
 
 
 
 

 
 

Den lokale huskeseddel  
 

Navn på lokalråd og kontaktperson med e-mail og telefonnummer 

Skovlandets Lokalråd 

Kontaktperson: Peter Sig Kristensen, polka@vip.cybercity.dk, 8711 7188 / 5150 9125 
 

Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 

Vi ønsker en snarlig udvidelse af Bryrup Børnehaves bygningsmasse.   

 

Området er gennem flere år blevet stillet en snarlig udvidelse af børnehavens bygninger i udsigt. I 

perioden har børnehavens børn, forældre og personale måttet leve med, at børnehavens legeplads 

er blevet markant formindsket på grund af en midlertidig pavillon. Det betyder i sig selv færre 

kvadratmeter plads at lege på, samtidig med at pavillonen er udtryk for flere børn i børnehaven og 

dermed flere børn til de færre kvadratmeter udeplads. 

 

Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske – hvorfor er den/det væsentlig(t)? 

Det er en mærkbar forringelse for børn, personale og forældre i en længere periode at have langt 

mindre udeplads, og utilstrækkelig permanent indeplads, til flere børn i børnehaven. Det presser 

personalet til hele tiden at søge alternative løsninger (ture ud af huset bl.a.), som kan lette presset 

på faciliteterne inde/ude på børnehavens grund. Udfordringen giver samtidig et dårligt indtryk for 

nye børnefamilier i området. 

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 

Bryrup Børnehave har over flere år stået blandt de første til økonomiske midler til fysisk udbygning 

af børnehaven. Vi anerkender kommunens vanskelige økonomiske situation, men må samtidig 

påpege det yderst rimelige i, at Silkeborg Kommune snarest finder en løsning.  

 

Det er op til Silkeborg Kommune at afgøre, om udbygning kan ske på børnehavens nuværende 

areal, eller om det kræver tilkøb af naboarealer. 

 

Udfyldes af Silkeborg Kommune 

Administrativ behandling eller indstilling til udvalg 

Børne- og Ungeudvalget behandlede på mødet den 19. oktober 2009 en ansøgning om 

projekteringsbevilling på 400.000 kr. til udarbejdelse af projekt for en permanent tilbygning til 

Bryrup børnehave. 

 

Udvalgsbeslutning 

Udvalget besluttede  

• at søge Byrådet om en projekteringsbevilling på 400.000 kr. Behandles i ØK den 26.10.09. 

• at nedsætte et Ide og Programudvalg med Steen Vindum som formand. (første møde den 

28.10.09. 

• at valg af ekstern arkitekt og ingeniør sker efter anmodning og indstilling fra Ide- og 

Programudvalget til Børne- og Ungeudvalget.  

 


