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Svar på 10-dagesforespørgsel fra Enhedslisten De Rød-Grønne 

om Børnely 

 

 

Maria Sloth, Enhedslisten De Rød-Grønne, har fremsendt følgende fem 

spørgsmål, som besvares i dette notat. 

 

1. Hvordan beskrives minimumsstandarden for egnede placeringer for 

dagtilbud, herunder midlertidige placeringer. 

2. I en nedrivningssag har institutionen Børnely følt sig overhørt og er 

kun blevet stillet en alternativ grund til rådighed, som institutionen ik-

ke mener er egnet til at drive institution på. Er rådmanden enig med 

Børnely i denne sag? Hvis ikke, hvorfor? 

3. På hvilken måde samarbejder rådmanden med andre magistratsaf-

delinger for at sikre, børnene oplever samme gode forhold uanset 

hvilken magistratsafdeling, der har ansvaret i den konkrete sag? 

4. Har rådmanden taget kontakt til MTM i denne sag for at finde en 

løsning alle kan være tjent med? 

 

Besvarelse: 

 

1. Hvordan beskrives minimumsstandarden for egnede placerin-

ger for dagtilbud, herunder midlertidige placeringer? 

 

Børn og Unge har følgende retningslinjer i forbindelse med byg-

nings- og arealreservationer. Retningslinjerne skal behandles med 

forbehold, idet f.eks. bebyggelsestætheden kan have en afgørende 

påvirkning i forhold til, hvordan Børn og Unge kan indtænke et dag-

tilbud. Og med byrådets beslutning om byfortætning bliver dette en 

forudsætning i Midtbyen for fortsat at overholde pasningsgarantien.  

 

Nedenstående skema viser for de forskellige institutionstyper: 

 Antal børn pr. grupperum 

 Grupperumsareal pr. barn (netto) 

 Grupperumsareal 

 Minimumskrav til udeareal 

 

Vuggestue betegner børn i aldersgruppen ½ år til 2 år og 11 måneder, mens 

børnehave betegner børn i aldersgruppen 2 år og 11 måneder indtil de fylder 

6 år.  
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 Vuggestue Børnehave 

Krav til byggeriet 

Antal børn pr. grupperum 12 børn 20 børn 

Grupperumsareal pr. barn*  
(indvendige mål) 

3 m2 2 m2 

Grupperumsareal 44 m2 44 m2 

Udeareal / Legeareal  

Ønske til udeareal 20 m2 20 m2 

Minimumskrav til udeareal 10 m2 10 m2 

* Efter bygningsreglementet (BR10) afsnit 3.4.2, der har hjemmel i bekendtgørelse af byggeloven, lbk nr. 
1185 af 14/10 2010 (byggeloven) 

 

Samlet lokalebehov til 4 dagtilbudsgrupper, med plads til 48-80 børn, af-

hængig af fordelingen mellem vuggestue- og børnehavepladser.1 

 

Areal Kvadratmeter Bemærkning 

Grundareal  3000 m2 I grundarealet indregnes bygningsareal, udeareal 

og parkering. Her regnes med ca. 750 m2 pr. dagtil-

budsgruppe. 

 

Hvis bygningen er opført/opføres i flere plan, kan 

grundareal-størrelsen reduceres. 

 

Tilpasses normeringen. 

Bygningsareal 

(netto) 

632 m2 Bygningsareal indeholder servicearealer og børne-

arealer. Her regnes med ca. 158 m2 pr. dagtilbuds-

gruppe, jf. Aarhus Kommunes Standard Byggepro-

gram for daginstitutioner.  

 

Hvis dagtilbuddet er med flere plan, bør hvert plan 

minimum være 400 m2 af hensyn til den daglige 

drift og pædagogiske organisering. 

 

Børn og Unge anvender brutto/netto faktor 1,3. Det 

er bruttoarealet der anvendes i lokalplanerne. 

 

Tilpasses normeringen. 

 

 

Udeareal 

 

1.500 / 750 m2 

 

 

Jf. Standard Byggeprogram for daginstitutioner i  

Aarhus Kommune tilstræbes der at afsætte mini-

mum 20 m2/barn. 

                                                      
1 Hvis der indrettes som fire vuggestuegrupper er der plads til 48 børn, idet 
der er 12 børn pr. vuggestuegruppe. Hvis afdelingen indrettes som fire bør-
nehavegrupper er der plads til 80 børn, idet der er 20 børn pr. vuggestue-
gruppe. 
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Afhængig af forde-

lingen af mellem 

vuggestue- og bør-

nehavepladser. 

 

 

Myndighedsminimumskrav 10 m2/barn. Udearealet 

skal beregnes efter den maksimale indskrivning hen 

over året, hvor der tages højde for intervalmax og 

vippe. 

 

Tilpasses normeringen. 

 
Børn og Unges tilbud indrettes så fleksibelt, at den enkelte bygning kan 
tilpasses den aktuelle pasningssituation, alt efter behovet for vugge-
stue- og børnehavepladser.  

 

 

2. I en nedrivningssag har institutionen Børnely følt sig overhørt og 

er kun blevet stillet en alternativ grund til rådighed, som institutio-

nen ikke mener er egnet til at drive institution på. Er rådmanden 

enig med Børnely i denne sag? 

 

Børnely er en selvejende institution. Børn og Unge har et tæt samarbej-

de med de selvejende institutioners ledere, idet Børn og Unge henviser 

forældre i Aarhus til pasningspladser i såvel de kommunale som de 

selvejende dagtilbud. Derfor tog rådmanden også imod en invitation fra 

Børnelys bestyrelse og var på besøg i Børnely i Valdemarsgade 16 den 

27. marts 2017. 

 

Ansvaret for Børnelys bygning er imidlertid ikke Børn og Unges. Derfor 

har Børn og Unges rådmand ikke et detaljeret kendskab til den alterna-

tive placering, som Teknik og Miljø har foreslået.  

 

Det, som rådmand Bünyamin Simsek i denne sag først og fremmest har 

forholdt sig til, er eventuelle gener for børnene i Børnely i forbindelse 

med nedrivningsarbejdet tæt på institutionen samt efter opførelsen af 

nabobyggeriet. Derudover har rådmanden forholdt sig til kommunikatio-

nen fra Teknik og Miljø til Børnely, idet den forekom ganske afvisende i 

forhold til de relevante bekymringer, som Børnely på børnenes vegne 

havde i forbindelse med nedrivningsarbejdet. 
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3. På hvilken måde samarbejder rådmanden med andre magi-

stratsafdelinger for at sikre, børnene oplever samme gode for-

hold uanset hvilken magistratsafdeling, der har ansvaret i den 

konkrete sag? 

 

Børn og Unge har på en lang række punkter nære samarbejdsrelati-

oner med andre magistratsafdelinger. 

 

Når det gælder om at sikre fysiske rammer for tilbuddene til børnene 

og de unge, har Børn og Unge først og fremmest et samarbejde 

med Borgmesterens Afdeling, der udarbejder befolkningsprognoser 

for bl.a. aldersgrupperne 0-18 år. Børn og Unge arbejder videre med 

prognosegrundlaget med henblik på de fornødne byrådsindstillinger 

til sikring af en fortsat opfyldelse af pasningsgarantien. 

 

I forbindelse med Teknik og Miljøs udarbejdelse af lokalplaner for 

nye boligområder er det fast procedure, at kapaciteten på børne-

pasnings- og skoleområdet belyses af Børn og Unge for eventuelt at 

få reserveret areal til at udvide kapaciteten i dagtilbud og skole. Det 

sker netop for at sikre, at kapaciteten i alle garantidistrikter løbende 

tilpasses befolkningsudviklingen i distriktet. 

 

 

4. Har rådmanden taget kontakt til MTM i denne sag for at finde en 

løsning alle kan være tjent med? 

 

Rådmand Bünyamin Simsek skrev den 10. maj 2017 til rådmand 

Kristian Würtz og borgmester Jacob Bundsgaard for at påpege ge-

nerne fra nedrivningen samt Teknik og Miljøs tilsyneladende uvilje til 

at gå i dialog med Børnely herom. Mailen fra Bünyamin Simsek slut-

tede med en opfordring til konstruktiv dialog og handling fra Teknik 

og Miljøs side – gerne i et samarbejde, som Børn og Unge i relevant 

omfang inddrages i. 

 

 

 

   

Bünyamin Simsek   

rådmand   

 /  

  Jan Præstholm 

  direktør 

 

 


