
Ændringsforslag 

 

BUU-A-02 – Anlægspulje til opgradering af udearealer på 

Børne og Uddannelsesområdet 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Børne- og Uddannelsespolitik 

Vedtaget: ................................  Børne- og Uddannelsesudvalget den 18. august 2021, sag nr. 14 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:....................................... Rune Wentzel Helms 

Tlf. nr.: ..................................... 79792200 

E-mail: ..................................... runhe@kolding.dk  

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettorådighedsbeløb 2.000 2.000 2.000 2.000 

I alt kassefinansieret 2.000 2.000 2.000 2.000 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Det ønskes, at der oprettes en anlægspulje til opgradering af udearealer ved skoler og dagin-

stitutioner, så det bliver muligt løbende at prioritere tiltag på tværs af Børne- og Uddannelses-

området. Formålet med anlægspuljen er, at der kan iværksættes en langsigtet og koordineret 

opdatering af udearealer. Det løbende vedligehold er omfattet af eksisterende budgetter, og 

der vil derfor ikke være afledt drift. 

Tiltagene vil ikke være dækket under udbygningsplanerne og ligger udover, hvad de decen-

trale enheder selv kan finansiere inden for deres budget. Der er endvidere ikke afsat centrale 

midler til tiltagene. 

 

Eksempler på tiltag, som den ønskede anlægspulje fremover kan dække, er de anlægsønsker, 

der er fremsendt fra skoler til budgetlægningen 2022, f.eks. opgradering af en skoles lege-

plads. Tilsvarende kunne det på børneområdet være en gennemgribende renovering af en dag-

institutions legeplads. 

Opdateringen af udearealerne vil understøtte, at der i daginstitutioner og på skoler er opdate-

rede udemiljøer til gavn for leg og læring og også til brug af lokalsamfundet. De decentrale en-

heder vil kunne bringe uderummet endnu mere i spil end nu – både i skolers og institutioners 

dagligdag, men også uden for skoletid/åbningstid, som rekreativt legeområde for lokalområ-

dets børn og brugere.  

Puljen kan anvendes til opdatering og udvikling af skolernes udeområder. Det vil understøtte 

skolernes arbejde med 45 min. bevægelse i skolen og vil også være en opgradering af mulig-

hederne i skolernes frikvarterer samt i SFO-tiden. Initiativet kan bredt set medvirke til at un-

derstøtte børns bevægelsesglæde og derved sekundært understøtte den nationale satsning 

”Bevæg dig for livet”, som Kolding Kommune deltager i som en af flere udvalgte kommuner. 

 



Ændringsforslag 

 

Forslaget taler ind i Den sammenhængende Børne. og Ungepolitiks hovedværdi 2 ”Børn skal 

være børn” og i fokuspunkterne herunder: ” Sammen vil vi…  

• Give børnene tid til leg og ro og til at udvikle sig  

• Styrke kreativiteten og blive bedre til at bruge de lokalsamfund, vi er en del af  

• Tilbyde børnene læring, der udvikler og svarer til deres alder”. 

Hvis forslaget ikke besluttes, vil konsekvensen være, at skoler og daginstitutioners udearealer 

vil være af meget forskellig alder og kvalitet afhængigt af den enkelte decentrale enheds mu-

lighed for at prioritere/spare op til en opdatering af udearealerne som en del af enhedens bud-

get. 

Puljen vil årligt udmøntes af Børne- og Uddannelsesudvalget på baggrund af en indstilling fra 

Børne- og Skoleområdet. 

 


