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FORORD
Visionerne for det nye børnehus i Jyderup afspejler
en pædagogisk praksis og læreproces, der skal give
børnene mulighed for at tilegne sig kompetencer
og erfaringer indenfor natur, bevægelse og science.
Med udgangspunkt i ønsket om, at disse temaer skal
gennemsyre alle dele af projektet, har vi udarbejdet
et projekt, der løfter naturen helt ind i huset, så både
børn og voksne kommer helt tæt på naturen omkring
dem. Samtidig har vi haft stor fokus på legen, hvor
læring og bevægelse går hånd i hånd. Alle rum er
læringsrum, og alle rum skal understøtte udviklingen
og udfoldelsen af børnenes fysiske kompetencer og
kropsbevidsthed. Vi skal pirre børnenes nysgerrighed,
så de udfordres i deres dagligdag – både i forhold til
den alsidige personlige udvikling, de sociale kompetencer, den sproglige udvikling, krop og bevægelse,
naturen samt kulturelle udtryksformer og værdier.
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I Jyderup Børnehus vil vi skabe læringsmiljøer, som
kan tilgodese det enkelte barn og børn på alle alderstrin, i de mange fysiske rum, som er til rådighed både
ude og inde. Rummene indbyder til forskellige legeformer og til at gøre børnene nysgerrige og stimulere
dem til at udforske og bruge deres fantasi. Børnene får
mulighed for at afprøve og mestre forskellige legetyper og motiveres til eksperimenterende og udviklende
lege/aktiviteter. Samtidig har vi prioriteret, at dagen
kan tilrettelægges i genkendelige rammer og rutiner
med fokus på at kunne understøtte årstidsbestemte
aktiviteter og traditioner.
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JYDERUP BØRNEHUS

TILGANG
Med afsæt i de grundlæggende visioner og værdier for det nye børnehus har vi udarbejdet et projekt,
der tager udgangspunkt i at skabe et lyst og imødekommende pædagogisk læringsmiljø, hvor børnenes
trivsel understøttes af brugsmæssige kvaliteter og et
godt indeklima. Læringsrum, der tones og tilpasses
de forskellige aldersgrupper, så rummene understøtter den pædagogiske læringsproces – læringsmål,
metoder og aktiviteter.
Samtidig skaber vi et hus, der byder lokalsamfundet
indenfor, og som trækker naturen omkring os helt
ind i huset. Herved skabes et åbent hus, der byder
velkommen, og et hus, der både ude og inde stimulerer alle sanser. Æstetikken er i fokus, og der er bevidst
arbejdet med taktilitet og stoflighed i form af forskellige materialer, der bringer bæredygtigheden aktivt i
spil i børnenes hverdag.
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BELIGGENHED
De nye rammer skal også understøtte bevægelse og
udfordre børnenes motoriske udvikling. Ved målrettet
at arbejde med stimulation af børnenes motorik – bevægelse og udvikling – giver de fysiske rammer barnet
mulighed for at bevæge sig og for at indhente sanseinformationer både fra egen krop og fra omgivelserne, til
planlægning af nye handlinger eller bevægelser. Samtidig skal der også være mulighed for stillesiddende
tid – alene eller sammen – hvor børnene har mulighed
for at observere andre børn fra et stille sted. Derfor har
projektet bevidst arbejdet med varierede rammer, der
understøtter både bevægelse og muligheden for at
observere.
Indretningen af det nye børnehus er præget af idéen
om et centralt fællesskab, der suppleres og omkranses af flere mindre enheder, der giver mulighed for at
understøtte den pædagogiske praksis ved at opdele
børnene i mindre grupper, der bedst muligt tilgode-

ser de specifikke behov for den pågældende børnegruppe. Samtidig har det været vigtigt, at der skabes
én samlet institution med en fælles hovedindgang.
Herved opnås et børnehus hvor børn, forældre og personale oplever huset som ét med en fælles identitet og
et samlet fællesskab samtidig med, at der er mulighed
for at skabe fællesskaber på tværs af børnegrupper og
personale.
Alle børn, forældre og personale skal mødes med positive forventninger og være en betydningsfuld del af
fællesskabet omkring Jyderup Børnehus. De fysiske
rum ude og inde er således bygget op, så der er er
tryghed og plads til de små fællesskaber med ro til
fordybelse, koncentration og fortrolig samtale. Samtidig har vi også lagt vægt på at invitere til det store
fællesskab med en åben arkitektur med indkig til hinanden og på at facilitere personalets muligheder for
at mødes i faglige fællesskaber.

Det nye børnehus i Jyderup placeres i et naturskønt
område på Præstemarken med skoven og de åbne
vidder som nærmeste nabo. Grunden ligger tæt på et
område, der er udlagt til en kommende bosætning,
”Jyderup Nord”. Endvidere grænser grunden op til
en eksisterende bebyggelse, og flere stier i området
forbinder områderne. Stedets iboende kvaliteter og
den korte vej til aktiviteter i skoven bliver et stort aktiv
for det nye børnehus.

Jyderup Børnehus
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HOVEDIDÉ

Børnehusets fokusområder

Naturen trækkes ind i børnehuset

Mad, natur, bevægelse og science danner grundlag for den pædagogiske praksis, og bliver helt

Det centrale gårdrum trækker den omkringliggende natur helt ind i huset, og naturen stimulerer

grundlæggende elementer i alle dele af projektet. De forskellige fokusområder placerer sig om-

alle de fem sanser. Det giver mulighed for at arbejde med naturens sammenhænge, og en stimu-

kring det centrale gårdrum, der bliver bygningens hjerte.

lering af børnenes motoriske udvikling.

ARKITEKTONISK HOVEDGREB
Med afsæt i den storslåede natur, der omkranser det
nye børnehus i Jyderup, har vi valgt at arbejde med
motivet ”I en skov en hytte lå”. Som i den gamle børnesang ønsker vi at skabe et fortryllet sted midt i skoven, hvor nisser og dyr oplever tryghed, fællesskab og
sammenhold.

der danner rammen om muligheden for at arbejde
med forskellige temaer, der kan skiftes over året. Facadens aktiviteter kan tilpasses børnegruppens motoriske udvikling, og kan understøtte natur, bevægelse
og science i form af gynger, solsejl, ribber, boldhuller
mv.

Vi ønsker med vores forslag at skabe en lille verden i
en større, der tilpasser sig stedet og den omkringliggende natur. Herved sløres institutionspræget og naturoplevelsen understøttes – både ude og inde – og
der skabes en skovstemning, hvor naturen trækkes
helt tæt på.

Allerede når man nærmer sig børnehuset, fortæller
tagformerne husets historie, og man forstår huset udefra. Store lyskegler på bygningens tag
markerer lysninger, der skaber rum for særlige fællesskaber, mens andre mindre ovenlys markerer særlige
læringsrum og mindre fællesskaber.

Børnehuset er opført med simple og naturlige materialer i et råt udtryk, der inviterer til at blive brugt.
Facaderne er opbygget af træsøjler i et modulsystem,

Det ellers kompakte hus åbner sig mod alle sider. En
tydelig hovedindgang mod ankomsten byder
lokalsamfundet indenfor samtidig med, at sekun-
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dære indgange ved de forskellige grupperum og garderober tager imod børn og forældre. Der er arbejdet
med en kompakt struktur, der sikrer korte afstande, og
som optager grundens faldende terræn mod sydøst.
Store overdækninger i overgangen mellem ude og
inde skaber et beskyttet område helt tæt på bygningen i form af overdækkede terrasser. Her er det muligt
at samle de enkelte børnegrupper til ophold og leg.
Samtidig skaber overdækningerne en naturlig solafskærmning, der sikrer et godt indeklima.
Overgangen mellem ude og inde trækker naturen tæt
på og helt ind i husets centrale gårdhave. Gårdhaven
skaber et grønt åndehul og de omkringliggende glasfacader sikrer transparens og sammenhæng mellem
husets forskellige fælles områder.

”

I en skov en hytte lå,
nissen gennem ruden så,
haren kom på lette tå,
bankede derpå.
Nisse, hjælp mig i min nød,
skyder jæg’ren er jeg død.
Lille hare kom herind,
ræk mig poten din.
Jæg’ren kom til hytten hen:
Sig mig nisse, lille ven,
har du set en hare fin,
her på marken din?
Nej, hr. jæger det har jeg ej,
gå du blot igen din vej.
Jæg´ren vendte sig og gik,
haren ej han fik.

Jyderup Børnehus

Kontakt mellem ude og inde

Det centrale fællesrum - hjerterummet

Træbeklædte kerner zoneinddeler fællesområderne

Huset er retningsløs og åbner sig mod naturen til alle sider. Overgangen mellem inde og

De fælles funktioner i hjerterummet samler børnegrupperne på tværs i løbet af dagen

De fælles funktionsområder opdeles af træbeklædte kerner, der indeholder depoter, to-

ude trækker naturen tæt på og helt ind i huset via den centrale gårdhave. Man kan følge

samtidig med, at lokalsamfundet kan bruge frontstage områdets offentlige funktioner.

iletter og samtalerum. Der skabes et flydende område, der kan funktionsopdeles vha.

årets og dagens gang fra alle steder i det nye børnehus.

Jo længere man bevæger sig væk fra hjerterummet, jo mere privat.

foldevægge og skydedøre.

Børnehusets temaer smelter sammen i bygningens hjerterum

Adgangsforhold til børnehuset

Overdækkede udearealer

Hjerterummet er indrettet med zoner til madoplevelser, motorik og bevægelse samt

En tydelig hovedindgang byder lokalsamfundet indenfor samtidig med, at der er mar-

Store overdækninger i overgangen mellem inde og ude skaber et beskyttet område

natur og science. De forskellige fællesskaber bliver det daglige omdrejningspunkt for

kerede sekundære indgange ved de forskellige grupperum og garderober. Her vil den

helt tæt på bygningen i form af overdækkede terrasser. Her er det muligt at samle de

børnegrupperne og byder samtidig lokalsamfundet indenfor.

daglige adgang for børn og forældre foregå, og sikrer et skofrit børnehus.

enkelte børnegrupper til ophold og leg.
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”

Der skabes en vekselvirkning mellem
lys og skygge, og de forskellige materialers absorption og taktilitet skaber
forskellige sanseindtryk og oplevelser
af dagslyset hen over dagen.

LYSNINGER
I projektet har vi bevidst arbejdet med en differentiering af dagslyset. De store ovenlys skaber lysninger
og trækker blødt himmellys ned over de store fællesarealer i husets hjerterum, mindre ovenlys trækker diffust lys ind i de mindre læringsrum. Dagslys fra de store
og små vinduer i facaden trækkes ind i grupperum
og andre faciliteter samtidig med, at den nære natur
indrammes. Herved skabes en vekselvirkning mellem
lys og skygge, og de forskellige materialers absorption
og taktilitet skaber forskellige sanseindtryk og oplevelser af dagslyset hen over dagen. Dagslyset og de
forskellige materialers æstetik skaber ro for sanserne
i et hus, der samtidig veksler mellem aktive og rolige
aktiviteter. Der skabes veldefinerede rum, overgange
og nicher til ophold, bevægelse og leg, der understøtter det daglige liv og den pædagogiske praksis i det
nye børnehus.

Fortolkning af skovens lysning
Skovens lysninger trækkes med ind i det nye børnehus i form af store ovenlys, der trækker dagslys
ned over fællesområder og læringsrum. Motivet anvendes også i uderummet, hvor bålhytte og
andre udendørs samlingssteder mimer skovens trygge lysninger.
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Det nye børnehus skaber en lille verden i en større, der tilpasser sig stedet og den omkringliggende natur. Der skabes et fortryllet sted, der sløJJ Tømrer og Snedker - Friis & Moltke Architects - Lone Backs Arkitekter
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Bebyggelsesplan
1:500
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HOVEDDISPONERING
Hovedhus

Snit AA
1:200

ANKOMSTEN
Det nye børnehus er disponeret som et sammenhængende byggeri bestående af fire huse, der omkranser det fælles hjerterum og det grønne gårdrum
centralt i børnehuset. De fire huse indeholder dels
et ”hovedhus”, der indeholder hovedindgang, personalefaciliteter, administration og ledelse, køkken
samt servicefaciliteter. De øvrige ”gruppehuse” indeholder grupperum til hhv. vuggestue og børnehave.
Hovedhuset og gruppehusene placerer sig med indbyrdes afstand, så der opstår kig til landskabet, og kigget til Jyderup bevares. Der er endvidere disponeret
plads til en eventuel udvidelse, der placerer sig mellem
børnehavegrupperne mod nordøst og vuggestuegrupperne mod sydvest. Herved sikres gruppernes
kontakt til hjerterummet samtidig med, at åbenheden
mod sydøst og legelandskabet bevares. Udvidelsens
placering understøtter også, at hhv. vuggestue og
børnehave kan udvide sine aktiviteter tæt på og i direkte tilknytning til de eksisterende grupperum.
De fire huse placerer sig omkring det centrale hjerterum, der indeholder zoner til madoplevelser, motorik
og bevægelse samt natur og science. Funktionsområderne markeres af store lyskegler, ”Lysninger”, der
åbner rummene op, skaber kig til himlen og trækker
lyset ned over aktiviteterne. Områderne opdeles af
Jyderup Børnehus

træbeklædte kerner, der indeholder depoter, toiletter og samtalerum. Derved skabes et åbent flydende
område, der kan funktionsopdeles vha. foldevægge
og skydedøre, så de enkelte funktioner kan fungere
sammen og hver for sig. Vi har bevidst valgt at opdele hjerterummet i tre klart definerede områder, som
vil fungere i dagligdagen uden at blive ét stort gennemgangsområde. Til festilge lejligheder og større arrangementer kan områderne bruges i sammenhæng
omkring gårdrummet. Det bliver et levende område,
hvor man oplever, at naturen trækkes helt ind i huset
i form af det grønne gårdrum og naturens terræn, der
eksemplificeres via overkommelige niveauforskelle,
trapper og ramper. Alle gangarealer aktiveres med
bevægelsesaktiviteter, nicher, udstilling, huler, genveje, omveje og “hemmelige steder”. Gangarealerne er
i samme grad som grupperum læringsrum, hvor man
kan arbejde med børnene i mindre grupper.
Den overordnede disponering sikrer, at man oplever den lille institution i den store uden, at den fælles
kultur afskæres. Der skabes fællesskaber og fællesfunktionerne samler afdelingerne på tværs. Samtidig
skabes der mange naturlige mødesteder i løbet af
dagen, og der er mange muligheder for at indtage de
mange fælles arealer fra de tilstødende gruppehuse.

De fælles funktioner i hjerterummet bliver samtidig
gjort tilgængelige for lokalsamfundet, mens de bagvedliggende grupperum bliver mere private i den
henseende. Der skabes således et ”frontstage” - og et
”backstage” område, der sikrer en god brug af huset i
løbet af hele dagen, aftenen og weekenden.

bes personalefaciliteter, der er trukket lidt væk fra det
daglige virvar af børn og legetøj, men som stadig er
tæt på, og som har en let adgang fra hele huset. Køkkenet får en synlig og central placering, hvorved det
bliver et omdrejningspunkt for livet i huset, og hvor
duften af mad kan brede sig.

Hjerterummet er børnenes fysiske adgang til det store
fællesskab i Jyderup Børnehus samtidig med, at det
skal kunne fungere som tryg base, når børnene er
sammen på tværs af stuerne. Derfor har vi lagt vægt
på at kunne variere de pædagogiske læringsmiljøer i
og op til Hjerterummet.

Personalefaciliteterne indeholder en stor garderobe
med privat garderobe og taskeskabe samt et område
til skoreoler tæt på indgangen. Fra garderoben er der
adgang til personalerum med køkken og forskellige
zoner til ophold og spisning. Endvidere er der adgang
til ledelse og administration samt et stort møderum/
teamrum med mødebord og personalearbejdspladser.

Hovedhuset
Orienterer sig mod ankomsten og parkeringspladsen,
hvor det byder velkommen med en central og delvist
overdækket fælles hovedindgang, der inviterer børn,
forældre og lokalsamfund indenfor. Et stort vindfang
med skozone og bænke tager imod gæster, og der
er tavler med generel information fra børnehuset
og lokalsamfundet. Fra vindfanget er der til den ene
side faciliteter til personale og ledelse, og til den anden side er der et synligt køkken, vareindlevering og
servicefaciliteter. Herved opnår man en synlig ledelse
direkte orienteret mod hovedankomsten, og der ska-

Køkkenet er indrettet som et professionelt køkken
med forskellige funktionszoner og et åbent pædagogisk børnekøkken i overgangen mellem køkken
og spiseområde. I direkte forbindelse med køkkenet
er der placeret lager og varemodtagelse, og der er
nær adgang til vaskerum. Der er direkte adgang til
køkkenet via det tilstødende vindfang og personalegarderobe med toilet.
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1:250
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KØKKEN

BØRNEHAVE

PERSONALE OMRÅDE
BØRNEHAVE

LIGGEHAL

VUGGESTUE
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a) Optimering af adgang til administration

Ny planløsning i personaleafdelingen med tilføjet venteområde.

b) Opdatering af børnegarderoberum m. plads til 24 børne-

og 4 voksengarderober
Opdateret med korrekt antal børne- og voksengarderober.
c) Køleskabsplacering tæt på indgange/børnegarderober i

grupperum
Køleskab er flyttet til børnegarderoberne, med nem adgang fra
grupperummet.

d) Direkte adgang fra opvarmet bygning og til liggehal

Skærmet zone er tilføjet i overgangen mellem vindfanget og
liggehallen.

e) Anskuliggørelse af option m. grupperum

Plantegning over de 2 grupperum, som option, er tilføjet.

f) Garderobe og toilet i køkken kan integreres med øvrige

personalefaciliteter
Garderobe og toilet i køkken bibeholdes

g) Begge udetoiletter ønskes placeret tæt på legeplads

Udetoiletternes placering bibeholdes, da udetoilettet ved køkken, kan anvendes i forbindelse med ophold i bålområdet, og
det andet kan supplere legepladsen

Stueplan, m. option
1:250
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OVERDÆKKET OMRÅDE
Grupperum - Vuggestue
1:100

GRUPPERUM
det lille fællesskab i hvert af grupperummene gør, at
et eventuelt behov for at kunne rumme en skærmet
gruppe vil kunne imødekommes.

De seks i princippet ens grupperum er placeret to og
to i de tre gruppehuse, hvoraf ét gruppehus er disponeret til vuggestuebørn. De to andre er disponeret til børnehavebørnene. Man ankommer til grupperummene via vindfang med skozone, forældreinfo og
håndvask. Herved skabes decentrale overdækkede
indgange til den daglige adgang for forældre og børn
direkte fra legepladsen, og det sikres, at alle andre rum
bliver skofrit område. Fra indgangen er der direkte adgang til grupperne via de store garderober, og der er
samtidig direkte adgang til hjerterummet.

Garderoberne har plads til 24 børnegarderobepladser
og 4 voksenpladser, og der er god plads med fokus på
natur og udeliv. Et læringsrum, hvor der er plads til, at
børnene kan øve sig på at tage tøj af og på. Der er disponeret plads til tørreskab, hvor der kan tørres tøj og
flyverdragter. Fra garderoben er der direkte adgang til
toiletrum og grupperummenes fællesarealer.

Grupperummene er indrettet, så der er mulighed for
at skabe tilhørsforhold via særpræg og forskellige
læringsmiljøer tilpasset børnegruppens sammensætning, Muligheden for at kunne trække sig tilbage i

Toiletrummene er indrettet, så de fleksibelt kan
ændres fra rum tilpasset vuggestue til rum, der er
tilpasset børnehavebørn. Der er direkte adgang
til grupperummene via garderoberne, og der er
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skabt visuelle forbindelser til grupperummene via interne vinduespartier. Samtidig sikrer toiletrummenes
placering ved facade kig til naturen og en mulighed
for
h) Ingen børnevask i grupperum men gerne forrum med bør-

nevask mellem grupperum og og børnetoiletrum
Børnevasken i grupperummet udelades og alternativ indretning
af børnetoiletrum er anvist på plantegningen ved siden af.

Alternativ indretning - Toiletrum
1:50
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SNIT I GRUPPERUM
Snit BB
1:100

at åbne et vindue efter behov. Toiletrummene er indrettet med gode muligheder for opbevaring af hygiejneartikler og børnenes ekstra undertøj, cremer
mv., der er nemt at komme til for personalet.
Grupperummene er opdelt i et stort fællesrum og et
mindre hyggerum. Det store fællesrum er indrettet
med køkkenbord/arbejdsbord med vask og køleskab, spisezone, integrerede skabe til opbevaring,
nicher til ophold og leg, varierede vinduesnicher og
lysindfald. Fra fællesrummet er der udgang til det fri
og et overdækket areal. Gruppernes store fællesrum
kan sammenlægges med “nabogruppen” ved hjælp
af skydedøre/foldedøre, og der skabes en stor fleksibilitet og en bedre udnyttelse af arealerne.
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Det mindre hyggerum, hvor man kan samle en mindre
gruppe børn, er placeret i overgangen mellem grupperum og hjerterum. Området er indrettet med en
fast opholdstrappe/podie med indbyggede skuffer til
opbevaring af legetøj. Her kan børnene lege lidt mere
uforstyrret uden at føle sig overvåget af de voksne. Der
er dog god visuel kontakt til hyggerummet fra gruppens store fællesrum. Fra hyggerummet er der kig til
det centrale hjerterum, og et stort ovenlys - “lysning”
giver rummet en særlig stemning med kig til himlen,
regnen og fuglene.

rummene differentieres, så der både er store/små,
lyse/mørke, høje/lave, hårde/bløde rum. Samtidig kan
en forskellighed i valg af indretning og inventar – både
aldersmæssigt (vuggestue/børnehave) og indholdsmæssigt (funktionsrum) – skabe forskellige identiteter
og aktiviteter indenfor den fælles ramme.

Grupperummene er disponeret ud fra en tanke om at
skabe varierede legezoner og læringsrum, hvor der er
mulighed for bevægelse. Derfor ønsker vi, at lærings-

Jyderup Børnehus

Gruppehus med 2 børnegrupper

Jyderup Børnehus
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???
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SPISEOMRÅDET
????????????????
Fra området er der udsigt og direkte adgang til det
grønne
????????
gårdrum, hvor der er mulighed for at etablere udekøkken,
terJyderup Børnehus
rasse, plantekasser og små drivhuse.

Køkken - fritidsbrugere

Rampe

Pædagogisk køkken

OVERDÆKKET
OMRÅDE

Højbede
Udekøkken
GÅRDRUM

Vindue

Overdækning

Vindue

Ophold
Skozone

Terrasse
Spiseområde

ANKOMST
MOTORIK

SPISEOMRÅDE
Centralt i husets hjerterum, tæt på hovedindgangen
og i direkte forbindelse med køkkenet, er det store
fælles spiseområde placeret. Området er afgrænset
af en stor lysning, hvor himmellyset trækkes ind og
funktionen markeres i rummet. Det pædagogiske
kø-kken inddrager børnene i madlavningen og det
gode måltid, og der skabes gode pædagogiske rammer omkring mad- og måltidssituationen. Det bliver
et helt særligt læringsrum, der skal danne ramme om
mad- oplevelser, børnenes mad-mod og mad-dannelse.
Fra området er der udsigt og direkte adgang til det
grønne gårdrum, hvor der er mulighed for at etablere
udekøkken, terrasse, plantekasser med krydderurter
og grøntsager samt små drivhuse med tomater og
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Spiseområde
1:100

agurker. Naturen trækkes ind, og man kan arbejde
med naturens sammenhænge og vejen fra jord til
bord. Hvad skal der til for at et lille frø kan blive til mad
på vores tallerken?
Området er afgrænset af træbeklædte kerner, der
bl.a. indeholder et køkken til fritidsbrugere, der kan
benytte faciliteterne uden for åbningstid i forbindelse
med arrangementer og møder. Området kan indgå i
et større fællesrum ved sammenlægning med motorikrum, naturværksted og det grønne gårdrum på
gode dage.

”

Hvad skal der til for at
et lille frø kan blive til
mad på vores tallerken?
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i) Børnesikkerhed i naturværkstedet

Der er tilføjet værn langs rampens kant
20

NATURVÆRKSTED OG SCIENCE
Laboratoriet er et råt område med vådzone og lange arbejdsborde, hvor der kan undersøges fisk og frøer. Kernens vægge
bearbejdes med kasser til udstilling.

Jyderup Børnehus

PROJEKTZONE

MOCKUP

Vask

MULTILABORATORIUM

Arbejdsborde

Opslagstavle

Udstilling

Arbejdsbord

Vådzone
Vask

OVERDÆKKET
OMRÅDE

LEGEPLADS

GÅRDRUM
Naturværksted og Science
1:100

NATURVÆRKSTED OG SCIENCE
Det store fællesrum til natur og science er et område,
der er indrettet med fokus på at opleve og undersøge
naturens mange fascinerende oplevelser. Naturen kan
trækkes helt ind i huset. Natur og science er placeret i
forlængelse af spiseområdet, og er et område, der er
funktionsopdelt i flere zoner. Dels et sænket multilaboratorium, hvor der er mulighed for at arbejde
projektorienteret over længere tid. Området er markeret med en lysning, der trækker masser af dagslys
ned over læringsrummet. Samtidig er der god visuel
forbindelse til det grønne gårdrum. Laboratoriet er et
råt område med vådzone, hvor det er tilladt at svine,
og der er lange arbejdsborde, hvor der kan undersøges
fisk og frøer. Via et vindfang er der direkte adgang til
et stort overdækket areal, hvor der kan laves større
eksperimenter i det fri.
Et andet område, der har direkte forbindelse med
Jyderup Børnehus

laboratoriet og det store værkstedsdepot, er finværkstedet, hvor der er mulighed for at arbejde med mindre svinende aktiviteter, samtidig med, at man er en
del af det store område. Her kan der tegnes, bygges
og eksperimenteres, og det er muligt at udnytte
depotets mange kvadratmeter til at lave mockups og
andre pladskrævende forsøg.
De forskellige områder, der er placeret i hvert sit
niveau, sikrer et område, hvor naturen trækkes helt
ind, og der skabes en graduering og naturlig adskillelse mellem det grove og det fine samt mellem inde
og ude. Et privat og lidt tilbagetrukket område, der
også kan åbnes op og lægges sammen med de øvrige
fællesarealer efter behov. Trapper og ramper forbinder området, og kernernes vægge bearbejdes med
kasser til for eksempel udstilling af udstoppede dyr og
børnenes arbejder.

Naturværkstedet ligger i forbindelse til gårdrummet,
hvor der er lagt vægt på at understøtte Jyderup Børnehus’ prioritering af Natur, Science og Bevægelse som
udgangspunkt for at arbejde med de pædagogiske
læreplaner. Det at kunne undres og fordybe sig i de
fire elementer gennem årstiderne – stofligt, sanseligt,
sprogligt og motorisk.

”

Naturen trækkes helt
ind, og der skabes en
graduering mellem det
grove og det fine samt
mellem inde og ude.
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MOTORIK OG BEVÆGELSE
Fællesrummet til motorik og bevægelse skaber en behagelig
og indbydende ramme om børnenes motoriske lege og beJyderup Børnehus
vægelsesaktiviteter.

Rutsjebane

Motorikskinne

Foldesenge

Motorikskinne

GÅRDRUM

Legeredskaber

Motorikskinne

Foldevæg

Foldevæg

Motorik & Bevægelse
1:100

MOTORIK OG BEVÆGELSE
Det sidste store fællesrum til motorik og bevægelse er placeret i forlængelse af spiseområdet,
men er afgrænset af kerner og døre, så funktionen
kan fungere uden at de øvrige fællesarealer forstyrres. Samtidig er det muligt at åbne området op via
foldevægge og døre, så der skabes store fælles sammenhænge. Selve motorikrummet er som spiseområdet
markeret med en lysning, der trækker det bløde
himmellys ned over området. Endvidere er der et
stort udkig til det grønne gårdrum. Der skabes en
behagelig og indbydende ramme om børnenes
motoriske lege og bevægelsesaktiviteter med bløde
gulve og en god akustik.
Motorikrummet er et område, der skal kunne håndtere mange forskellige funktioner og aktiviteter sam-

Jyderup Børnehus

OVERDÆKKET
OMRÅDE

”

tidig med, at det er et område, hvor de store børn skal
kunne sove til middag. Det kræver tiltag, der sikrer, at
de mange sanseindtryk kan styres, så fleksibiliteten
bliver et aktiv og ikke en udfordring. Ved at placere
et depot med direkte adgang til rummet, er der rig
mulighed for at tage ting frem og hurtigt gemme dem
væk igen. Væggene er beklædt med foldesenge, der
begrænser brugen af væggenes store flade, men der
er mulighed for at hænge motorikskinner op i loftet.
I den store lysning i loftet er der mulighed for at
hænge et stort net op, der kan udfordre børnene. Både
motorisk og i forhold til at rykke deres grænser. Her
kan der foregå leg og bevægelse, men det kan også
være et særligt sted, hvor man kan få massage, læse
bøger eller slappe af – tæt på himlen.

j) Anskueliggørelse af skabe med senge i motoriksalen

afmærkningen af skabe med senge i motoriksalen er gjort
tydligere

Arbejdet med krop og
bevægelse handler om
at understøtte børnene i
at forstå og mestre deres
krop og om at udvikle
deres motorik, sanser,
udholdenhed, styrke og
koordination.

k) Afskaffelse af gardiner i motoriksalen

Gardinerne i motoriksalen udelades
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BEVÆGELSE OG MOTORISK UDVIKLING
SOM ARKITEKTONISK KOMPAS
Arbejdet med krop og bevægelse handler om at understøtte børnene i at forstå og mestre deres krop og
om at udvikle deres motorik, sanser, udholdenhed,
styrke og koordination. En række forskningsresultater dokumenterer en sammenhæng mellem fysisk
aktivitet og læring, og at fysisk aktivitet kan understøtte mental og følelsesmæssig udvikling. Studier
viser, at børns kropslige kompetencer spiller en rolle
for, hvordan børnene oplever sig selv, og at børns
motoriske udvikling har en væsentlig betydning for
deres alsidige udvikling og livskvalitet.
Det er derfor centralt, at bevægelse er en del af
børnenes hverdag, og at børnene får mulighed for
at deltage i forskelligartede fysiske aktiviteter, også
ud over de uger, hvor der arbejdes målrettet med temaet krop og bevægelse. Fysisk aktivitet forbedrer
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børnenes problemløsning, logiske tænkning, rumopfattelse, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed og kan være et redskab til en positiv udvikling af mentale, emotionelle og sociale processer.
Dette kræver varierende fysiske aktiviteter, som giver
børnene passende udfordringer.
Pædagogisk arbejde med bevægelse og motorik har
positiv betydning i forhold til børnenes sociale kompetencer, når arbejdet med krop og bevægelse er tilrettelagt på en måde, hvor alle børn inkluderes, leger
og er i kontakt med hinanden. Gennem arbejdet med
krop og bevægelse bliver børnene opmærksomme på
deres egne og andres kropslige reaktioner. Det er med
til at udvikle børnenes evne til at forstå og respektere
både sig selv og andre.

Med afsæt i ovenstående har det været vigtigt, at projektet leverer fysiske rum og miljøer, der understøtter
rammerne for at arbejde med krop og bevægelse.
Både for de helt små i vuggestue og de lidt større børn
i børnehave.
De kommende tre fokusområder dækker væsentlige
dele af arbejdet med krop og bevægelse:

• Labyrintsansen, der bl.a. registrerer hovedets og
dermed kroppens forhold til omgivelserne, og som
har stor betydning for vores samlede balance.
• Muskel-led-sansen, der registrerer spænding er
i muskler og sener og bruges til at finjustere alle
bevægelser, så man bruger lige præcis tilstrækkelig muskelkraft til at gennemføre bevægelsen
hensigtsmæssigt.

Motorik og sanser
Pejlemærke for motorik og sanser: Børnene udfordres,
opmuntres og understøttes i at udvikle motorik og
sanser.

• Følesansen, der registrerer kulde, varme, overflader, ubehag og velbehag. Følesansen sidder overalt på huden og på overfladen af de fleste slimhinder og har betydning for oplevelsen af berøring, tryk,
temperaturer og den samlede kropsbevidsthed.

Udviklingen af børnenes sanser og motorik hænger
tæt sammen. De vigtigste sanser for den motoriske
udvikling, også kaldet de primære sanser, er:

Den motoriske udvikling i 0-6-årsalderen kræver
gentagelser og alsidighed.

Jyderup Børnehus

Myretuen

Rævehulen

Bjergsiden

Fuglereden

BEVÆGELSES ELEMENTER
Fysisk udholdenhed, styrke og kropsmestring
Pejlemærke for fysisk udholdenhed, styrke og kropsmestring: Børnene udfordres fysisk og præsenteres
for alsidige bevægelsesoplevelser med mulighed for
gentagelser.
Børn bliver fysisk udholdende, når de udfordrer
deres kredsløb, puls og åndedræt, og de udvikler og
styrker deres muskler ved at bruge deres forskellige
muskelgrupper gennem alsidige bevægelsesaktiviteter. Studier relaterer fysisk aktivitet, fysisk udholdenhed og styrke til børns opmærksomhedsevne og evne
til at huske.
Børn mestrer kroppen, når de kan lave tilsigtede
bevægelser. Når barnet fx kan løfte en kop med vand
med præcis så meget kraft, at vandet ikke skvulper
over. At lære at mestre sin krop kræver gentagelser.
Krops forståelse
Pejlemærke for kropsforståelse: Børnene får erfaringer
Jyderup Børnehus

med kroppens muligheder og begrænsninger og
kendskab til egne og andres grænser.
Ved at lære sin egen krops muligheder og begrænsninger at kende får børnene kropsbevidsthed
og udvikler kropsidentitet. Erfaringer med kroppens muligheder og begrænsninger giver børnene
kendskab til egne grænser med hensyn til fx at være
tæt på andre. Det er udgangspunktet for at kunne
sætte egne grænser for kropslig nærhed og at lære at
respektere andres grænser.
Med afsæt i de tre fokusområder har vi forsøgt at skabe
fysiske rammer, der understøtter børnenes motoriske
udvikling, og som udfordrer og overrasker dem i det
daglige. Ved at arbejde med gangarealerne som motorikgange, hvor børnenes motorik og sanser udfordres samtidig med, at deres kropsmestring og kropsforståelse udvikles, skaber vi forskellige særlige steder,
der kan bidrage til børnenes udvikling og sundhed.

Myretuen
Cirkelformede nicher i væggen inviterer til, at børnene
klatrer op og udforsker de forskellige nicher, der er forbundet med labyrintiske gange dækket af net. Labyrintsansen stimuleres, og jo mere man øver sig, jo længere op kan man komme i labyrinten.

Fuglereden
Ved at klatre på trapperne eller ved at bestige bjergsiden er det muligt at komme op i fuglereden, hvor
man som belønning får et godt kig ud mod legepladsen. Her kan der også leges i mindre grupper, hvis man
har brug for at gemme sig lidt.

Rævehulen
En hemmelig niche med huller mod gangarealet.
Hulen er beklædt med bløde overflader på gulv og
vægge, der stimulerer sanserne. Belysning og akustik
er med til at skabe et særligt rum, hvor man kan lave
armgang mellem de vandrette stænger, der på kryds
og tværs gennem hulen, opfordrer til fysisk udfoldelse
og udholdenhed.

Herudover vil der i lofter og på gulve være mulighed
for at bearbejde områder, så de understøtter forskellige andre former for bevægelse. Huset skal tydeligt
signalere, at bevægelse er et centralt omdrejningspunkt for den pædagogiske praksis, hvor bevægelse
implementeres i børnenes dagligdag i form af høj
puls/lav puls, kravle, klatre, hoppe, rutsje, danse og
synge.

Bjergsiden
Et område med klatregreb på væggen, som er rettet
mod den lille hånd, og et blødt faldunderlag på gulvet
skaber en bevægelseszone, hvor der er mulighed for
at træne udholdenhed og kropsmestring. Forskellig
sværhedsgrad udfordrer børnene på det niveau de er.
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Trille

Kravle

Vind

Taktilitet

Vand

Formidling

DEN AKTIVE FACADE
Facadernes markante udhæng er båret af træsøjler i
et modulsystem. Modulariteten giver mulighed for
at tilføre facaden aktive læringselementer, der understøtter børnehusets temaer: Natur, Bevægelse og
Science. I mellemrummet mellem søjlerne kan der
monteres forskellige læringselementer, der faciliterer
forskelligartede aktiviteter. Enkle beslag giver mulighed for at facadeelementerne kan udskiftes,
flyttes og varieres i forhold til tema og årstid. Denne
aktive facade kan tilpasses børnegruppens motoriske
udvikling, og kan understøtte natur, bevægelse og
science i form af gynger, solsejl, ribber, boldhuller,
klatrespind, vandleg, vindleg, botanisk formidling mv.
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LEGEPLADSEN

Naturens lege stimulerer fantasien og den ustrukturerede leg i naturlige omgivelser, hvor børnene indgår i et samspil med naturen.
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Facadeopstalt Nordøst
1:200

Facadeopstalt Sydøst
1:200

Facadeopstalt Sydøst, m. option
1:200
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MATERIALER
I projektet er der lagt særlig vægt på samspillet mellem bygning og natur – skoven. Anvendelsen af træ,
som gennemgående materiale i både bygningens
konstruktion og beklædning virker derfor naturlig.
Træ er et taktilt og naturligt materiale, der både tilgodeser projektets ønske om høje mål for bæredygtighed og et sundt indeklima.
Eksteriør
Børnehusets facader udføres i varmebehandlet træ,
der giver bygningen et stofligt, varmt og imødekommende udtryk. Varmebehandlingen gør træet mindre
påvirkeligt for opfugtning og dermed også mindre
påvirkeligt for svampeangreb. Samtidig gør varmebehandling træet mere formstabilt.
Træ er et levende materiale, der påvirkes af sol og vind
og patinerer smukt. Patineringen vil blege træet, som
med tiden vil fremstå med en sølvgrå farve, der fremJyderup Børnehus

hæver træets struktur og materialets naturlighed. Projektets udstrakte anvendelse af store udhæng vil yde
træet ekstra beskyttelse og sikre hensigtsmæssig vedligeholdelse og drift.
Den varmebehandlede træbeklædning skal ikke
overfladebehandles og træet vil derfor kunne indgå
i en cyklus, når træet over år skal nedtages. På det
tidspunkt vil træet kunne genanvendes, eller på
enkleste vis bortskaffes.
Vinduer udføres som robust træ-alu-løsning med
anodiserede sølvgrå rammer, der harmonerer med
træbeklædningen.
Tagfladerne udføres med grønne tage, der forsinker
afledningen af regnvand og bidrager til biodiversiteten i området, mens tagfladens lyskegler beklædes
med tagpap.

Interiør
Børnehusets interiør vil udgøre en varieret pallette af
materialer, der understøtter et sundt og fysisk aktivt
børneliv. Bygningens tætte tilknytning til naturen vil
afspejle sig i enkle og naturlige materialer. De indvendige overflader skal både skabe variation og meningsfuld sammenhæng i oplevelsen af børnehusets rum.
Taktil variation med ru/glatte, matte/spejlende, hårde/
bløde og lyse/mørke overflader skal udfordre og skærpe sanserne. Med ønsket om ”huset i naturen” og ”naturen i huset” skal interiøret pirre sanserne og udgøre
et varieret, men afstemt interiør, der ikke i sig selv støjer og dominerer, men derimod faciliterer og inspirer.
Eksempelvis beklædes hjerterummets kerner med træ,
der trækker ”ude” ind i bygningen og gør dette område særligt. Derudover sikrer træbeklædningen både
taktile og varierede overflader i fællesområderne.

Børnehusets generelle lofter udføres i træbeton med
natur-farve, der sikrer et godt akustisk indeklima og
harmonerer med den overordnede anvendelse af træ.
Børnehusets generelle gulvbelægning er gråtonet
linoleum, der underordner sig træets glød og sikrer
et godt akustisk indeklima. I naturværkstedets grove
laboratorium udføres gulvet i slebet beton, der skaber
en god sammenhæng med naturværkstedets nære
udeområder og tilgodeser det grove miljø i denne del
af naturværkstedet.
Foruden de æstetiske overvejelser vil rengøring og
vedligeholdelse ligeledes være indtænkt i materialevalget. Der vælges materialer, der er tolerante overfor
tilsmudsning og er af robust, gedigen kvalitet.
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Gitterdrager

Grønttag

Træbeklædning

Linoleumsgulv

Konstruktionssnit
1:25
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Jyderup Børnehus

l) Redegørrelse af holbarhed og drift af træsøjler i facade

samt øvrige dele af træfacaden som er kraftig eksponeret
for vejrlig
Søjler yderste i facaden sikres den længste levetid ved at anvende løsninger, der erfaringsmæssigt giver gode resultater.
Søjlerne friholdes af jorden og skæres med drypnæse (skråafskæring), således at optrægning af fugt forhindres. Bjælkeender
inddækkes, således fugt ikke trænger ind.
Der anvendes limtræ da det optager og afgiver fugt langsomt,
og dermed undgår opfugtning og udtørring bedre end almindeligt konstruktionstræ. Ligeledes sikres det at limtræet er samlet
med vandfast lim.
Erfaringer fra blandt andet træbyggeriet ved Lisbjerg Bakke,
viser at træbeklædning og bærende dele kan konstruktiv beskyttes ved hjælp af udhæng. Illustrationen viser udtrykket hvis
søjlerne trækkes tilbage fra den yderste facade.

m) Præcisering af solafskærmning i områder uden udhæng

Husets udvendige solafskærmning sker i forbindelse med
de overdækkede udearealer langs bygningens facader, der
begrænser det direkte solindfald. I de enkelte tilfælde, der ikke er
udhæng, foreslås solafskærmning med udvendige screens.

Jyderup Børnehus
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NATURLEGEPLADS
Der skabes en naturlegeplads med høj diversitet, hvor børnene kan sanse det grønne gennem farver, lyde og dufte , og
følge årstidernes ændring.
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LANDSKABET

VISION
Visionen for institutionen er at skabe en naturlegeplads med høj diversitet. At kunne sanse det grønne
igennem farver, lyde og dufte samt følge årstidernes
ændring ser vi som en meget vigtig del af et godt
børne-hverdagsliv.

og tørkebede. Derfra rørføres ud til en vandrende i
fast underlag, der ender i en vandpost. Vandets sidste
stop er institutionens sydligste og laveste punkt; et
naturpræget vandopsamlende bassin, der ændrer
karakter alt efter hvor meget det regner.

Vi har en ambition om at skabe en institution i et
dansk skovudtryk med en legeplads, der har til opgave at understøtte børnenes motoriske-, sanseligeog naturdannelse gennem legen. Børnehaven ligger i nærheden af smukke skovbryn, et Natura2000
område, boligområder på hver side og åbne vidder
mod Jyderup by. Skovudtrykket, de åbne vidder og
slettekarakten bringes i spil inde på friarealerne.

Jord og lufttemaet placeres i det store slettelandskab midt på grunden og bruger denne som afsæt i
karakteren og udtrykket.

Der er ønsket et stærkt fokus på natur, der kan fungere
ved institutionens start. Det er en god ide, men kan
være vanskeligt foreneligt med naturens langsomme
udviklingsperspektiv. Derfor har vi indarbejdet en
række temaområder, der på koncentreret vis, kan
understøtte og udvikle naturbegrebet ud fra et
lærings- og oplevelsesperspektiv og ud fra et biologisk hensyn. Der arbejdes med de fire elementer
JORD, LUFT, ILD og VAND som er udlagt i hver sit område.
Ildtemaet er placeret i det nordøstlige areal med bålhytte, ildsted og træskulpturer.
Vandet udspringer foran bygningsfacaden mod syd,
men opsamles delvist inde i Naturværkstedet i regnJyderup Børnehus

Stien, der leder dig ned gennem legepladsen,
slynger sig henover det skrånende landskab som et
delta. Som vandet - det vigtigste element; det livsgivende element - bringer stien legepladsen til live og
sammenkobler forbindelsen mellem ude og inde.
Færdselsarealer er hierakisk opdelt, hvor hovedfærdselsåren for bløde trafikanter er betonbelægningen, delvist under tagudhæng. Det udgør det
mest praktiske forløb, når forældre afleverer børn
og medarbejdere skal køre med barnevogne langs
facaden. Stien trækker sig ud og slipper bygningen om hjørnerne og formgiver sig på landskabets
organ- iske præmisser og med nogle flossede kantforløb.
Designudtrykkets knortede udtryk og slyngende forløb smyger sig ind på landskabet, på og over
betonbelægningen langs bygningen. Gummiunderlaget bringer det legende og fantastifulde
univers, som børn kan relatere til ind i designforslaget.
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FÆRDSEL OG FLOW
Ankomsten til institutionen sker via Præstemarken.
Parkeringen består af 40 parkeringspladser, heraf
10 familiepladser med god bredde på 3,5 m, to
handicappladser og en plads til handicapbus. Der
etableres cykelparkering ved bygningens hovedankomst, integreret i tagudhæng samt overdækket
ved de to indgange via låger langs vestlig skel.
Færdsel for gående fra parkeringen foregår sikkert og
trygt på fortovet og sikrer let tilgængelighed for alle
fra parkeringspladsen. Yderligere er der sikret niveuafri
adgang fra parkering og ind til bygningen. Vejens
34

INSTITUTIONEN VED SKOVEN
bredde giver renovation og vareindlevering nemme
adgangsforhold og der er sikret drejeradier til en
lastbil på tolv meter samt bakkeareal for personbiler.
Der er lagt op til en ny offentlig sti på den nordøstlige
side af matriklen, denne vil øge tilgængeligheden
til institutionen samt til hele lokalområdet. Bløde
trafikanter som cyklister og fodgængere kan
ankomme via de to eksisterende stier fra nordøst og
syd. Færdslen omkring bygningen er entydig til de
enkelte grupperum.

Beplantningsstrategien er at etablere skoven ved
ankomsten således den nye institution placeres
inde i skoven. Samtidig er det hensigten, at bevare
sletten og det åbne udtryk med de utrolige views
ned til Jyderup by, denne forstærkes og indrammes af
randbeplantningen.
Adgangen til Stokkebjerg Skov og Skarresø
(Natura2000) udgør en vigtig medspiller ift. at
bringe gammel og velfunderet natur til børnenes
naturdannelse.

Jyderup Børnehus

GRADUERING AF MOTORISKE UDFORDRINGER

NATURVIDENSKAB I LANDSKABET

Det er vigtigt, at alle børnene føler sig trygge og motiverede
i deres omgivelser. Det muliggøres ved, at legepladsen
opbygges i zoner således at omkring bygningen og dens
nærmiljø er der plads til rolig leg og trække sig tilbage efter
behov.

Identiteten for den nye institution er science, natur og bevægelse. Børnene motiveres til at undersøge og være nysgerrige på deres omgivelser.

Jo længere ud på legepladsen, jo større bliver de motoriske
udfordringer i både legeredskaber og de landskabelige
elementer. Designet er universelt, og virker inkluderende
for alle aldersgrupper, men kan fungere på forskellige
niveauer afhængig af mod og færdigheder.

Jyderup Børnehus

Motoriske udfordringer
I udearealerne er der rig mulighed for bevægelse
og motorisk udfoldelse. Få pulsen op ved
bevægelse i det kuperede store område. Udfordre
kroppen motorisk ved at klatre, balancere på
stubbe, gå på line, klatre på klatrevæggen.

og defineres primært ved deres beplantningsvalg og plantetæthed.

Der er indarbejdet en række temaområder, der kan understøtte og udvikle ovenstående med naturbegrebet set fra
et lærings- og oplevelsesperspektiv og ud fra et biologisk
hensyn.
De fire temaer kan være meget procesorienteret i deres leg
og læring modsat det inden- og udendørs naturværksted,
der har mere fokus på den projektorienterende del.
Skoven og slette udgør de overordnede naturkarakterer
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På tværs af temaer og indhold understøtter
landskab og aktiviteter:
Sanser – krop, motorik, føle, røre, dufte, se
Alsidighed – foranderlighed,
mangfoldighed, forskelligartethed
Natur og Science – natur ude og inde,
kreativitet, fantasi, nysgerrighed,
eksperiment, matematik og teknik
Samhørighed – ro, tryghed og fællesskab

HOVEDGREB LANDSKAB
Jyderup Børnehus bygges på en dejlig sydvendt
skråning nær Stokkebjerg Skov i et naturskønt område
nær Jyderup by og området vil danne en fin ramme
for den kommende børneinstitution. Landskabet og
legearealet omkring institutionen er udformet som en
helhedsplan, hvor rammerne og designet er så stærkt,
at det kan fungere selvom alle elementer ikke skulle
etableres ad en gang. Der er lagt vægt på, at området
også er procesorienteret og alene af den grund vil helhedsplanen ændre udtryk, hvilket ses som en styr-ke
og kvalitet.
De fysiske rammer for landskabet er udformet så al
overskydende jord indbygges. Det skrånende terræn
hæves, når det er fri af bygningens bindinger. Da terrænet skråner en del, er det en relativ ukompliceret
øvelse. Derudover anlægges bakker og volde, der
bliver en vigtig del af den motoriske udfoldelse og
dannelsen af et dynamisk landskab.
Nærheden til Stokkebjerg Skov og skovbrynet
har været inspiration til at placere bygningen i
en skovplantning. Som en lysning i skoven ligger
bygningen og åbner sig mod syd på den skrånende
lysåbne slette. Skoven og sletten som de to stærke karaktergivende rumdannende elementer er hovedgrebet for den landskabelige tilgang og design af udearealerne.
Hovedelementerne understøttes af temaer i området udvalgt over de fire elementer, ild, vand, luft og
jord. De er med til at forstærke institutionens landskab i en meget anvendelig form og tilgængelighed
for både naturværksted, science og den pædagogiske linje. Temaerne rummer samtidig utallige
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udfoldelsesmuligheder for, at de kan udvikles som
processer og understøtte områdets kommende natur
og biodiversitet.

pladsen. Der er en logisk og ukompliceret adgang til
de enkelte grupperum, hovedindgang, cykelparkering mv.

Boldbaner, svømmehal og et nærliggende savværk
kan sammen med skoven være vigtige supplementer til aktiviteter, leg og læring for institutionen.
Det er af stor værdi at kunne rykke aktiviteter uden
for institutionen. De udendørs arealer udvikles med
fokus på bevægelse, leg og læring og på en stimulering af sanser og motorik. Der er samtidig
lagt vægt på at stimulere børnene med forskellige
sværhedsgrader i terræn og legeelementer, så arealet
virker inkluderende og appellerer til det enkelte barn.

Tilkørselsforhold for renovation er placeret hensigtsmæssigt, så der ikke behøver at bakkes og den
er samtidig placeret i nærhed af køkken. Fra Jyderup
By kan cyklende og gående komme direkte til børnegrupperne fra det eksisterende stinet. På sigt foreslås
det at anlægge en sti, så der også er adgang øst om
institutionen.

Landskab og legeområder er udarbejdet med øje for, at
der ikke er fysiske barrierer og med en tilgængelighed,
der sikrer, at lovkrav er overholdt og der ikke er hindringer for hverken børn og voksne i udfoldelsen af
aktiviteter. Det sikrer også en god anvendelse for andre brugergrupper uden for institutionens åbningstider.
Adgang og ophold
Adgangsforholdene er tilstræbt at foregå så entydigt
og med så høj en sikkerhed, som området tillader.
Trafikken er ensrettet med adgang fra nordvest for
at minimere vejarealet mest muligt. Der er udlagt de
antal parkeringspladser, som byggeprogrammet foreskriver. Optionen er lagt ind og kan uden problemer
indpasses med en indskrænkning af det ene tema.
Gående færdsel er sikret så hensynsfuldt som muligt
med fortove ud for parkeringsområderne. Regnvandsbede og grønne arealer indrammer parkerings-

Parkeringsområdet er samtidig udlagt som et legeområde, der udenfor institutionens åbningstider kan fungere som et robust legeareal for særligt større børn.
Hele arealet er hegnet med låger for passage og dobbeltlåger er fordelt hensigsmæssigt i forhold til adgang for drift. De indre hegn er opført i henhold til
byggeprogrammet med mulighed for, at børnene kan
lege og opholde sig nær bygningen i institutionens
ydertimer. Det største vandområde, vådområdet er
af sikkerhedsmæssige årsager hegnet og bliver et udflugtsmål.
Der er plads til pauser og ophold for personale sydvest
for bygningen i umiddelbar nærhed af vuggestuelegeplads og liggehal.
Foranderlige legeelementer
Jyderup Børnehus har et righoldigt udbud af gode
og inspirerende legeredskaber, som foreskrevet i
byggeprogrammet. Legeredskaber i træ monteres så
der ikke er jordkontakt på bærende dele. For leg og
læring er der også en stor værdi i processer og bygge-

elementer, der kan formes og udvikles. Naturens lege
stimulerer fantasien og den ustrukturerede leg i naturlige
omgivelser, hvor børnene indgår i et samspil med
naturen. Naturlegen kan også leges på tværs af alder
og færdigheder. Man kan godt ”være med”, fordi rammerne er så vidde.
Derfor er der indarbejdet meget naturpræg og en stor
fleksibilitet i udearealerne, hvor vi forestiller os, at bl.a.
den nærliggende skov og savværket kan bidrage med
materialer, der kan udvikle legeområdet og inddrage
børnene i processen. Der kan være tale om f.eks gamle
træstammer, stubbe, grene, blade og kogler. De løse
elementer kan ses som værktøjer, der kan flyttes og
bringes i spil, som børnenes fantasi fører dem hen eller
de kan anvendes som et led i undervisningsdelen.
Der kan bygges kvashegn, der kan undersøges kryb
i stammer og stables med kogler. De løse materialer
er forgængelige og kan udvikle sig til noget andet. De
kan undersøges og flyttes rundt i det uendelige. De er
essentielle i en vigtig læringsproces. Vores referencefotos viser det store righoldige udbud og fantasifulde
anvendelse af træ – et fantastisk byggeelement.
Vådområdet mod syd vil indgå i en sanselig sammenhæng, hvor vandets lyd, følelse og visuelle mange
fremtoninger yderligere suppleres af det faktum,
at området alt efter nedbørsintensiteten vil ændre
karakter. Der vil være perioder, hvor vandet ikke er en
del af institutionens udtryk og alt er tørt. Der er meget
læring og oplevelse i det skift i karakter.
De forgængelige naturmaterialer og tilstedeværelsen
af vand i området er også vigtige elementer i forhold
til at øge biodiversiteten i området.
På begge sider af børnegrupperne er der etableret
Jyderup Børnehus

Bebyggelsesplan
1:500

o) Integrering af skure/overdækninger til cykler, ladcykler m.v.
Cykelparkering integreret
bedre og fordelt v. adgang til
grupperum

Option: legepladsredskaber kan roteres og flyttes rundt
således der frigøres plads til de to ekstra grupperum

n) Belagt gangsti mod vest og langs korttidsparkering frem til hovedindgang
Der er tilføjet fortov som giver adgang for gående på parkeringspladsen

nærlegepladser. De fungerer også fint som legeområde i ydertimerne, hvor bemandingen er mindst. Det
overdækkede areal, der også er adgangsareal til grupperummene, har en multifunktion, så arealet også skal
ses som en del af legeområdet og vil være særlig attraktivt i regnvejr og i stærk sol. Vuggestuens nærlegeplads er med god grund lagt mod sydvest, hvor solen
vil varme arealerne godt op, sådan at de helt små
børn der, ikke selv kan gå endnu, ikke kommer til at
fryse for meget. I de varmeste sommermåneder er
der rig mulighed for at søge skygge. Der er tæt op ad
overdækningen udlagt gummiunderlag i bakkeformationer. Det er her, at sliddet er størst og området
skal fungere godt hele året. Som legeelement er det
Jyderup Børnehus

et rigtig godt underlag.
På sletten og mod nord er legepladsredskaber
og temaområder indpasset i et landskab, der er
kuperet og beplantet. Faldunderlag for legepladsredskaberne er indpasset som en integreret del af
områdets udtryk. Den sydvendte slette vil med de
mange aktiviteter give muligheder for de mange gode
tiltag, der er beskrevet i byggeprogrammet.
Centralt på sletten slynger en grusbelagt sti sig gennem området. Den forbinder bygningssættet med det
lavest liggende vådområde og vil sammenbinde slettens mange aktiviteter og legefunktioner som tilgås fra
grusstien af selvtrådte stier i græsset. Adgangen bliv-

er derved børnenes præmisser og dermed mest logisk
i forhold til benyttelse. Hele området er tænkt som et
stort biodiversitetsområde. De to overordnede områder og naturtyper; skoven og sletten danner afsæt
for de øvrige biotoper. Naturskabelse har et langt tidsperspektiv. Her vil vi gerne speede processen op med
en række tiltag, hvor også børnene indgår som aktive
medspillere. Biotoperne er vigtige for biodiversiteten
i området og vandet en forudsætning for biotoperne
og en biotop i sig selv.
Lokal afledning af regnvand
I henhold til lokalplanen håndteres regnvandet indenfor matrikelskel. Da de fremsendte jordprøver vis-

p) Redegørelse for adgangsvej/dobbeltlåger for drift
Dobbeltlåger sikrer adgang for drift

er begrænset nedsivningsevne, håndteres vandet i
faskiner, ved nedsivning, i regnbede, vandrender og et
vådområde. På parkeringsområdet ledes vandet sammen med vand fra nordvendte tagflader på bygningen og befæstede arealer til regnvandsbed og faskine
med nedsivning og med overløb til vådområdet. Skybrudshændelser håndteres ved oversvømmelse af
parkeringspladsen. De sydvendte tagflader rørføres til
vådområdet, faskiner og nedsivning.
Det synlige vand kan indgå i naturværkstedets aktiviteter og udgøre en vigtig del af science. Skybrudshændelser håndteres ved oversvømmelse af vådområdet.
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BEPLANTNINGEN
Visionen for beplantningen er, at den er med til at
tegne institutionens identitet og skaber en visuel sammenhæng til den nærliggende Stokkebjerg Skov. Som
medlem af Friluftsrådets ”Grønne Spirer”, vil denne
vision også være med til at bidrage til målet om at
bringe børnene tættere på naturen.
Der er redegjort for biotoper under de fire temaer og
helt generelt er der for området arbejdet med beplantningstyper med brug af hjemmehørende arter, der er
hårdføre og robuste og som med tiden vil suppleres af
indvandrende planter.
Terrænet er et stort, jævnt stigende, sydvendt areal.
I de mindre anlagte “bakker” opstår nordvendte områder. Derved skabes to meget forskellige habitater/
levesteder i ét rum-element. Den sydvendte skråning
vil få masser af sol, og blive opvarmet, og dermed tiltrække dyr- og planter, der er afhængige af varme. Der
er lagt store sten i området, fordi de kan optage og
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bevare solens varme længere tid end skråningen. De
fungerer desuden som gemmested for dyr og fugten
under stenene vil også være godt for dyrelivet.
Den nordvendte del af bakker og volde vil have mere
skygge, og være mere fugtig, hvilket er godt for nogle
helt andre plante- og dyrearter.
Hele sletten er udlagt som et ekstensivt græsareal af
robuste græssorter.
Skoven mod nord er med større stærke træsorter som
bøg, avnbøg, skovfyr, lind, ahorn og eg. Vådområdet
mod syd er med træer som el og birk. Langs randen
af sletten og som skovbryn med tjørn, hyld, hassel,
hindbær, surbær, vildæble, syren, fuglekirsebær, røn
og hæg, der suppleres med buske af hyld, hassel
og kornel. Anvendelse af træer og buske i blandede
sammensætninger og som monokulturer vil skabe
et årstidsvarieret udtryk og en sanselig oplevelse.
Rand- og skovplantningen har potentiale til at blive

mere kratlignende. Krattet er godt for mange forskellige dyr. Smådyr kan finde ly og læ, og større dyr kan
bygge reder og huler. Tættere krat kan også bruges til
overvintring for mange arter.
Sletten har solide buskplanter for en rumskabende
effekt og til at understøtte temaområder og biodiversitet, som pil, hassel, og syren. Buskene plantes
i sammenhæng og op ad bakker og skråninger for
yderligere at understrege terrænet. Beplantningen
bliver ikke højere end, at udsynet ud over sletten og det
bagvedliggende grønne areal mod Jyderup by
bevares. Tættest på bygningen er der knap så meget
tæt beplantning for at understrege det åbne udtryk.
I vådområdet er større sten udlagt i bunden og
frodigheden og tilvæksten vil være stor med træer
som el og birk. Her er buske af pil og kornel og
bundplantning af græsser og urter. Der bygges en
vold mod syd, der tilplantes med buske.

Temaområderne med buskplantninger
Temaområderne er afgrænset af landskabelige nicher
med indbyggede bakker og rumdannende buskplantninger. Her anvendes buske, der er robuste og fungerer godt for biodiversitet. Det er f.eks. pil, kornel,
hassel, surbær og bærbuske, der tiltrækker forskellige
insekter.
Områder med græs udsås med frøblandinger, der er
beregnet for hårdt slid. Der udlægges færdiggræs på
områder, der klippes intensivt. Af hensyn til drift og
biodiversitet begrænses dette areal. Der anvendes hybridgræs på udvalgte områder ved nærlegepladserne
og på bakker for en slidstærk overflade og et ensartet
udtryk over året. De øvrige græsarealer er udlagt med
græsser, der driftes ved slåning få gange i sæsonen.
For blomsterenge 1-2 gange årligt og for de øvrige
blandinger ca. 1 gang pr. måned. De selvtrådte stier,
som børnene etablerer sikre, at arealet er tilgængeligt
hele året.
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Regnbede består af hjemmehørende robuste urter og
prydgræsser, nogle er stedsegrønne for et fint vinterbillede. Stauder indplantes sporadisk for en visuel
oplevelse. Der lægges sten i forskellige områder af bedene. Tilsammen udgør planter, sten og vand en fin
biotop, der også er interessant i børnehøjde.
Der udsås engblandinger iblandet mange forskellige
en- og flerårige blomstrende planter. Etableringen vil
vise, hvike sorter, der egner sig bedst og som også vil
fungere godt i årene frem. Forstyrrelser er gode – en
gang imellem, for hvis der ikke er forstyrrelser, kan der
udvikles et tæt plantedække et sted. Områder med
blomstereng kan derfor med fordel indhegnes med
lave hegn og besøges på særlige tidspunkter, måske
fordi man har adopteret et dyr, som man skal ind og
lede efter.
De beskrevne elementer er gode levesteder og
fødekilder for både insekter, svampe, fugle og pat-
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tedyr og som rumskabende og afgrænsende element
giver de også en god form af variation og struktur i
området. Kvashegnet eller kvasbunken fungerer ofte
meget bedre som skjul end de færdiglavede insekthoteller, da de er større og har langt flere forskellige hulrum, som flere forskellige dyr så kan bruge. Kvashegn
og kvasbunker er samtidig opgaver, som børnene kan
være med til at skabe og følge. Plantes klatreplanter
op ad hegnet, er der en visuel afveksling og ekstra
mad til insekter. Kvashegn forgår, så der vil hele tiden
være nye opgaver!
Drift
Der tages generelt udgangspunkt i en ekstensiv drift,
der giver optimale forhold for biodiversitet og som
passer godt til institutionens naturgrundlag og som
giver et robust og sikkerhedsmæssigt forsvarligt legeog oplevelsesområde for brugergrupperne. Generelt
er området udformet og beplantningen valgt, så driften er overskuelig og arealets størrelse og indhold ta-

get i betragtning også kræver et minimum af plejeindsats.
Set ud fra et biodiversitetssynspunkt bør træer og
buske gerne vokse ”vildt”, for jo mere forskelligt liv vil
der være plads til og beskæring kan minimeres til at
omfatte sider ud mod f.eks. veje, stier, og parkering.
Ved udtynding af beplantning bør det gøres om vinteren af hensyn til fugle og insekter. Stammer, kviste og
grene må gerne ligge i bunden som kvas, og lad stubbe og stammer stå i 1,5-3 meters højde. Kvas kan være
lune gemmesteder eller fødekilder, og dødt ved bliver
anset for at være nøglebiotop inden for biodiversitet,
og bruges som levested og fødekilde af mange arter.
Træer, der går ud bliver på området. Vores forslag om
at tilføre døde træer og kvas fra Stokkebjerg Skov og
savværket vil understøtte ovenstående.

Træer og buske er robuste. Bortset fra ekstra pasning
i etableringsfasen er det ikke tanken, at der har behov
for drift udover skader, der kan opstå som følge af
udefrakommende påvirkninger.
Græsset er robuste frøblandinger og driften bliver
relativ enkel. Der er mindre arealer med klippet
græs og ellers må græsset gerne stå halvhøjt med få
klipninger. Slå blomsterengen en gang i foråret og
efteråret, gerne med le (høslæt), da det skåner
græsset og de dyr der lever der, bedst muligt.

Udtrykket er primært baseret på drifts elementer som
skov, krat, buske, hegn og græs.
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TEMAOMRÅDER

ILDTEMA

Der er ønsket et stærkt fokus på natur, der kan fungere
ved institutionens start. Det er en god ide, men kan
være vanskeligt foreneligt med naturens langsomme
udviklingsperspektiv. Derfor har vi indarbejdet en
række temaområder, der på koncentreret vis kan understøtte og udvikle naturbegrebet ud fra et læringsog oplevelsesperspektiv og ud fra et biologisk hensyn. De fire temaer kan være meget procesorienteret i
deres lege og læring modsat det inden- og udendørs
naturværksted, der har mere fokus på den projektorienterede del. De fire temaer er lagt ud på friarealerne.

Ildtemaet viser sig i det nordlige afsnit, hvor bålhytten og ildstedet er placeret, og det er herfra temaet
opstår. Området ligger nær køkkenområdet, så det er
nemt at vælge tilberedning af mad udendørs. Børnene
inddrages i madlavningen, arbejdsbordene og shelters skaber et helt lille samfund centreret om ilden. At
vandre gennem skoven frem til en lysning, hvor bålhytten med plads til en børnegruppe og 3-4 voksne er
centrum for områdets aktiviteter, bliver en fin måde at
tilgå temaet. Tematiseringen viser sig også i skulpturer
og legeanlæg i træ, formgivet i ildens tegn, f.eks. en
drage der spyrer ild eller solens varme stråler udskåret
direkte i træet.
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Aktiviteter i Ildtema
• Bålhytte i det fri fungerer langt bedre med ildsted
placeret ude.
• Bålsted med sten som siddepladser
• Søgen efter spiselige planter
• Lugte røgen, føle varmen
• Arbejdsborde til at snitte, skrælle
• Shelter til ophold og højtlæsning f.eks.
• Rabarberskoven - til madlavning
• Træstammer - en ilddrage
• Højbede med krydderurter til brug i madlavning
• Ild - selv tænde ild med forstørrelsesglas udenfor
bålhytten vha. solens stråler
• Træer og buske i ildfarver – ahorn, rød kornel, stilkeg
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VANDTEMA
Foran bygningens facade mod syd former sig en
plads, hvor legen udspringer - bogstavelig talt. Her
pibler vandet frem, når det regner og udmunder
i et vandløb i form af en gummiforet vandrende.
Terrænet danner en slugt, der gør plads til vandet og
danner samtidig en plads som en amfiscene i enkeltog dobbelttrin, der fungerer som siddepladser. Her
udspringer således det næste element - VAND.
Pladsen her, hvor vandet udspringer, har en urban
karakter og et fast underlag (gummi), her er færdslen
størst, derfor er belægning valgt i robuste materialer.
Her kan børnene følge med i vandets forløb, hvordan
det smyger sig nedover pladsen, i grøften og videre
mod legepladsen. Vandrenden bliver særlig attraktiv
i regnvejr, hvor andre udendørs aktiviteter nok ikke er
så spændende og kan kombineres med aktiviteter i
tørvejr under udhænget.
Jyderup Børnehus

Det hegnede vandområde mod syd er et udflugtsmål
og det mest varierende i området. Vådområdet tænkes
at have et meget naturpræget udseende modsat, den
førstnævnte vandrende. Vandet kan iagttages udefra
igennem hegnet, så vandstigninger kan følges og det
kan besøges med forsøgsglas og net for indsamling
af dyr og planter. Her kunne man kaste sten i vandet
og studere vandringerne. Et spændende, frodigt og
varieret område, der oversvømmes i perioder. At lære
at vand er en forudsætning for liv bliver en vigtig del
af dette tema.

gen. Her er vandbevægelsen, modsat vådområdets
stillestående vand, dominerende.
De beskrevne vandområder lægger op til at undersøge og gå på opdagelse i vandets univers. Bruge
et mikroskop til observation af planter og dyreadfærd, udforske vandets adfærd. Her kan det også undersøges, hvorfor og hvilke objekter, der flyder eller
synker.

Aktiviteter i Vandtema
• Fange dyr med net
• Vand som et sansende element
• Vandkraft og vandteknikker
• Sejle med både og blade
• Bevægelser i vand
• Plante- og dyreliv i vandet
• Foranderlighed - tørt og vådt
• Vandet som ressource - vedvarende eller ikke?

Vandet indgår også i naturværkstedet i tørke- og regn
bede. Her vil man modtage noget af regnvandet og vil
kunne følge vandets dryppen og rislen på store sten.
Regnvandet rørføres ud til legeområdet foran bygnin-
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LUFTTEMA
Lufttemaet er lagt ud i en hegnet blomstereng. Blomsterengen er som luften - flygtig og samtidig en sårbar biotop. Forhåbentlig vil den indbyde til den stille
og fordybende leg og filosofiske tanker, som kontrast
til mange af de andre områders mere fysisk betonede
oplæg til aktivitet.

Vindens susende, græsstråenes bevægelser. Insekterne og pollen, der bæres af vinden. Her kan man
ligge og kigge op i drivende skyer – båret af vinden.
Blomsterengen udvikler sig og vil ændres over tid. Der
kan sås nye urter ind og vinden vil bære blomsterfrø til
området, som etablerer sig.

Det kunne være fint om dette område blev hegnet
med f.eks. et åbent lavt kastanjehegn, som et signal
om, at her sker noget særligt og med forklaring om,
hvorfor det er vigtigt at passe på nogle planter, så de
er tilgængelige for insekter hvoraf nogle bliver til de
smukkeste sommerfugle. Det er et generelt relevant
læringsperspektiv, som her kan synliggøres i en meget
konkret form.

Tilknyttet til dette tema har vi også boldbanen og
mooncarbanen, som udover at sparke til en bold og
kørsel med mooncar, som den oplagte leg også skal
læres, hvordan vi som mennesker bruger kroppens
styrker og svagheder. Måske kan forskellige teknikker
udforskes i, hvordan vi bedst muligt bruger vores krop.
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Aktiviteter i Lufttema
• Sensorisk leg med stimulering af sanser og bevidst
hed om kroppen
• Ingenting - lade kroppen falde til ro og lytte til
omgivelserne
• Vindmøller der bevæger sig i vinden
• Energi - kroppen udsender energi når vi sparker til
en bold eller træder i pedalerne i en mooncar
• Observere dyr i luftens tema - flyvende insekter,
fugle og sommerfugle.

Jyderup Børnehus

JORDTEMA
Der knytter sig rigtig mange spændende aktiviteter til
jordlaboratoriet for både leg og læring. Det er også et
af de områder, der ligger meget op til børnenes processer, fantasi og aktiviteter.
Arealet er omkranset af bakkeformationer og legekrat,
og danner en pladsåbning med en bund af barkflis
eller bar jord. I dette temaområde studeres alt, der har
med jord at gøre - jordens struktur, materialitet, ændringer i densiteter mm.
Jorden nærstuderes sammen med alt liv, der vedrører
den f.eks. dyr som myrer og muldvarp. Her kan der
læres om, hvordan dyrene bruger og lever i jorden.
Kan vi bygge en tue eller hule til haren? Hvordan bor
muldvarpen i jorden? Kan vi, ligesom myrene, bære en
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genstand meget tungere end os selv? Når sten lægges
ind i området bliver det sjovt at løfte dem og se, hvad
jorden gemmer under stenen.
I centrum af området har vi en overdækning, hvor man
i ly kan studere sine fund, samt finde ud vha. kort og
infotavler, de nærmere oplysninger omkring dyrene,
der lever på og i jorden. Det er et område, der løbende
kan udvikles og som også vil egne sig fint til læring
tilrettelagt temaer.

Aktiviteter i Jordtema
• Jorden - tør, våd, stenet, ler vs. sand
• Huler til pindsvin og andre dyr
• Kvasbunker til dyr
• Grave i jorden
• Mudderbygning
• Sten - hvilke dyr færdes på sten og hvilke lever under
• Lær dyrene at kende vha. vendespil/tavler inde under overdækningen
• Krybdyr – tælle ben og vinger
• Hoppe og klatre i legekrattet
• Observere døde dyr, der bliver nedbrudt over tid
og lære om miljøet livscyklus
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NATURVÆRKSTEDET

DET UDENDØRS NATURVÆRKSTED

Værkstedet er bygget op om indendørs og udendørs
aktiviteter. Naturværkstedet bliver et centralt omdrejningspunkt i institutionen både ude og inde og med
et fantastisk kig ud over den sydvendte slettes store
grønne areal med alle dets aktiviteter.

Det udendørs værksted knytter sig til skovkarakteren
og er afslutningen på dette område ud mod sletten.
Som et udendørs laboratorium kan der arbejdes meget
projektorienteret her. Værkstedet med overdækningen og arbejdsbord skal ses som supplement til det
indendørs naturværksted.

Der kan arrangeres vandringer med forskellige temaer,
som kan rumme masser af leg og læring undervejs. De
to områder understøtter også den vilde leg med klatring i træer, hænge med hovedet nedad, balancering,
svinge i rebgynger, navigation i og ved vandløb, lave
bål, bruge værktøj, brydning og udforske.

Naturvidenskab i legen
Naturleg kan være mange ting, men særligt for
naturlegen er den forståelse børn kan få om store og
vanskelige emner indenfor science og naturvidenskab
helt unik. Den giver børnene en forståelse og indsigt
som de kan have glæde af resten af livet.

Aktiviteter i det udendørs naturværksted
• Snitteværksted hvor tekniker med dolk og sav
• Brændeflækning
• Udhulede og oversavede træstammer
• Overdækket værksted
• Arbejdsbænk /snittebænk
• Solur og kompasrose – lær at kende tid og de fire
verdenshjørner
• Science – kræfter
• Studere de forskellige danske træarter og deres
kendetegn - blade, kogler, nødder, frugt

Naturværkstedet trækker naturen ind i bygningen
og overgangen mellem ude og inde opløses til en vis
grad.
Der bliver en semizone mellem ude og inde under
det overdækkede areal, hvor der kan foregå mange
spændende aktiviteter og hvor søjlerne kan anvendes
til værkstedets aktiviteter. Her kan trækkes snore i
mellem stolper, der kan hænges tegninger, blade og
flag. Her kan hænges dyreskind op spændt ud mellem
stolperne, så pelsen kan røres.
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Bygge, rollelege og kreativ leg
Sletten og skoven er gode områder for at bygge, have
rollelege og for den fantasifulde og kreative leg, hvor
der skabes forståelse og udforskes.

At undersøge, eksperimentere og sanse
Børnenes sanser skærpes og udvikles ved
sammensætningen af legeredskaber, naturlige
byggeelementer og den landskabelige
udformning. Det understøttes af en varierende
beplantning kombineret med regnvandet, der
bevæger sig gennem området og ender i et
frodigt vådområde.
Institutionens pædagogiske linje kan bakke
yderligere op om de sansemæssige oplevelser.
At dufte, se, føle. At tælle ben og vinger på
insekter, at høre vindens susen. At føle græsset
og beundre skyernes formationer. At udforske
og lære.
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DET GODE BØRNELIV I JYDERUP
Uderummet i Jyderup Børnehus står ikke alene, men
inviterer til, at børnene får en fornemmelse af at høre
til i Jyderup og opleve, at omgivelserne har en værdi
både for børnehuset og for dem, børnene og deres
familier har relationer til.
Lokalsamfundet inddrages i arbejdet med at skabe
pædagogiske læringsmiljøer for børn. F.eks. når
bibliotekaren hjælper med at finde bøger om
dyrespor, når en forældre der er jæger fortæller om
haren på marken, når tømmeret på legepladsen
kommer fra savværket for enden af vejen, når
spejderne kommer og laver snitteværksted rundt om
bålet.
Oplevelserne fra ture ud af huset bliver brugt i børnehuset på mange forskellige måder. Det kan være
børnene har været i skoven at samle kogler og tager
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dem med hjem til naturværkstedet, hvor de bliver
undersøgt for gnavespor. Eller de har været på tur
i byen på indkøb og hjulpet med at bære varerne
hjem for at kunne lave snobrødsdej. Uderummet
understøtter både traditioner og spontane aktiviteter
året rundt for børnene og deres familier. - Nu sner det,
så nu bygger børn og forældre en snemand sammen
på legepladsen. Eller familier og naboer inviteres til
sommerfest, hvor børnene er med til at være værter
og har forberedt sig gennem et længere forløb.
Der er højt til himlen udenfor. Men samtidig er
uderummet indrettet, så der er mange små steder at
kunne fokusere sin opmærksomhed og relationer - og
dermed også finde tryghed og ro selv og i gruppen.
Helt naturligt komplementerer uderummet sig med
bygningen som læringsmiljø og dermed som platform
for arbejdet med de pædagogiske læreplaner.
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NEED TO HAVE - NICE TO HAVE

NEED TO HAVE
INDGANGE
BØRNEGARDEROBER
GRUPPERUM
BØRNETOILETTER
FÆLLESRUM
KØKKEN
PERSONALEFACILITETER
LEDELSE/ADMINISTRATION
SERVICEFUNKTIONER
UDVENDIGE AREALER, ANKOMSTVEJ OG PARKERING
SKURE
RENOVATION
UDVENDIGE AREALER, LEGEPLADS

NICE TO HAVE
BØRNEGARDEROBER
BØRNETOILETTER
UDVENDIGE AREALER, ANKOMSTVEJ OG PARKERING
PERSONALEFACILITETER

Mulighed for fremtidige udvidelser.

FÆLLESRUM, GENERELT
LEDELSE/ADMINISTRATION

De angivne legeredskaber i legepladsrapporten for Sølyst,
Troldhøjen, Jyderup anvendes i den udstrækning, at det er
hensigtsmæssigt og vil i givet fald blive en del af de viste
legeredskaber på helhedsplanen
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Option: legepladsredskaber kan roteres og flyttes rundt
således der frigøres plads til de ekstra grupperum

Need to have
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

40 bilparkering, heraf 2 HC pladser, 1 HC bus og 10 familiepladser
tæt ved indgang
15 cykelparkeringspladser, ovedækket
3 ladcykel- og 3 cykelanhængerpladser
3 barnevognspladser
Sandkasser
Surfer gynge
Ruse til motorisk træning
Ugenerte legeområder for større børn, som buske og krat.
Plantestørrelser i henhold til byggeprogram
1 stk. skur for mooncars mv. Areal netto min. 25m ²
2 stk. opbevaringskasser minimum 0,5m², aflåselige
Renovationsgård. Areal min. 20m². Plads til 4-5 m² Molok, 8 stk.
660 l containere og 1 stk. 240 l container (10 fraktioner)
Mooncarbane på separat indhegnet område
Scooterbane gerne optegnet
Nærlegeplads med motoriske udfordringer for alle aldre
Belysning ved legeområde nær bygninger, rundt om bygning, ved
parkering og adgange
Udendørs vandhaner med ADK luk

17. TVO – videoovervågning
18. Intern opdeling af legepladsen med mindre hegn og låger, så
legepladsen kan opdeles i mindre områder
19. Faldunderlag i gummimateriale
20. 2 stk. overdækninger med læskærme og elstik. Min. 20m²
med plads til min. 4 bord/bænksæt til 6 børn hver. En af
overdækningerne med kreativt værksted incl depot/skur. Med
flytbare hegni lav højde, som kan sættes på overdækningernes
stolper
21. 1 stk. bålhus indhegnet med lavt hegn, to ildsteder samt
arbejdsbord/stålbord og aflåseligt skur til opbevaring
22. 3 stk. udvendige arbejdsborde. (et i bålhytte, et i kreativt værksted,
et i en overdækning). Minimum 2,4 m længde og 500 mm dybde
hylder i stålriste
23. 3 stk. arbejdsborde med længde på min 2,4 m med integreret vask
og vand i Naturværksted
24. 2 stk. shelters
25. 6 stk. solsejl
26. Insekthoteller
27. Træer, plantestørrelser i henhold til byggeprogram
28. Ildsted ved bålhytte

29. Synliggørelse af regnvand i forbindelse med LAR løsninger
30. Legeområde for 0-2 årige med gynge, rutsjebane, sandleg,
balance og klatring. Tæt på garderobe, hegnet med lavt hegn
31. Sveller i terræn
32. Lavt hegn og naturlig kontakt til vuggestueområdets børn og
søskende.
33. Etablering af udeareal for personalet
34. Hegn hele vejen rundt om legepladsområdet og de indhegnede
friaralet samt hele vejen rundt om bygningen, således at der er
adgang gennem låge til friaral inden ankomst bygning
35. Overskudsjord genanvendt på området
36. Befæstede veje og stier
37. Vild beplantning med hjemmehørende arter og høj biodiversitet
38. Sten, stubbe og træstammer

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

q) Reviderede Nice to have / Need to have

Punkt 17, 18 og 19 er rykket fra ’Need to have’ til ’Nice to have’.
punkt 12 og 13 er rykket fra ’Nice to have’ til ’Need to have’
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Nice to have

15.
16.
17.
18.
19.

Træfigurer, kunst og totempæle
Trampoliner i jordhøjde
Plexiglas integreret i hegn mellem de enkelte områder
Flagstang centralt placeret
Sansebane
Klatring på edderkoppen
Lille boldbane med bander
Labyrint
Balancebane med flade overflader (genbrug fra eks. legeplads)
2 stk. legehuse/mudderkøkkener ved en af sandkasserne (genbrug
fra eks. legeplads)
Option 30 bilparkeringspladser
Store træer
Bakke med tunnel for at kravle. Udvendigt med trapper, reb, stige
og rutsjebaner
Legestativ hvor der er udfordringer til klatring og med en
hængebro gerne i forskellige niveauer
Opdagelsesriste i vådområde
Legehuse på piedestaler
1 stk. skur ved vuggestuelegeplads. Areal netto min. 12 m²
1 stk. skur ved overdækning værksted. Areal netto min. 12 m²
1 stk. skur ved indgang sammenbygget med cykelparkering. Areal
netto min. 12 m²
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AREALSKEMA

Rumnummer
(jvf. funktionsprogram)

Rum			

Antal		

Areal (Netto)		

Samlet areal (Netto)

Grupperum
5.2.2				Vindfang		

3

14 m2

42 m2

5.2.2				Vindfang			

1

2

16 m

16 m2

5.2.2				Vindfang			

1

20 m2

20 m2

5.2.3				Børnegarderobe		

6

2

19 m

114 m2

5.2.4				Grupperum - Børnehave

4

31 m2

124 m2

5.2.4				Grupperum - Vuggestue

2

2

31 m

62 m2

5.2.4				Hyggerum		

6

12 m2

72 m2

5.2.4				Forrum			

6

2

10 m

60 m2

5.2.5				Børnetoiletrum		

6

12 m2

72 m2

5.2.2				Hovedindgang

1

27 m2

27 m2

5.2.2				Vindfang			

1

11 m

11 m2

5.2.6				Udetoilet			

1

5 m2

5 m2

5.2.6				Udetoilet			

1

2m

2 m2

5.2.7				Naturværksted, Grov

1

63 m2

63 m2

5.2.7				Naturværksted, fin		

1

2

13 m

13 m2

5.2.8				Værkstedsdepot		

1

32 m2

32 m2

5.2.9				Motorik & Bevægelse

1

2

56 m

56 m2

5.2.9				

1

16 m2

16 m2

5.2.10				Samtalerum		

1

2

11 m

11 m2

5.2.10				Sprog-/samtalerum

1

12 m2

12 m2

5.2.11				Spiseområde

1

2

68 m

68 m2

Fællesrum

Motorik & bevægelse, depot

5.2.12				Fællesdepot		

2

2

1
5.2.13				Motorikgang			
1

15 m2

15 m2

163 m

163 m2

5.2.14				Liggehal			

57 m2

57 m2

5m

5 m2

32 m2

32 m2

1

5.2.14.				Liggehal, Depot

1
				Skærmet zone til liggehal		
1

2

2

Personale
5.2.15				Varmt køkken		

1

11 m2

11 m2

5.2.15				Grønt køkken		

1

2

12 m

12 m2

5.2.15				Koldt køkken		

1

22 m2

22 m2

5.2.15				Varemodtagelse		

1

2

9m

9 m2

5.2.15				Lager			

1

8 m2

8 m2

5.2.15				Garderobe, køkken		

1

2

9m

9 m2

5.2.15				Personale toilet		

1

4 m2

4 m2

5.2.16				Garderobe		

1

24 m

24 m2

5.2.17				Toilet & bad		

1

4 m2

4 m2

5.2.17				Toilet			

2

3m

6 m2

5.2.18				Personalerum		

1

38 m2

38 m2

5.2.19				Kontor			

1

22 m

22 m2

2

2

2

5.2.20+21				Print/Depot/Arkiv								
11 m2
11 m2
1
5.2.22				Møderum/pers. arb.		

1

22 m2

22 m2

5.2.23				Vaskerum			

1

10 m2

10 m2

5.2.24				Rengøring		

1

10 m

10 m2

5.2.25				HC. Toilet			

1

5 m2

5 m2

5.2.26				Teknikrum		

1

15 m

15 m2

2

2

5.2.26				Teknikrum										
31 m2
31 m2
1
5.2.26				Teknikrum										
11 m2
11 m2
1
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Nettoetageareal i alt 1.453 m2
Bruttooetageareal i alt 1.648 m2
Jyderup Børnehus

Jyderup Børnehus
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