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Gartnerisk vedligehold i garantiperiode Udførelse af gartnerisk vedlighold i en 
garantiperiode på 2 år i nye 
daginstitutioner for at sikre, at 
beplantningen "overlever" indtil 
opgaven kan overdrages til almindelig, 
daglig drift. 

Nej 39.761

Produktionskøkken, hygiejnekrav Mængden af mad, der skal produceres i 
daginstitutionskøkkenerne, har udløst 
en skærpet opmærksomhed på de 
forhold, som maden produceres under 
og de regler, som institionerne skal 
overholde omkring fødevaresikkerhed. 
Dette kræver, at materialer og 
overflader er rengøringsvenlige og 
robuste.

Ja

Tidligere har en del af KK´s køkkener i 
daginstitutionerne været at betragte som 
husholdningskøkkener, set i forhold til indretning og 
materialer der anvendes i køkkenerne. 
Fødevarestyrelsen har skærpede krav til hygiejne, når 
man ændrer kategori fra husholdningskøkken til 
produktionskøkken.
Det udløser bl.a. krav om øges fokus på håndvaske og 
overflader, der er mere rengøringsvenlige og robuste.
Prisen indeholder beregninger for husholdningskøkken 
versus prod. køkken samt hygiejnevask i 
produktionskøkken.

29.936

Etablering af vaskerende i garderobeområdet Overholdelse af Sundhedsstyrelsens 
nyeste hygiejneanbefalinger jf. 
”Håndbog om hygiejne og miljø i 
dagtilbud” fra 2019. Anbefaling vedr. 
antal af håndvaske er ikke skærpet. Det 
er dog anbefalinger til, hvordan der 
vaskes hænder med ekstra håndvask ved 
ankomst og afgang fra institution - mhp. 
at undgå smitte mellem hjem og 
institution. 

Nej

Optimering af hygiejne: Mange dagtilbud har allerede 
før COVID19 praktiseret håndvask ved ankomst og 
afgang for at mindske snotnæser og sygdom hos børn 
og medarbejdere. 
Som daginstitutionerne er udformet i dag, er der i 
praksis kun mulighed for at vaske hænder i 
puslerum/toiletter, hvor alle vaskerender for børnene 
er samlet. 
For at efterleve anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen 
flyttes en vaskerende fra puslerummet til 
garderobeområdet for at optimere hygiejnen ved 
hente- og bringe situationer. Der etableres derfor ikke 
ekstra vaskerender samlet set i daginstitutionen, men 
der suppleres med ekstra 
afløb/rørføring/vandresistente overflader 

15.352

Udslagsvask i tørrerum Med etablering af udslagsvask i 
tørrerum skal det muliggøres at rengøre 
beskidt overtøj såsom flyverdragter og 
støvler m.m. i samme rum som det våde, 
beskidte overtøj opbevares og hænger 
til tørre. Nej

For at understøtte den pædagogiske praksis og i 
henhold til god hygiejne er det optimale at rengøre det 
beskidte overtøj i tørrerum - istedet for at skulle 
transportere det beskidte tøj rundt i daginstitutionen 
til rengøring i eksempelvis puslerum eller vaskerirum, 
der som oftest er placeret langt væk i kælderetagen.
Tørrerum uden udslagsvask og afløb, udgør en 
justering på 5.884 kr. pr. gruppe, da de tekniske krav er 
præciseret.

15.352
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Øvrig fast inventar Til voksen overtøj etableres for hver 
enkel garderobe:
1 højskab, 1 hylde og 1 bøjlestang til 
personalets overtøj.
I daginstitutionen skal der etableres 1 
højskab til opbevaring af glemmetøj.
Krav om opbevaring i forbindelse med 
fællesarealer.

Nej

Prisen indeholder beregninger for højskab i 
børnegarderobe, højskab til institutionens tøj og 
opbevaringsskabe i forbindelse med fællesarealeer.

12.640

Panelhegn Etablering af panelhegn eller 
plankeværk omkring daginstitutionens 
udearealer.

Nej

Hegn til institutioner skal etableres med panelhegn 
eller plankeværk frem for trådhegn, da trådhegn ikke 
har vist sig holdbart nok.
Panelhegn - på samme måde som trådhegn - er en 
åben struktur, men er udført i en bedre kvalitet, som 
ikke går i stykker efter kort tid.

11.360

Etablering af drikkevandsposter på hver etage Overholdelse af Sundhedsstyrelsens 
nyeste hygiejneanbefalinger jf. 
”Håndbog om hygiejne og miljø i 
dagtilbud” fra 2019 skal muliggøre, at 
der skal kunne tappes drikkevand 
minimum et sted på hver etage - 
udenfor beskidte zoner.

Nej

Optimering af hygiejne: I Sundhedsstyrelsens nyeste 
hygiejne anbefalinger er det beskrevet, at drikkevand 
kun må tappes i køkken. Køkkenet er som oftest 
placeret i stueetagen, og i institutioner på flere etager 
er det placeret langt væk fra grupperum. 
Derfor skal det muliggøres, at der ved etablering af 
drikkevandsposter kan tappes drikkevand på hver 
etage til børn/personale udenfor beskidte zoner såsom 
toiletter og puslerum.
Der suppleres foruden en drikkevandspost pr. etage 
med ekstra afløb/rørføring/vandresistente overflader.

10.235

Varierede belægningstyper på legeplads Præcisering af krav om varierede 
belægningstyper på legeplads for at 
understøtte de retningslinjer, som er 
politisk vedtaget af BUU i 2012 i 
"Retningslinjer for indretning af 
legearealer".
Her beskrives de retningslinjer i forhold 
til indretning af legepladser, som stilles i 
forbindelse med etablering af nye 
daginstitutioners legepladser.

Nej

Varierede belægningstyper skal understøtte 
retningslinjer for udformning af legepladsen som et 
kreativt, oplevelsesrigt og udfordrende miljø, der 
stimulerer sanserne, understøtter udviklingen af 
motorikken og motiverer til leg og bevægelse.

9.467
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Produktionskøkken og indkig Præcisering om krav om 
indkigtsmuligheder til 
produktionskøkkenet. 
Produktionskøkkenet er en meget 
integreret del af institutionen Det er 
derfor vigtigt med et godt samspil 
mellem børn og voksne. Synlighed er en 
væsentlig medspiller i hele institutionens 
forståelse af maddannelse. Det er derfor 
vigtigt, at børnene kan se ind til 
produktionen og til tider kommunikere 
med køkkenpersonalet.

Nej

Hvis der skal være indkig, skal der bruges brandglas, 
som er et krav for at kunne overholde brandstrategien 
og derved opnå byggetilladelse.

8.187

Produktionskøkken, arbejdstilsynskrav For at overholde Arbejdstilsynets krav 
skal der etableres 
hæve-sænke borde i 
daginstitutionskøkkenerne.

Ja

Arbejdstilsynet foreskriver under regler om 
arbejdspladsens indretning og inventar, at hvis en  en 
arbejdsplads anvendes af forskellige medarbejdere skal 
arbejdspladsen være udstyret med hæve-sænke borde.

7.676

Udetoilet Krav til bestykningen og dermed 
indretning af udetoilet er ændret fra kan 
til skal og er præciseret ved indskrivning 
af 1 stk. pusleplads med hæve/sænke 
funktion og vask.

Nej

Det skal være muligt at pusle børnene på 
udetoiletterne, så personalet ikke skal forlade 
legepladsen for at pusle børnene. 6.781

Etablering motorikbjælke i fællesareal For at imødekomme brugernes ønske og 
behov for fleksibel anvendelse af 
fællesarealer til bevægelse skal der 
opsættes motorikbjælke i fællesrum 
herunder forberedelse af konstruktion 
til punktbelastning.
Fællesrum er det eneste rum i en 
standard KK-Institution, som har en 
fleksibel anvendelse. For at understøtte 
institutionernes behov for at bruge 
fællesrum fleksibelt er det væsentligt at 
rummet både kan bruges til værksteder 
og til rum for bevægelse. 

Nej

Montering af motorikbjælke samt forberedelse af 
konstruktionen til ophænging af redskaber skal 
indarbejdes allerede i byggeriet. Selve udgiften til 
redskaber til ophængning i motorikbjælken afholdes af 
institutionens eget budget. 
For værksteder etableres ofte pædagogisk køkken og 
for rum til bevægelse en motorikbjælke. 

5.117

Indretning og inventar til vindfang Indretning af vindfang herunder 
inventar er beskrevet tydligere. 
Vindfang skal indrettes med fast bænk 
og skohylde i forhold til pædagogisk 
praksis, skofri institution og for at styrke 
børns selvhjulpenhed. 

Nej 3.070
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Størrelse på planter på legeplads Præcisering af krav til størrelse på ny 
beplantning skal sikre planternes vækst, 
da beplantning skal kunne fungere som 
ruminddeling på legepladsen, give 
skygge, fungere som legemulighed og 
have et færdigt udtryk fra ibrugtagning. 

Nej

Erfaringsvis har det vist sig nødvendigt at definere et 
minimumskrav til størrelsen på ny beplantning.

1.535

Indretning af skur til ladcykler Indretning af skur til ladcykler er 
præciseret i forhold til mulighed for 
opladning af batterier. Dette kræver 
elstik og mulighed for opbevaring af el-
batteriet under opladningen.

Nej

Nye daginstitutioner indkøber idag typisk el-ladcykler, 
da ladcyklerne skal rumme transport af op til 6 børn og 
derfor er meget tunge.  
Nye daginstituitioner skal derfor indrettes herefter for 
at sikre gode arbejdsmiljøforhold for medarbejdere.

717

Etablering af mindre daginstitutioner med 
maksimalt  
5-7 grupper 

Maksimalt gruppeantal ændret på 
baggrund af BUU beslutning 11. august 
2021 Nej

Ændring af gruppeantal er ikke i sig selv fordyrende, 
men det er dyrere at etablere mindre institutioner, da 
de funktioner, som ikke er afhængige af gruppeantal, 
skal etableres uanset størrelse på daginstitution - 
eksempelvis kontor, elevator, handicaptoilet m.v.

300.000

Øget areal til puslerum Arealet er øget med 2 m² for at 
imødekomme behovet for plads til alle 
elementer i bestykningslisten (hylder, 
sæbedispensere, papirrulleholdere, 
pusleborde, vaskerender mv. ). 
Endvidere skal indretningen af puslerum 
i højere grad styrke børns 
selvhjulpenhed (skamler, knager, plads 
til at kunne tage tøj på selv). 

Nej

Arealet til puslerum har været meget presset, og det 
har tidligere været svært at overholde 
Funktionsprogrammets krav til den nødvendige 
indretning og samtidig sikre, at der er plads til at styrke 
børns selvhjulpenhed i puslerummene. 

En del af 
200.000 kr. 
pr. gruppe 

(tillæg for arealændringer 
pga. ændrede krav i 

funktionsprogrammer).

Øget areal til garderobeområdet Overholdelse af Sundhedsstyrelsens 
nyeste hygiejneanbefalinger jf. 
”Håndbog om hygiejne og miljø i 
dagtilbud” fra 2019.
Arealet øges med 1m2 for at en 
muliggøre vaskerende i 
garderobeområdet.

Nej

Ved opsætning af vaskerende i garderobeområdet, 
tillægges arealet en ny funktion, som kræver mere 
plads - både væg- og gulvplads

En del af 
200.000 kr. 
pr. gruppe 

(tillæg for arealændringer 
pga. ændrede krav i 

funktionsprogrammer).
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Øget areal til produktionskøkken Tidligere har en del af KK´s køkkener i 
daginstitutionerne været at betragte 
som husholdningskøkkener, set i forhold 
til indretning og materialer, der 
anvendes i køkkenerne. 
Men på baggrund af en række krav til 
bl.a. standarder i bestykning, hygiejne 
og arbejdsmiljø samt erfaringer fra 
praksis, har institutionskøkkener ændret 
karakter fra husholdningskøkken til 
produktionskøkken. 
For at kunne følge med de mange krav, 
der stilles i forbindelse med fuld 
produktion af måltider, er det 
nødvendigt at øge arealet til 
produktionskøkkenet

Nej

 

En del af 
200.000 kr. 
pr. gruppe 

(tillæg for arealændringer 
pga. ændrede krav i 

funktionsprogrammer).

Øget areal til udetoilet Der er tillagt 2 m² ekstra i 
arealparadigmet til opsætning af et 
puslebord. 

Nej

Det skal være muligt at pusle børnene på 
udetoiletterne, så personalet ikke skal forlade 
legepladsen for at pusle børnene.

En del af 
200.000 kr. 
pr. gruppe 

(tillæg for arealændringer 
pga. ændrede krav i 

funktionsprogrammer).

Løst inventar (Funktionsprogrammet er ikke 
ændret)

Det har været nødvendigt at opskrive 
BUF's budget til løst inventar, da den 
tidligere maksimalpris ikke har været 
tilstrækkelig. Der er således ikke tale om 
en ændring i funktionsprogrammet, men 
kun en opjustering af maksimalprisen.

100.000

I alt 177.186 500.000 100.000 777.186


