AFRAPPORTERING AF INTERVIEWMØDER I
BRYGHUSGRUNDENS NÆROMRÅDE
Børneinstitutionerne og Den Classenske Legatskole

Udført af Kuben Byfornyelse Danmark A/S for Realdania i september 2006

Interviewmøderne
I perioden 26. juni til 10. august 2006 er der gennemført interviewmøder med den daglige ledelse
af 5 børneinstitutioner og den kommunale skole i området.
De interviewede er:
Vartov Integreret Institution, Farvergade 27, opgang H, 1463 København K
Vartov Børnehave, Farvergade 27 F, 1. sal, 1463 København K
Vartov Fritidshjem, Farvergade 27 F, st., 1463 København K
Ministeriernes Børnehus, Vester Voldgade 123, 1552 København V
Ministeriernes Vuggestue, Frederiksholms Kanal 28 D, 1220 København K
Den Classenske Legatskole.
Derudover har der været telefonisk kontakt til Børnehuset Rudolf, Tietgensgade 31D, 1704 København V, som har oplyst, at de ikke bruger Bryghusgrundens legeplads.
For hver institution er der udført et interviewskema, der vedlægges som bilag. De udfyldte skemaer
har været forelagt institutionerne til godkendelse.
Der er givet tilbud om et interviewmøde/orientering for institutionernes bestyrelser. Det er aftalt, at
de enkelte institutioner melder tilbage, hvis dette ønskes.

Institution

Benytter
legeplads

Antal børn

Aldersgruppe Brug

Vartov Integreret Institution

Ja

65

0-6 år

Næsten dagligt,
året rundt

Vartov Børnehave

Ja

45

3-6 år

Mindst 3 dage om
ugen, året rundt

Vartov Fritidshjem

Ja

65

5-10 år

Hver dag fra maj til
oktober, fritidshjemmet bruger
udelukkende legepladsen i juni

Ministeriernes Børnehus

Ja

72

0-6 år

1-2 gange om
måneden

Ministeriernes Vuggestue

Ja

26

0-3 år

1-2 gange om
ugen, året rundt.

Børnehuset Rudolf

nej

80

0-6 år

Aldrig

Den Classenske Legatskole

ja

400

6-16 år

Flere gange ugentlig til idrætstimer
for alle klassetrin,
mest om sommeren.
Derudover op til 23 gange ugentlig af
de små klasser

Side 2 af 4

Opsamling
Den nuværende legeplads benyttes i stort omfang af de tre institutioner på Vartov (175 børn 0-10
år) og Den Classenske Legatskole (400 børn 6-16 år). Legepladsen bruges dagligt som nærlegeplads af institutionerne og til idrætstimer for alle klassetrin. Derudover bruger skolens mindste
klassetrin jævnligt legepladsen i øvrige undervisningstimer. De øvrige institutioner bruger legepladsen som supplement til egne faciliteter.
Generelt har tilbagemeldingen fra de interviewede været, at de opfatter legepladsen som en absolut nødvendig facilitet for deres daglige pædagogiske virke. De institutioner, der dagligt benytter
legepladsen, råder ikke over egne udearealer, og de institutioner, der har egne udearealer, finder,
at legepladsen er et vigtigt supplement i nærområdet. Her er der mulighed for små udflugter med
en mindre ”følgebemanding”. Naturpræget på Bryghusgrunden er også et plus, da det åbner op for
andre udfoldelsesmuligheder.
Institutionerne er i øvrigt daglige brugere af det byområde, de ligger i. Der er ofte små udflugter til
havneområdet, hvor der altid sker ting, som fanger børns opmærksomhed, eksempelvis vandbussen, skibe og almindeligt byliv og gøremål (vejarbejder, turistbusser mv.). Dermed er ikke kun legepladsens udformning vigtig, men hele det omkringliggende byområde.
Udover institutionernes brug af legepladsen vurderer de også, at den benyttes af mange private
brugere fra Indre By og Islands Brygge, både til hverdag og i weekenderne. Legepladsen er også
udflugtsmål for institutioner fra andre dele af byen.
Det er vurderingen, at både medarbejdere og bestyrelser i de institutioner, der bruger legepladsen,
gerne vil involveres i planlægningen af en ny legeplads i forbindelse med Realdanias planer om at
bygge på Bryghusgrunden.
Det er vigtigt for institutionerne, at en ny legeplads stimulerer børnenes leg og udfoldelse. Det er i
øvrigt en forudsætning for institutionerne, at en ny legeplads er indhegnet.

De enkelte institutioner
Institutionerne på Vartov
Vartovs børneinstitutioner har alle oplyst, at de ikke har udendørs arealer i tilknytning til institutionerne, og at de alle tre bruger og opfatter legepladsen på Bryghusgrunden som institutionslegeplads. Det betyder, at de har plads til opbevaring af legeredskaber, adgang til indendørs lokaler
med adgang til el og vand og adgang til aflåste toiletter, som kun benyttes af institutionerne.
Institutionerne benytter alle legepladsen ofte – flere dage hver uge. Særligt bruger fritidshjemmet
legepladsen meget. I juni måned bruger de udelukkende legepladsen.
Børnene benytter generelt alle faciliteter på legepladsen og ser meget nødigt, at legepladsarealet i
fremtiden bliver mindre end det nuværende. Institutionerne værdsætter alle mulighederne for fri leg
med jord, planter, bålplads, arealer til rulleskøjter og cykler mv. Institutionerne oplyser, at de anser
det for meget vigtigt for børnene at have et sted, som de kan betragte som ”deres eget”.
Fritidshjemmet bruger i stort omfang legepladsens indendørs faciliteter og står for legepladsens
daglige drift, bl.a. med hensyn til planter, toilet mv.
Ministeriernes børneinstitutioner
Ministeriernes børneinstitutioner har begge egne udendørs legepladser, der vurderes som tilstrækkelige som institutionslegepladser, både med hensyn til plads og faciliteter. Begge institutioner
oplyser dog også, at de bruger legepladsen på Bryghusgrunden henholdsvis 1-2 gange om ugen
og 1-2 gange om måneden som udflugtsmål. Institutionerne betragter legepladsen som meget attraktiv til dette formål, da gåafstanden er lille.
Side 3 af 4

Børnene benytter generelt alle faciliteter (dog ikke toiletter) og i særlig grad faciliteter, der ikke findes på egne legepladser, eksempelvis grønne arealer med græs og træer, der kan klatres i, derudover gynger, karruseller og boldburet. Også siddepladser er gode og anvendelige.
Generelt ønsker institutionerne at støtte de institutioner, der bruger legepladsen på Bryghusgrunden som deres daglige legeplads.
Den Classenske Legatskole
Skolen vurderer ikke deres egne udendørsarealer som værende tilstrækkelige, hverken med hensyn til plads eller faciliteter. Der er ikke egentlige sportsfaciliteter.
Bryghusgrunden anvendes derfor som et supplement til idrætstimer for alle klassetrin og som et
udested for de små klasser både til idrætstimer og øvrige udendørs aktiviteter og samvær, herunder samtidsaktiviteter med fritidsklubben på Vartov. Den korte afstand mellem skolen og Bryghusgrunden betyder, at der kan bruges færre lærerressourcer til at følge børnene.
Af Bryghusgrundens faciliteter benytter skolen særligt Boldburet og ”naturen”.
Det er planen, at skolen skal udbygges til en 2 sporsskole. Det er ikke afklaret, om der også vil
blive indrettet nye faciliteter til idræt. Der forventes en afklaring i løbet af 2007.
Børnehuset Rudolf
Børnehuset Rudolf har der været telefonisk kontakt med. Institutionen bruger ikke legepladsen på
Bryghusgrunden.
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Institutionens navn

Vartov Integreret børneinstitution

Adresse
Mødedeltager

Farvergade 27 Opg. H.
1463 København K.
Leder Fransiska Tvede, Souschef Einar Nielsen og
Anja Gabelgård Kuben Byfornyelse Danmark

Dato

26. juni 2006 kl. 9.30

60 – 65 børn

Antal børn

Aldersgruppe 0-6 år. Hovedparten

Antal børnegrupper

år

4 børnegrupper, 2 stuer
Institutionen har en udflytterbørnehave, som benyttes
af halvdelen af børnene på skift.

Har institutionen egen legeplads/udearealer

Indendørs sal til ”legeplads”.
Ingen udendørs legearealer

Inst. vurdering af evt. egne legepladsforhold

Behov for andre faciliteter

1

2

3

4

5

Tilstrækkelige faciliteter

Behov for mere plads

1

2

3

4

5

Tilstrækkelig plads

Uddybende kommentarer:

Anvender institutionen den midlertidige legeplads på Bryghusgrunden
Hvis ja, hvor tit benyttes den forår/sommer (pr. måned)

X

Ja

Nej

Bryghusgrunden benyttes hver dag hele
året. Men i mindre omfang om sommeren.

Og hvor tit efterår/vinter (pr. måned)
Hvis nej, hvorfor ikke?
Hvilke af faciliteterne benyttes på den midlertidige legeplads på Bryghusgrunden:
Legepladsen bruges som institutionslegeplads. Der er en meget lille gåafstand. Børnene benytter
generelt alle faciliteter, og i særlig grad sandkasser, gynger, byggefaciliteter, bålplads, belægninger til
cykler mv.
Det er vurderingen, at Bryghusgrunden er et nødvendigt supplement til institutionens egne faciliteter.
5 af
af 24
Side 1

Øvrige kommentarer:
Der er i øvrigt udflugter til Søren Kierkegaards Plads, Ørstedsparken, Kgs. Have mv.

Øvrige oplysninger om institutionen:
Institutionen er døgnåben

Aftaler om det videre forløb:
Der afholdes møde med forældrebestyrelsen efter sommerferien, evt. som et punkt på et ordinært
bestyrelsesmøde. Anja Gabelgård aftaler nærmere med Fransiska Tvede.

Institutionens kommentarer til opsamling af interviewet:
Kommentar:

Kontaktperson:
Lisbeth Vestergaard
Direkte tlf.
60 29 60 91
Mail
lv@kuben.dk

Anja Gabelgård
Direkte tlf.
60 29 60 99
Mail
aga@kuben.dk

Kuben Byfornyelse Danmark, Blegdamsvej 104 B, 2100 København Ø

Side 6
af 24
2 af

Anette Lærkesen
Direkte tlf.
60 29 61 00
Mail
al@kuben.dk

Institutionens navn

Vartov Integreret børneinstitution

Adresse
Mødedeltager

Farvergade 27 Opg. H.
1463 København K.
Leder Fransiska Tvede, Souschef Einar Nielsen og
Anja Gabelgård Kuben Byfornyelse Danmark

Dato

26. juni 2006 kl. 9.30

60 – 65 børn

Antal børn

Aldersgruppe 0-6 år. Hovedparten

Antal børnegrupper

år

4 børnegrupper, 2 stuer
Institutionen har en udflytterbørnehave, som benyttes
af halvdelen af børnene på skift.

Har institutionen egen legeplads/udearealer

Indendørs sal til ”legeplads”.
Ingen udendørs legearealer

Inst. vurdering af evt. egne legepladsforhold

Behov for andre faciliteter

1

2

3

4

5

Tilstrækkelige faciliteter

Behov for mere plads

1

2

3

4

5

Tilstrækkelig plads

Uddybende kommentarer:

Anvender institutionen den midlertidige legeplads på Bryghusgrunden
Hvis ja, hvor tit benyttes den forår/sommer (pr. måned)

X

Ja

Nej

Bryghusgrunden benyttes hver dag hele
året. Men i mindre omfang om sommeren.

Og hvor tit efterår/vinter (pr. måned)
Hvis nej, hvorfor ikke?
Hvilke af faciliteterne benyttes på den midlertidige legeplads på Bryghusgrunden:
Legepladsen bruges som institutionslegeplads. Der er en meget lille gåafstand. Børnene benytter
generelt alle faciliteter, og i særlig grad sandkasser, gynger, byggefaciliteter, bålplads, belægninger til
cykler mv.
Det er vurderingen, at Bryghusgrunden er et nødvendigt supplement til institutionens egne faciliteter.
Side 7
af 24
1 af

Øvrige kommentarer:
Der er i øvrigt udflugter til Søren Kierkegaards Plads, Ørstedsparken, Kgs. Have mv.

Øvrige oplysninger om institutionen:
Institutionen er døgnåben

Aftaler om det videre forløb:
Der afholdes møde med forældrebestyrelsen efter sommerferien, evt. som et punkt på et ordinært
bestyrelsesmøde. Anja Gabelgård aftaler nærmere med Fransiska Tvede.

Institutionens kommentarer til opsamling af interviewet:
Kommentar:

Kontaktperson:
Lisbeth Vestergaard
Direkte tlf.
60 29 60 91
Mail
lv@kuben.dk

Anja Gabelgård
Direkte tlf.
60 29 60 99
Mail
aga@kuben.dk

Kuben Byfornyelse Danmark, Blegdamsvej 104 B, 2100 København Ø

Side 8
af 24
2 af

Anette Lærkesen
Direkte tlf.
60 29 61 00
Mail
al@kuben.dk

Institutionens navn

Vartov Integreret børneinstitution

Adresse
Mødedeltager

Farvergade 27 Opg. H.
1463 København K.
Leder Fransiska Tvede, Souschef Einar Nielsen og
Anja Gabelgård Kuben Byfornyelse Danmark

Dato

26. juni 2006 kl. 9.30

60 – 65 børn

Antal børn

Aldersgruppe 0-6 år. Hovedparten

Antal børnegrupper

år

4 børnegrupper, 2 stuer
Institutionen har en udflytterbørnehave, som benyttes
af halvdelen af børnene på skift.

Har institutionen egen legeplads/udearealer

Indendørs sal til ”legeplads”.
Ingen udendørs legearealer

Inst. vurdering af evt. egne legepladsforhold

Behov for andre faciliteter

1

2

3

4

5

Tilstrækkelige faciliteter

Behov for mere plads

1

2

3

4

5

Tilstrækkelig plads

Uddybende kommentarer:

Anvender institutionen den midlertidige legeplads på Bryghusgrunden
Hvis ja, hvor tit benyttes den forår/sommer (pr. måned)

X

Ja

Nej

Bryghusgrunden benyttes hver dag hele
året. Men i mindre omfang om sommeren.

Og hvor tit efterår/vinter (pr. måned)
Hvis nej, hvorfor ikke?
Hvilke af faciliteterne benyttes på den midlertidige legeplads på Bryghusgrunden:
Legepladsen bruges som institutionslegeplads. Der er en meget lille gåafstand. Børnene benytter
generelt alle faciliteter, og i særlig grad sandkasser, gynger, byggefaciliteter, bålplads, belægninger til
cykler mv.
Det er vurderingen, at Bryghusgrunden er et nødvendigt supplement til institutionens egne faciliteter.
Side 9
af 24
1 af

Øvrige kommentarer:
Der er i øvrigt udflugter til Søren Kierkegaards Plads, Ørstedsparken, Kgs. Have mv.

Øvrige oplysninger om institutionen:
Institutionen er døgnåben

Aftaler om det videre forløb:
Der afholdes møde med forældrebestyrelsen efter sommerferien, evt. som et punkt på et ordinært
bestyrelsesmøde. Anja Gabelgård aftaler nærmere med Fransiska Tvede.

Institutionens kommentarer til opsamling af interviewet:
Kommentar:

Kontaktperson:
Lisbeth Vestergaard
Direkte tlf.
60 29 60 91
Mail
lv@kuben.dk

Anja Gabelgård
Direkte tlf.
60 29 60 99
Mail
aga@kuben.dk

Kuben Byfornyelse Danmark, Blegdamsvej 104 B, 2100 København Ø

Side 10
2 afaf2 4

Anette Lærkesen
Direkte tlf.
60 29 61 00
Mail
al@kuben.dk

Institutionens navn

Vartov Børnehave

Adresse

Farvergade 27 F, 1.
1463 København K.
Leder Mitzi Søgård og Anja Gabelgård, Kuben
Byfornyelse Danmark
10. juli 2006 kl. 14.00

Mødedeltager
Dato

45 børn

Antal børn

Aldersgruppe 3-6 år.

Antal børnegrupper

3 grupper

Har institutionen egen legeplads/udearealer

Nej

Inst. vurdering af evt. egne legepladsforhold

Behov for andre faciliteter

1

2

3

4

5

Tilstrækkelige faciliteter

Behov for mere plads

1

2

3

4

5

Tilstrækkelig plads

Uddybende kommentarer:
Ingen udendørs legeplads der kan vurderes

Anvender institutionen den midlertidige legeplads på Bryghusgrunden
Hvis ja, hvor tit benyttes den forår/sommer (pr. måned)

X

Ja

Nej

Legepladsen benyttes rigtig meget året
rundt – mindst 3 gang pr. uge

Og hvor tit efterår/vinter (pr. måned)
Hvis nej, hvorfor ikke?
Hvilke af faciliteterne benyttes på den midlertidige legeplads på Bryghusgrunden:
Legepladsen bruges som institutionslegeplads. Alle faciliteter benytte generelt. Særligt godt er muligheden for at bruge rulleskøjter og cykler samt at klatre og lave bål.

Side 11
1 afaf2 4

Øvrige kommentarer:
Der er kort gåafstand og den er nem at komme til uden at skulle have børnene ud på alt for trafikerede gader.
Det er en stor fordel at have et aflåst skur til egne legeredskaber og faciliteter. Derudover er det nødSide 1 af 2
vendigt at have aflåste toiletrum.
Det giver både børn og forældre en tryghed at have ”sit eget” og have plads til enge ting.
Legepladsen byder på god alsidighed.
Der kommer også institutioner fra andre områder i byen og benytter legepladsen.

Øvrige oplysninger om institutionen:
Der er stort fokus på hvad der skal ske med Bryghusgrunden blandt både børn, personale og forældre

Aftaler om det videre forløb:
Der afholdes møde med forældrebestyrelsen efter sommerferien, evt. som et punkt på et ordinært
bestyrelsesmøde. Anja Gabelgård aftaler nærmere med Mitzi Søgård

Institutionens kommentarer til opsamling af interviewet:
Kommentar:

Kontaktperson:
Lisbeth Vestergaard
Direkte tlf.
60 29 60 91
Mail
lv@kuben.dk

Anja Gabelgård
Direkte tlf.
60 29 60 99
Mail
aga@kuben.dk

Kuben Byfornyelse Danmark, Blegdamsvej 104 B, 2100 København Ø

Side 2 af 2
Side 12 af 4

Anette Lærkesen
Direkte tlf.
60 29 61 00
Mail
al@kuben.dk

Institutionens navn

Fritidshjemmet i Vartov

Adresse

Farvergade 27 F, st.
1463 København K.
Erik Djørup og Lars Fauerschou, Vartov Fritidshjem
Anja Gabelgård, Kuben Byfornyelse Danmark
10. august kl. 11

Mødedeltager
Dato

65 børn

Antal børn

Aldersgruppe: 5-10 år.

Antal børnegrupper

Som udgangspunkt 1 gruppe, opdeler forskelligt

Har institutionen egen legeplads/udearealer

Nej

Inst. vurdering af evt. egne legepladsforhold: ikke aktuel

Behov for andre faciliteter

1

2

3

4

5

Tilstrækkelige faciliteter

Behov for mere plads

1

2

3

4

5

Tilstrækkelig plads

Uddybende kommentarer:
Institutionen opfatter Bryghusgrundens legeplads som ”deres” primære legeplads.
Institutionen har ikke ekstraordinære indendørsarealer, som kompensation for de manglende udearealer.
Anvender institutionen den midlertidige legeplads på Bryghusgrunden

X

Ja

Nej

Hvis ja, hvor tit benyttes den forår/sommer

Hver dag fra maj til oktober, bruger udelukkende legepladsen i juni.

Og hvor tit efterår/vinter

Næsten dagligt

Hvis nej, hvorfor ikke?
Hvilke af faciliteterne benyttes på den midlertidige legeplads på Bryghusgrunden:
Alle faciliteter benyttes, særligt fremhæves gynger, sandkasse, jordleg, bål, boldbur. Legepladsens
faciliteter betragtes som et absolut minimum for børnenes udfoldelsesmuligheder. Institutionen står
for legepladsens daglige drift, bl.a. mht. planter, toilet mv.
Institutionen bruger i stort omfang legepladsens indendørs faciliteter.

Side 13
1 afaf2 4

Øvrige kommentarer:
Institutionen benytter en gang imellem den bemandede legeplads i Ørstedsparken, men denne betragtes som overbelastet. Også Kgs. Have benyttes af og til.
Det er vigtigt for institutionen at have en legeplads, som de betragter som ”deres egen”, hvor der er
mulighed for at have egne toiletforhold, opbevaringsmuligheder af legeredskaber samt mulighed for
indendørs ophold med adgang til el og vand.
Institutionen mener, at der er behov for en legeplads, der stimulerer børnenes leg – ikke bare en
smuk legeskulptur.
Ved etablering af en ny legeplads er det vigtigt, at der er tilstrækkelig plads. Jo mere plads jo færre
konflikter mellem børnene.
Det er også vigtigt for en institutionslegeplads at den er indhegnet.

Øvrige oplysninger om institutionen:

Aftaler om det videre forløb:
Erik og Lars melder tilbage om datoen for bestyrelsens næste møde, med henblik på et interviewmøde, evt. som et punkt på deres ordinære dagsorden.

Institutionens kommentarer til opsamling af interviewet:

Kontaktperson:
Lisbeth Vestergaard
Direkte tlf.
60 29 60 91
Mail
lv@kuben.dk

Anja Gabelgård
Direkte tlf.
60 29 60 99
Mail
aga@kuben.dk

Kuben Byfornyelse Danmark, Blegdamsvej 104 B, 2100 København Ø

Side 14
2 afaf2 4

Anette Lærkesen
Direkte tlf.
60 29 61 00
Mail
al@kuben.dk

Institutionens navn

Ministeriernes Børnehus

Adresse

Vester Voldgade 123
1552 København V.
Lene Makwarth, institutionsleder og
Linna Hasheimd, pædagog og
Lisbeth Vestergaard fra KBD
5. juli 2006

Mødedeltagere
Dato

72 børn

Antal børn

Aldersgruppe 0 - 6 år. Hovedparten 3 - 6 år

Antal børnegrupper

4

Har institutionen egen legeplads/udearealer

Ja

Inst. vurdering af evt. egne legepladsforhold

Behov for andre faciliteter

1

2

3

4

x5

Tilstrækkelige faciliteter

Behov for mere plads

1

2

3

4

x5

Tilstrækkelig plads

Uddybende kommentarer:
Institutionen er beliggende i den tidligere Postbygning på Vester Voldgade tæt på Bryghusgrunden.
Institutionens status som virksomhedsinstitution for ministerierne havde stor betydning i forbindelse
med flytning og nyetablering i 1995, da institutionen måtte flytte pga. opførelse af Den sorte Diamant.
Legepladsen blev nyindrettet i 2004 og er anlagt direkte på det asfalterede terræn (tidligere p-areal).
Det grønne er anlagt i plantekasser. Legepladsen er alt i alt fin og velfungerende med plads til leg og
udfoldelse.
Anvender institutionen den midlertidige legeplads på Bryghusgrunden

Hvis ja, hvor tit benyttes den forår/sommer (pr. måned)

x

Ja

Nej

Bruges hele året, en til to gange om måneden. Mest i forbindelse med eventuelle
aktiviteter/udflugter.

Og hvor tit efterår/vinter (pr. måned)
Hvis nej, hvorfor ikke?
Hvilke af faciliteterne benyttes på den midlertidige legeplads på Bryghusgrunden:
Det hele. Især de grønne arealer med træ og græs og boldburet. Også siddepladser er gode og anvendelige.
Side 15
1 afaf2 4

Øvrige kommentarer:
Legepladsens navn blandt brugere er ”Tues legeplads”.
Generelt er legepladsen meget brugt, især af Vartov institutionerne og Den Classenske Skole, som
ikke har egen legeplads, men også af lokalområdets beboere og børn.
Generelt ønsker institutionen at støtte de institutioner, der bruger legepladsen på Bryghusgrunden
som deres daglige legeplads. De har ikke de samme gode faciliteter som eksempelvis ministeriernes
institutioner.

Øvrige oplysninger om institutionen:
Institutionen har fælles bestyrelse med Ministeriernes Vuggestue.

Aftaler om det videre forløb:
Lene Makwarth orienterer bestyrelsen og institutionens øvrige personale.
Det var Lene Makwarths vurdering, at bestyrelsen gerne vil involveres i planerne for en ny legeplads i
forbindelse med Realdanias planer om at bygge på Bryghusgrunden.
Der holdes eventuelt et møde med bestyrelsen efter sommerferien. Lene Makwarth vender tilbage
med forslag om mødedato. (eventuelt kan der gives en orientering på et ordinært bestyrelsesmøde.
I øvrigt aftalt, at institutionen er velkommen til at vende tilbage, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Institutionens kommentarer til opsamling af interviewet:

Kontaktperson:
Lisbeth Vestergaard
Direkte tlf.
60 29 60 91
Mail
lv@kuben.dk

Anja Gabelgård
Direkte tlf.
60 29 60 99
Mail
aga@kuben.dk

Kuben Byfornyelse Danmark, Blegdamsvej 104 B, 2100 København Ø
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Anette Lærkesen
Direkte tlf.
60 29 61 00
Mail
al@kuben.dk

Institutionens navn
Adresse
Mødedeltager
Dato

Ministeriets Vuggestue Selvejende institution
Frederiksholms Kanal 28 D.
1220 København K.
Souschef Lone Hansen og
Lisbeth Vestergaard fra KBD
26.06.2006

26 børn

Antal børn

Aldersgruppe 0-3 år. Hovedparten 1-3 år

Antal børnegrupper

2

Har institutionen egen legeplads/udearealer

Ja

Inst. vurdering af evt. egne legepladsforhold:
Behov for andre faciliteter

1

2

3

4

x5

Tilstrækkelige faciliteter

Behov for mere plads

1

2

3

4

x5

Tilstrækkelig plads

Uddybende kommentarer:
Institutionens legeplads er istandsat for nylig og anlagt som en naturlegeplads. Alt i alt en fin og helt i
orden legeplads.
Anvender institutionen den midlertidige legeplads på Bryghusgrunden
Hvis ja, hvor tit benyttes den forår/sommer (pr. måned)

x

Ja

Nej

Bruges hele året
En til to gange ugentlig.

Og hvor tit efterår/vinter (pr. måned)
Hvis nej, hvorfor ikke?
Hvilke af faciliteterne benyttes på den midlertidige legeplads på Bryghusgrunden:
Legepladsen bruges som et udflugtsmål. Der er en meget lille gåafstand (ca. 50 meter), som passer
til at børnegruppens alder. Børnene benytter generelt alle faciliteter (dog ikke wc), og i særlig grad
faciliteter, der ikke findes på egen legeplads, eksempelvis træ, der kan klatres i, gynger og karruseller.
Det er vurderingen, at Bryghusgrunden er et godt supplement til institutionens egne faciliteter.
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Øvrige kommentarer:
Generelt ønsker institutionen at støtte de institutioner, der bruger legepladsen på Bryghusgrunden
som deres daglige legeplads. De har ikke de samme gode faciliteter som eksempelvis Ministeriernes
vuggestue.
Ministeriernes vuggestue er daglig bruger af det byområde, den ligger i. Der er ofte små udflugter til
havneområdet, hvor der altid sker ting, som fanger børns opmærksomhed, eksempelvis vandbussen,
skibe og almindelige byliv og gøremål (vejarbejder, turistbusser, mv.)
Sørens Kirkegårds Plads er lidt af et hit, den lange bænk kan bruges til mange formål og også fungerer som en gangbro.

Øvrige oplysninger om institutionen:
Institutionen har fælles bestyrelse med Ministeriets Børnehus.

Aftaler om det videre forløb:
Lone Hansen orienterer institutionens øvrige personale og bestyrelsen. Det var Lone Hansens vurdering, at bestyrelsen gerne vil involveres i planerne for en ny legeplads i forbindelse med Realdanias planer om at bygge på Bryghusgrunden.
Der holdes eventuelt et møde med bestyrelsen efter sommerferien. Lone Hansen vender tilbage med
forslag om mødedato. (eventuelt kan der gives en orientering på et ordinært bestyrelsesmøde).

Institutionens kommentarer til opsamling af interviewet:

Kommentar:

Kontaktperson:
Lisbeth Vestergaard
Direkte tlf.
60 29 60 91
Mail
lv@kuben.dk

Anja Gabelgård
Direkte tlf.
60 29 60 99
Mail
aga@kuben.dk

Kuben Byfornyelse Danmark, Blegdamsvej 104 B, 2100 København Ø
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Anette Lærkesen
Direkte tlf.
60 29 61 00
Mail
al@kuben.dk

Institutionens navn
Adresse
Telefonsamtale
Dato

Børnehuset Rudolf
Tietgensgade 31D
1704 København V
Katia Dahl fra Børnehuset Rudolf
og Anja Gabelgaard fra KBD
10. august 2006

80 børn

Antal børn

Aldersgruppe 0-6 år. Hovedparten

år

Antal børnegrupper
Har institutionen egen legeplads/udearealer
Inst. vurdering af evt. egne legepladsforhold

Behov for andre faciliteter

1

2

3

4

5

Tilstrækkelige faciliteter

Behov for mere plads

1

2

3

4

5

Tilstrækkelig plads

Uddybende kommentarer:

Anvender institutionen den midlertidige legeplads på Bryghusgrunden

Ja

Hvis ja, hvor tit benyttes den forår/sommer (pr. måned)
Og hvor tit efterår/vinter (pr. måned)
Hvis nej, hvorfor ikke?
Hvilke af faciliteterne benyttes på den midlertidige legeplads på Bryghusgrunden:
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X

Nej

Øvrige kommentarer:

Øvrige oplysninger om institutionen:

Aftaler om det videre forløb:

Institutionens kommentarer til opsamling af interviewet:

Kommentar:

Kontaktperson:
Lisbeth Vestergaard
Direkte tlf.
60 29 60 91
Mail
lv@kuben.dk

Anja Gabelgård
Direkte tlf.
60 29 60 99
Mail
aga@kuben.dk

Kuben Byfornyelse Danmark, Blegdamsvej 104 B, 2100 København Ø
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Anette Lærkesen
Direkte tlf.
60 29 61 00
Mail
al@kuben.dk

Institutionens navn

Den Classenske Legatskole

Adresse

Vester Voldgade 98
1552 København K.

Mødedeltagere

Lone Laursen, skoleleder
Lisbeth Vestergaard, konsulent fra KBD

Dato

28.08.2006

400 elever med en forventet stigning

Antal børn

Aldersgruppe fra BH til 9. klasse

Antal klasser

Skolen har 1,8 spor, udbygges de kommende år til en
2-sporet skole med ca. 450 elever.

Har skolen egen legeplads/udearealer

Der er skolegård med en mindre nyindrettet legeplads.

Skolens vurdering af evt. egne legepladsforhold

Behov for andre faciliteter

1

X2

3

4

5

Tilstrækkelige faciliteter

Behov for mere plads

X1

2

3

4

5

Tilstrækkelig plads

Uddybende kommentarer:
Skolens generelle vurdering er, at der er meget lidt udendørs plads til børnene. Der er ikke egentlige
sportsfaciliteter.
Bryghusgrunden anvendes derfor som et supplement til idrætstimer for alle klassetrin og som et udested for de små klasser, både til idrætstimer og øvrige udendørs aktiviteter og samvær, herunder
samtænkningsaktiviteter med fritidshjemmene Vartov og Thomas P. Hejle. Den korte afstand mellem
skolen og Bryghusgrunden betyder, at der kan bruges færre lærerressourcer til at følge børnene.
Anvender skolen den midlertidige legeplads på Bryghusgrunden

x

Ja

Nej

Bryghusgrunden bruges flere gange ugentligt til idrætstimer for alle klassetrin.
Derudover benyttes den ofte næsten dagligt af de små klasser til socialt samvær,
leg og boldspil, når vejret tillader udendørs
aktiviteter.

Hvis ja, hvor tit benyttes den forår/sommer
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De ugentlige idrætstimer for de store klasser, når vejret tillader det, samt til sneboldskampe/lege.

Og hvor tit efterår/vinter (pr. måned)

De små klasser benytter pladsen, når vejret tillader det til socialt samvær, leg og
boldspil.

Hvis nej, hvorfor ikke?
Hvilke af faciliteterne benyttes på den midlertidige legeplads på Bryghusgrunden
Boldburet og ”naturen”.
Øvrige kommentarer:

Øvrige oplysninger om skolen:
Det er planen, at skolen skal udbygges til en 2 sporsskole. Det er ikke afklaret, om der også vil blive
indrettet nye faciliteter til idræt. Der forventes en afklaring i løbet af 2007.

Aftaler om det videre forløb:
Konsulenter fra Kuben Byfornyelse deltager i et ordinætr forældrebestyrelsesmøde for at orientere
om deres arbejde for Realdania, og de kommende aktiviteter.

Skolens kommentarer til opsamling af interviewet:

Kontaktperson:
Lisbeth Vestergaard
Direkte tlf.
60 29 60 91
Mail
lv@kuben.dk

Anja Gabelgård
Direkte tlf.
60 29 60 99
Mail
aga@kuben.dk

Kuben Byfornyelse Danmark, Blegdamsvej 104 B, 2100 København Ø
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Anette Lærkesen
Direkte tlf.
60 29 61 00
Mail
al@kuben.dk

