansøgning til Aabenraa Kommunes Bæredygtighedspulje
Kære Mik Haar, Kelstrup Naturskole
Tak for din ansøgning til Bæredygtighedspuljen
Vi behandler ansøgningerne umiddelbart efter ansøgningsfristen den 25. oktober 2020.
Herefter vil Koordinator for Bæredygtig Udvikling videresende dem til behandling i det relevante fagudvalg. Dernæst træffes
endelig beslutning om tildeling af støtte i Økonomiudvalget den 1. december 2020.
Du får svar senest en uge efter Økonomiudvalgets behandling af ansøgningerne.
Har du spørgsmål, kan du kontakte:
Anne Pagh, Koordinator for Bæredygtig Udvikling
Tlf.: 73 76 72 89 eller mail: akpa@aabenraa.dk
Venlig hilsen
Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune
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