Referat over 4 notater – Gennemgang af landsbyordninger v/ AaK Bygninger:
Børnehaven er integreret med Hou Skole (som har et samlet areal på 1552 m2 og er i 2 plan). Børnehaven har
et samlet areal på 85 m2 i et plan. Børnehaveafdelingen råder over et stort fællesrum med et åbnet køkken
samt 1 tilstødende rum. Desuden har de adgang til toiletfaciliteter med 1 toilet med pusleplads.
Familie- og beskæftigelsesforvaltningens retningslinjer til pladsforhold til børne og vuggestuer, er
forholdsvis 8 m² pr. børnehavebarn og 13 m² til vuggestuebarn. Dette vil med 8 vuggestuebørn kræve et
pladsbehov på 104 m2.
Det gælder for alle 4 forslag, at indvendig og udvendig inventar, som bør etableres i tilknytning af
vuggestuen, vil koste i alt: 120.000 kr. (+moms).
Ydermere glæder det for alle 4 forslag, at der ved etableringen af en integreret vuggestue forudsættes, at
eventuelle ekstra pædagoger og øvrig personale benytter skolens nuværende personalefaciliteter.

Forslag A:
Forslag A lægger op til, at vuggestuen skal have fælles garderober samt toilet med børnehaven. Ydermere
skal børnehaven på Hou Skole flyttes ind i Børnehaveklassens lokale, hvorfor børnehaveklassen skal flytte
ind i det nuværende pude/udklædningsrum på 1.sal, som derfor skal ombygges.
Denne løsning vil koste i alt: 500.000 kr. (+moms)

Opmærksomhedspunkter fra Hou Skole:



Etableringen af et nyt uv. Lokale ovenpå indskrænker landsbyordningens samlede antal m2.
Ydermere vil vuggestuen og børnehaven mangle et rum til leg med bl.a. puder og udklædning.
Arbejdspladser skal flyttes til læreforberedelse, for at frigøre plads til uv. Lokale.

Forslag A1:
Forslag A1 lægger ligeledes op til, at vuggestuen skal have fælles garderober samt toilet med børnehaven.
Ydermere beskriver forslag A1, at der skal være intern rokade mellem lokaler, herunder diverse
småombygninger, for at opnå mere optimale forhold og indretning.
Denne løsning vil koste i alt: 200.000 kr. (+moms)

Opmærksomhedspunkter fra Hou Skole:




Næsten det samme som forslag A.
For at frigøre et uv. Lokale, kunne lærerforberedelsen (AKT) flyttes til det store kontor midt i huset
(læreværelset). Dermed berøres lokaler for vuggestue/børnehave ikke.
Ydermere skal der være mange lærerforberedelsespladser i det store kontor.

1

Forslag B:
Forslag B lægger ligeledes op til, at vuggestuen skal have fælles garderober samt toilet med børnehaven.
Forslaget bygger ydermere på, at Børnehaven skal flytte ind i Børnehaveklassens lokale, hvorfor
Børnehaveklassen skal flytte ind i et nuværende klasselokale. Dette vil medføre, at der kommer til at mangle
et klasselokale. For at løse dette, vil man udnytte et uudnyttet loftsrum over Håndværk og Design lokalerne.
Her vil der kunne skabes 2 nye lokaler, som udbygges indenfor skolens eksisterende rammer.
Dette vil give 128 m2 mere til Hou Skole og løsningen vil koste i alt: 1.500.000 kr. (+moms)
Opmærksomhedspunkter fra Hou Skole:



Godt med 2 nye uv. Lokaler.
o Ville kunne kombineres med udførelse af en ny trappe.
Det vil kunne udvide Landsbyordningens samlede antal m2 og dermed give mulighed for, at
kombinere lokaler og funktioner.

Forslag B1:
Forslag B lægger ligeledes op til, at vuggestuen skal have fælles garderober samt toilet med børnehaven.
Ydermere beskrives der i forslag B1, at der skal foretages bygemæssige tiltag inde og udenfor bygningen, for
at opnå mere optimale forhold og indretning.
Denne løsning vil koste i alt: 1.000.000 kr. (+moms)
Opmærksomhedspunkter fra Hou Skole:



Næsten det samme som ovenstående, derfor:
o Dejligt med 2 nye uv. Lokaler.
Der kan laves en løsning ved, at flytte udvalgte lærerforberedelsespladser til kontoret for at frigøre
plads til opgang til lokale og garderobe.
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