Nyt børnehus med plads til børnesus i
Rødkærsbro

Ud fra pædagogernes behov og ønsker om muligheder for børnene i det nye Rødkærsbro Børnehus har
Constructa designet et unikt børnehus med plads til ‘børnesus’. Huset favner børnenes forskellige behov
for rum til ro, koncentration, udforskning og udfoldelse.
Constructa a/s fik som totalrådgiver til opgave at bygge et nyt fælles børnehus til børnene fra Rødkærsbro
børnehave og børnehaven Smørhullet. Før de første streger til det nye børnehus blev tegnet, arrangerede
Constructa workshops med pædagoger og ledere i børnehuset for at involvere brugerne af huset i byggeriet og få
input omkring behov og ønsker til den nye bygning. Det var en udviklingsproces som berigede begge parter.
Under workshops’ene fortalte pædagogerne om de udfordringer, de står med i hverdagen:
“Constructa var supergode til at lytte til pædagogisk praksis og indarbejde det, de hørte. Processen fungerede
rigtig godt, og jeg ved, at personalet følte sig meget inddraget. Der er virkelig taget højde for vores ønsker,”
fortæller Anne-Mette Marling, områdeleder i Børn & Unge, Viborg Kommune.
Også Bodil Nørgaard Christensen, som er institutionsleder i Rødkærsbro Børnehus, ser, at byggeriet opfylder
mange af personalets ønsker: “Vi gik meget op i at få eksperimenterende rum, der kan vække børnenes
nysgerrighed og opfordre dem til at undersøge og udforske genstande. Derudover var der også mange praktiske
forhold at tage stilling til – f.eks. hvor der skulle være plads til megen færden, ro, koncentration eller kreativ
udfoldelse. Det har Constructa løst rigtig godt.”

Når arkitektur opfylder behov

En af Constructas kernekompetencer er at lytte til kundens ønsker og inddrage brugere og bygherre så meget som
muligt i projektet for at skabe byggerier, der er brugbare og praktiske samt lever op til forventningerne.
I det nye børnehus er der taget højde for, at pædagogerne kan hjælpe hinanden og samarbejde, så de kan bruge
ressourcerne bedst muligt på børnene. Derfor er huset indrettet med tre legetårne mellem grupperummene, som
giver en større sammenhæng og et bedre overblik for pædagogerne, og således er med til at sikre at pædagogerne
hele tiden har øje på børnene.
“Tårnene i de tre grundfarver faldt lige i vores smag, fordi de kan anvendes til læring om farver generelt og
samtidig indgå i lege i den ‘borglignende’ bygning. Og så er der det helt lavpraktiske omkring rumfordelingen.
Det er vigtigt, når der ikke er så meget personale, at man kan holde øje med hinandens børn, hvis en medpædagog
eksempelvis skal ud og hjælpe nogle børn et helt andet sted. Det lægger virkelig op til samarbejde,” fortæller
Bodil Nørgaard Christensen.
Arkitekt Preben Nørlund, som har medvirket i designfasen, har også været glad for forløbet.
“Processen med workshops og brugerinddragelse af dem, som skal bruge huset, har været en succes. Vi har fået
en forståelse for, hvad der er vigtigt for pædagogerne og børnene,” fortæller Preben Nørlund og fortsætter: “Vores
fornemmeste opgave som arkitekter er jo at designe noget, brugerne har gavn af. Det skal gerne være smukt at se
på, holdbart at bygge og funktionelt helt i top. Hvis man kan få overensstemmelse mellem disse tre klassiske
grundbegreber – æstetik, teknik og funktion – på en nutidig og dynamisk måde, så er der basis for god og praktisk
arkitektur. Og når man har inddraget brugerne helt fra start, har man taget et vigtigt skridt for at nå det mål.”

Brugerinddragelse giver ejerskab
Viborg Kommune vil gerne inddrage borgerne mest muligt og ser denne byggeproces som et godt værktøj til at
give brugerne indflydelse på byggeriet.
“Motivationen bag processen har været at give brugerne ejerskab over huset. Ingen børnehaver eller områder er
helt ens, og bygningen skulle jo gerne passe til det miljø, den kommer til at ligge i. I det her tilfælde var det lidt
specielt, fordi borgerforeningen er meget aktive. De ønskede at få børnehuset placeret oppe omkring hallen, og det
er selvfølgelig det, vi har lavet lokalplanen efter,” fortæller bygherrerådgiver Mikkel Elsnab Olesen fra Teknik og
Miljø, Viborg Kommune.
Det er ikke sidste gang, man i kommunen laver brugerinddragelse på denne måde, fordi det er en god måde at
holde mange aktører inde i loopet, fortæller Mikkel Elsnab Olesen: “Constructa har været rigtig gode til at få
pædagogernes tanker og ønsker til børnehuset frem i lyset. Vi har lært meget af denne proces, og hvor vigtigt det
er at få de lokale borgere med helt fra projektets start”.

Om Rødkærsbros nye børnehus
Det nye børnehus i Rødkærsbro har adresse på Brandstrupvej og er på ca. 1.200 m2. Der er plads til 30
vuggestuebørn og 90 børnehavebørn.
Børn og voksnes verden mødes i det nye børnehus. Huset er en langstrakt bygning med karakteristiske og
markante legetårne i skæve vinkler og forskellige farver. Legetårnene skal udtrykke børnenes verden fuld af
fantasi og dynamik over for de voksnes mere rationelle tilgang til livet – i skøn symbiose med hinanden.

Fakta
Constructa A/S er et landsdækkende, rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, som begejstres af byggeri, fællesskab
og kreativitet. Virksomhedens kerneværdi er tværfaglighed, der skal sikre et slutresultat, hvor design, teknik og
funktionalitet i tæt samspil skaber værdi. Med en mangeårig erfaring yder Constructa en helstøbt projektledelse og
rådgivning gennem alle byggeriets faser.

