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21.2 BØRNEHUSET ØDIS
Ødis Byvej 3, 6580 Vamdrup
Børnehuset Ødis beliggende i Ødis by. Institutionen er normeret til 50
børnehavepladser fordelt på 3 grupper samt en vuggestuegruppe med
12 børn.
Børnehavebørnene er aldersopdelt i 3 grupper. Den ældste børnegruppe kaldet storebørnsgruppen er placeret i selvstændig bygning ved
Ødis Skole, som beskrevet i afsnit 21.1.
Sammenfattende vurdering
Der er ikke gennemført registreringsbesøg på institutionen i forbindelse med revision af udviklingsplanen for børneområdet i 2014. På baggrund af dialog og faktaskema fremsendt til institutionen juli 2009
samt tidligere registreringsbesøg er der udarbejdet en kort sammenfattende vurdering af institutionens fysiske rammer.
Arealforholdene for de børnevendte arealer og toiletfaciliteterne i
børnehavedelen er ikke i overensstemmelse med de i kommissoriet
opstillede nøgletal. Børnehaven har endvidere mulighed for at organisere en udegruppe, der kan bruge en nærliggende skov, hvor der er
adgang til overdækket bålplads samt opvarmet toilet, depot og ”varmestue” hvor man kan spise og få varmen på kolde dage.
Akustik vurderes generelt tilfredsstillende. Institutionen har mekanisk
ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning.
Indretning af børnetoiletter vurderes tilfredsstillende og der er hæve/sænkbart puslebord.

BYGNINGSFAKTA
Opførelsesår

1970

Antal etager:

1

Kommunal
Selvejende
Ejer bygningen
Lejer bygningen

ANTAL BØRN OG ANSATTE
Grundnormering, bhv.

35

Ekskl. storebørnsgruppe

15

Grundnormering, vgst.

12

Antal børnegrupper

4

Antal ansatte

9

Samtidig beskæftigede

9

AREALFORHOLD
Ved grundnormering:
Primær børnevendt areal
netto pr. barn, bhv
ved 35 børn

1,6 m2

Primær børnevendt areal
netto pr. barn, vgst.

4,0 m2

Delvis supplerende areal
netto pr. barn, 48 børn.

1,1 m2

UDEAREALER
Legeplads areal.
Legeplads areal
2
m pr. barn (ved 48 børn)
21.2 Børnehuset Ødis

2.314 m2
48,2 m2
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21.2 Børnehuset Ødis
Garderobeforholdene findes tilfredsstillende. Der er garderobe til alle
børn.

REGISTRERET
Grupperum børnehave:

Institutionens køkken/alrum er børnevenligt og den børnevendte del
medregnes som delvis supplerende aktivitetsrum. Dette er dog uhensigtsmæssigt når der skal ryddes væk efter maden i vuggestuen. Det
bemærkes at mad til vuggestuen leveres udefra.
Kontor og personalerum vurderes at være tilfredsstillende. Det bemærkes dog at personalerum er gennemgangsrum til garderobe og
kontor. Der er ikke selvstændigt samtalerum.
Garderobeforhold for personalet er mangelfulde. Personalet benytter
institutionens handicaptoilet.
Institutionen vurderes med få justeringer at kunne blive egnet og tilgængelig for handicappede. Der er handicaptoilet.
Omfang af depoter og rengøringsrum vurderes mangelfuldt.
Konklusion
Der er behov for at udvide institutionen for at bringe arealet og faciliteterne i børnehavedelen i overensstemmelse med antallet af børn.
Det anbefales i denne forbindelse at udvide børnehavens kapacitet,
således at der også bliver plads til børnene fra storebørnsgruppen ved
Ødis Skole.

Oversigt over nettokvadratmeter

Antal:
Nettoareal:
Rumfang:
Loft:
Gulv:
Vægge:
Ventilation:
Akustik:
Flugtvej:

1
47,0 m2
- m3
Akustik, mineraluld
Linoleum
Vandskuret/malet
Mek. indbl./udsugn.
Tilfredsstillende
Dør til det fri

Grupperum vuggestue:
Antal:
Nettoareal:
Rumfang:
Loft:
Gulv:
Vægge:
Ventilation:
Akustik:
Flugtvej:

1
2
34,0 m
85,7 m3
Akustik, mineraluld
Kork
Væv/malet
Mek. indbl./udsugn.
Tilfredsstillende
Dør til det fri

Børnegarderober:
Areal ≥ 7m2
Lofthøjde ≥ 2,5 m
Dagslys/ovenlys (vgst.)

Ja
Ja
Nej

Børnetoiletter:
Areal ≥ 7m2
Lofthøjde ≥ 2,5 m
Dagslys/ovenlys (vgst.)
Mek. udsugning
2 wc - 2 hv. pr. 20 børn
Hæve-/sænkbar pusleplads

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja

Køkken:
Areal ≥ 7 m2 / 12 m2 (vgst.)
Dagslys/ovenlys
Udsugning/emfang
Børnevenligt (bhv.)

Ja
Ja
Ja
Ja

Kontor:
Areal ≥ 7m2
Lofthøjde ≥ 2,5 m
Dagslys

Ja
Ja
Ja

Personalerum:
Areal ≥ 7 m2 / ≥ 1 m2/pers.
Lofthøjde ≥ 2,2 m
Dagslys

Ja
Ja
Ja

1 toilet/15 ansatte ≥ 1 m2
Ja
Garderobeforhold
Mangelfulde
Adgang til bad
Nej
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