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“

Nybygning af integreret 0–6 års børnehus i Hvalsø
Administrationer anbefaler, at der bygges et integreret børnehus, som kan efterkomme ønsket om større bæredygtige
enheder. Det nye børnehus indebærer sammenlægning af tre af byens relativt små dagtilbud: Remisen,Søpavillonen
og Søhus, som vil få til huse i det nye børnehus. Skovvejens børnehave fastholdes som børnehave.
Afhængigt af den fremtidige udvikling i børnetallet vil Skovvejen med sin beliggenhed ved skoven eventuelt kunne
udgøre et naturlæringscenter for kommunens dagtilbud, hvis behovet for børnehavens pladser på sigt ikke er
påkrævet. Det nye børnehus skal kunne rumme børnene fra Remisen, Søpavillonen og Søhus samt legestue for
dagplejens legestuegrupper (ca.196 enheder: 132 børnehavepladser og 32 vuggestuepladser).
Bygning af børnehus kan eventuelt indgå i ’Hvalsø byudviklingsprojektet’ med henblik på innovative løsninger i
byggeri, der udover at udgøre en spændende ramme for et godt børneliv også har løsninger, der har fokus på
bæredygtighed, naturanlæg og samspil med aktører i lokalsamfundet.
Der er på budget 2012 afsat 20 mio. kr. til bygning af ny daginstitution.

”

Uddrag fra Dagtilbudsplan 2012-2020 Lejre Kommune
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Remisen
Søpavillonen

søhus

børnehus i Hvalsø

dagplejere
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Salon 16 -

kunder vi har løst opgaver for:
Gladsaxe Hovedbibliotek
Værebro Bibliotek
Høje Gladsaxe Bibliotek				
Mørkhøj Bibliotek
Bibliografen bagsværd
IKEA A/S, Høje Taastrup
Roarkøkkenet i Roskilde A/S
Dansk Køkkenhåndværk A/S
KOLON
LEGO
Odense Friskole
Børneterapien i Gentofte
Røglebakken i Lejre
Osted Friskole
Det Kongelige Bibliotek
Statsbiblioteket Aarhus
Folketinget
Det Kgl. Teater
Kost&Ernæringsforbundet
Beckett-Fonden
Royal Copenhagen
DSB
Gladsaxe Kommune
Tænketank for Musikundervisning
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Eksterne aktører
Flexform Stolehuset
Sorø Møbler
P. Rasmussen og sønner
BCI
Lammhults Biblioteksdesign
Floss
Montana
Rias
Creasign Skiltning
Rounborgs Garfiske Hus
Macrodot
KlaraK
Hareskov El
Uniqa
Lekolar
Børneterapien
Fribo&Samsøe
Kolon Skabssystemer
Kostumeskrædderiet
Møbelværkstedet
Tømrermester Henrik Jensen
Bondeskovgaard Savværk
Vævestuens Savværk og Naturskole
Skoven i Skolen
Naturleg Svanholm

Sille Avlund

Charlotte Søeborg Ohlsen

Om os

Arkitekt og industriel designer MDD
Uddannet fra Kunstakademiets
Arkitetkskole 1999

Arkitekt og grafisk designer MDD
Uddannet fra Kunstakademiets
Arkitetkskole 1999

Partner i tegnestuefælleskabet
Salon16 www.salon16.dk

Partner i tegnestuefælleskabet
Salon16 www.salon16.dk

Stifter og partner i SeeYouLater,
udvikling af leg- og læringsprodukter
til børn se: www.seeyoulater.dk

Stifter og partner i SeeYouLater,
udvikling af leg- og læringsprodukter
til børn se: www.seeyoulater.dk

Vi har altid i vores arbejde som arkitekter, været optaget af
læringsmiljøer, og har med succes lavet indretningsplaner for
biblioteker, skoler og institutioner.
Helt praktisk har opgaverne indeholdt krav til farvesætning,
lyssætning, akustik og indretning. Vi har specialdesignet
møbler, udviklet grafiske identiteter, illustreret rigt til børn,
lavet skilteplaner samt indrettet og udsmykket.
Arbejdet med bibliotekerne har været interessant, fordi de
ikke kun optræder som bibliotekstjeneste, men også varetager
rollen som kulturbærende væresteder, med børneteaterforestillinger, filmklubber, lektiecafeer, workshops, foredrag, strikkeklubber og meget mere.
Det stiller derfor krav til stor fleksibilitet i arbejdet med indretningen af bibliotekerne, da målet er at skabe rammer, der
både kan rumme mange former for aktiviteter og samtidig
imødekomme forskellige målsgruppers behov på et og samme
sted.
Og det har altid været sjovt, udfordrende og spændende - især
når målgruppen er børn.

k u l t u r
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Hvad Vi kan bidrage med
24/7 DØGNET RUNDT, ÅRET RUNDT
Analyse:
Brugssituationer: rytme i dagen og året.
Hvem bruger huset – dag / aften?
Hvilke situationer er væsentlige for netop denne institution.
Hvad er institutionens identitet og særlige aktiviteter?
Vi kan bidrage til opsamlingen af informationer og formidle
det visuelt.
1:50 INDRETNING
Pædagogik og indretning.
Vi kan bidrage med præsentation og analyser af eksisterende
institutioner.
Inspirere til at nytænke aktiviteter og funktioner af rum.
Visualisere og formidle brugernes tanker og ideer.
Inspirere til nyindretninger, materialer, overflader, farvevalg
og lyssætning.
Vise hvordan man med arkitektoniske virkemidler kan understøtte ønskede funktioner, aktiviteter og stemninger.
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1:500 	ORGANISERING
Planlægning af institutionens funktioner.
Vi vil kunne indgå som sparringspartnere ved at kunne
inspirere og bidrage med konkrete input til løsninger.
Vi kan stå for opsamling af informationer og formidle
dem visuelt.
1:5000 OMGIVELSER
Vi kan indgå som sparringspartnere i valget af
placeringen af institutionen.
Hvad betyder placeringen for brugerne af institutionen?
Hvad betyder de valgte omgivelser for planlægningen
af institutionen og institutionens udseende/arkitektur?

Inspiration
Workshops
foredrag
vanebrud
nytænkning
ønsker & krav
Visualisering

brugerinddragelse

Planlægning og design
På baggrund af brugerinddragelses-dokumentet, kan vi
planlægge institutionen i forhold til omgivelser og husets
brugere. Man kunne eksempelvis gribe det an som vi har
beskrevet her:
Planlægning af rumforløb
Placering af de enkelte rumfunktioner  i forhold til hinanden,
så man opnår den bedste udnyttelse af kvadratmeterne og så
funktionernes forløb giver logisk og god mening i forhold til
hinanden.
Planlægning, farvesætning og indretning
af det enkelte rum
Planlægge og designe det enkelte rums funktion med materialer, overflader, farver og lyssætning. Vi kan med rummets
planlægning understøtte aktiviteter og fleksibilitet og
gennem farvesætning og dekoration, kan vi bidrage til de
enkelte rums stemning og identitet.
Vi kan indrette det enkelte rum med egnet inventar og belysning og vi kan specialdesigne møbler/inventar til særlige
funktioner.

8

FOKUSOMRÅDER: lys, akustik, overflader,
materialer, rummets dimensioner, inventar,
fleksibilitet, sikkerhed
Planlægning af visuel identitet som en rød
tråd i hele børnehavelivet
Garderobepladser
Dekoration på væggene
Piktogrammer
Skiltning i huset
Logo/bomærke
Pjecer
Brevpapir
Hjemmeside
Planlægning af Formidling
Barnets bog  - fra den første til den sidste dag i
institutionen
Opslagstavler/dueslag og lignende i huset
Udstillinger af aktiviteter/produktioner fra dagen der gik
Kommunikationsplan mellem personale og forældre

planlægning
farvesætning
udsmykning
lyssætning
indretning
Møbeldesign
Visuel identitet

børnehus i Hvalsø

Garderoben

Rum i institutionen overvejelser

Det en udfordring at tilpasse et hus til store
og små. Det kræver at man har særligt
fokus på forhold som har særlig betydning
for trivslen.

Generelle fokuspunkter
- At skabe optimale fysiske/ergonomiske
forhold for alle brugere af huset.
- At opnå bedste kommunikation mellem
barn og voksen.
- At planlægge så barnet har de bedste
forudsætninger for at hjælpe sig selv.
- At skabe rum som inviterer til leg og
læring /at skabe fleksibilitet i indretningen,
så rummet kan omdannes efter forskellige
pædagogiske tiltag.
-At forholde sig til sikkerhed som en
væsentlig faktor.
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Ankomst til institutionen – altså første
møde med huset – husets velkomstrum.
Barnets personlige plads: opbevaring
af tøj og tasker.
Siddepladser, skamler, hylder, knager,
kurve, skuffer,
(Varme/tørreskabe, vaskemaskinerum,
toiletter, lager, ….)
Ankomst, flytte ind med madpakker mm,
Afsked med forældre, vinkevindue
Garderoben som knudepunkt: ofte
mange børn (og forældre/personale)
samlet på en gang med pladskrævende
aktivitet: få tøj af og på, tasker mm
Overgangen fra ude til inde
Overgangen fra hjemmet til institutionen
Informationsrum: opslagstavle, sedler på
pladserne, udstillinger fra dagen i
institutionen, glemt tøj, fodtøj
Legeaktiviteter...

Køkken

Ankomst af varer
Tilberedning af mad
Opbevaring af mad
Opbevaring af service mm.
Opvask
Affald
Fordelingsrum til afdelinger/stuer
Tilberedning af mad sammen med børn:
- størrelsesforhold
- sikkerhed
- håndtering af varer, service mm.
Køkkenet som madværksted, opholdsrum, eksperimentarium

Toiletter

Toiletter/vaske i børnestørrelse.
Opbevaring af artikler
Opbevaring af skiftetøj
Puslepladser
Børnebadefaciliteter
Affald/rengøring
Forholdene mellem
Fysisk størrelse voksen/barn
Privat/offentligt rum
Velegnet udetoilet – så det er nemt at
komme på wc fra legepladsen
Udendørsvaske

Fordelingsrum

Gang
Fælleslokale
Andet
- et areal med stor aktivitet i korte
perioder – fra A til B
Et rum til andre aktiviteter, leg,
informationer, ophold?
Et ude/inde rum?
Et udstillingsrum
En festsal?

Soverum

Krybber
Madrasser
Puder/tæpper/sovedyr mm
Musik
Historielæsning
Massage mm.
Kort men vigtig tid på en institutionsdag
Kan krybberummet/soverummet bruges
til andre aktiviteter?
Kan man sove i andre rum ude/inde

Personalefaciliteter

Garderober
Bad/toilet/skabe
Mødelokaler
Pauserum
Kontorer
Opbevaring
Privat zone (uden børn og forældre)
Egen indgang
Studielokale

Rum i rummet

Små rum til fordybelse i det store sociale
rum
Huler
Niveauer
Skillevægge
Reoler
Telte/tipier
Gynger
Læsekrog
Små tilstødende rum

Aktivitetsrum

Musik/rytmik med anlæg og
instrumenter
Idræt/parkour med klatrevæg og andre
remedier
Male/tegneatelier
Teatersal med scene og kostumer
Dans/fest, undersøge og udstille – dyr,
planter mm
Foredrag/forældremøder
Stort rum med mulighed for fysisk udfoldelse
Opbevaring/lager
Adgang til vand

sammenhængende visuel
identitet
Farvesætning, skiltning,
piktogrammer,
tematisk udsmykning-

Logo/bomærke, papirlinie til beskeder fra
institutionen, hjemmeside, skabeloner til
pjecer, årsberetninger mm.

inspirationsbilleder

case //
Gladsaxe Bibliotekerne

nyindretning
ny visuel identitet
Nyt special designet interiør

FOKUSOMRÅDER
Enkelhed
Klare farver i et ”broget landskab”.
Kvalitetsprodukter - med lang levetid
Overskuelighed - overblik
Ny oplevelse
Tilgængelighed
Bevægemønstre
Nem orientering i rummet
Planlægning af materiale og reolers
placering i rummet
Særlige zoner i det store rum:
Børn
- lege/teaterområde kan opdeles
med forhæng
- læse og fordybelse med sofaer,
børnehule, hængestole
- computerborde til spil
Unge
- læse og studereområde med sofaer,
borde, sækkestole, musikstol
- høje ”bar”computerborde til spil og
surfing
Voksen
- sofaer, studieborde, avis/cafeborde
- foredrags- og koncertområde
Cafeområde
- cafeborde
- kaffeautometer
- aviser og magasiner
Bibliotekar
- hæve/sænkeborde
- Ind og udlån
- Printer mm
Udstillinger
- på vægge, reoler, skærme, montrer,
opslagstavler
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Fotos fra Hovedbiblioteket, eksempler på indretning i voksen-afdelingen

Pjecer
Toilet

11
Tavle

Spejle

Aktivitetsvæg

Opslagstavler

Opslagstavler

2b
Belysning
Blomster Slot

Opslagstavler

3b

co 16

Opslagstavler

4b

co 16
Trappe

5b

PC
Elevator

Tegnebord
Puslespil

Hinkerude

co 16

co 16

1b

Nintendo Wii

vindues
udsmykning

Kaffebar

Garderobe
PC

Afhentningsreol
Storskærm
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5a
Gavldisplay

4a
HulaHopringe
Sjippetov
Bolde
Puder
Moonhopper
Balancebræt

Garderobe

Aflevering
Bogvogn

3a
1a

Butik

2a

PC bord

7
6
Montanavæg

Spejlkube

Espalier

Musik

Musik

Film

Film

Tegneserier

Læs højt

Tidsskrifter

Høje reoler/
tidskrifter

Spil

8

Helikopter

Plexiglasplade
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PC

Tegneserier

Læs let

Eksempel på indretnings- og skilteplan Høje Gladsaxe

9

PC voksne /
forældre

Spil

Krybber

Stumtjener

PC

vindues
udsmykning

Fotos fra Høje Gladsaxe Bibliotek, eksempler fra læse-krog og børneafdelingen

Fotos fra Værebro Bibliotek eksempler fra børnehjørnet, studiekrog, og udsmykket væg ved indgang til ungdomsafdelingen
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Efterår for
Børn

AB C

2011

januar

Lørdag 16. januar kl. 10 og 11
På Hovedbiblioteket
Uppercut Danseteater
Flip Flap – dans for de små
Alder 2 - 4 år
Tirsdag 19. januar kl. 19
På Hovedbiblioteket
Mordgåde
Agenter søges til opklaring af
mord
Alder 9 - 13 år

september
fredag 23. september kl. 9.30 og
10.30 på hovedbiblioteket
Teatret Månegøgl
Fra mig til dig
Alder 2 - 5 år

Lørdag 24. september kl. 10, 11 og
12 på hovedbiblioteket
Teatret Månegøgl
Fra mig til dig
Alder 2 - 5 år

oktober

torsdag 6. oktober kl. 10
på høje gladsaxe bibliotek
Eventyrstund
Alder 3 – 6 år
Lørdag 8. oktober kl. 10 og 11
på hovedbiblioteket
Teater Lille Hest
Nina Sardina og historien om
hvor Laika blev af
Alder 2 – 5 år

december
torsdag 13. oktober kl. 10
på Mørkhøj bibliotek
Eventyrstund
Alder 3 – 6 år
søndag 23. oktober kl. 14 og
15.15 på hovedbiblioteket
Teater De Røde Heste
Den sandfærdige beretning
om de 3 små grise
Alder 3 – 8 år
torsdag 27. oktober kl. 10
på høje gladsaxe bibliotek
Team Teatret
Min mormors gebis
Alder 3 – 8 år
Lørdag 29. oktober kl. 10.30
i bibliografen bagsværd
Team Teatret
Min mormors gebis
Alder 3 – 8 år

søndag 30. oktober kl. 13.30 og
14.45 på hovedbiblioteket
Det lille Verdens Teater
To på spil
Alder 5 – 10 år

torsdag 17. november kl. 10
på høje gladsaxe bibliotek
Eventyrstund
Alder 3 – 6 år

november

søndag 20. november kl. 14 og
15.15 på hovedbiblioteket
Musikteatret Undergrunden
Rasmus Klump operaen
Alder 3 – 6 år

torsdag 3. november kl. 10
på Mørkhøj bibliotek
Team Teatret
Min mormors gebis
Alder 3 – 8 år

torsdag 10. november kl. 10
på høje gladsaxe bibliotek
Eventyrstund
Alder fra 3 – 6 år
Lørdag 12. november kl. 11 - 15
i bibliografen bagsværd
Nordisk spildag
Alder især til børn fra 8 år

Lørdag 26. november kl. 10.30 og
12.30 på hovedbiblioteket
Søholm Park Teatret
God Jul, Cirkeline
Alder fra 3 år
søndag 27. november kl. 13 og
14.30 på hovedbiblioteket
Søholm Park Teatret
God Jul, Cirkeline
Alder fra 3 år

Lørdag 3. december kl. 10.30 –13
i bibliografen bagsværd
Jule Workshop
Alle er velkomne
torsdag 8. december kl. 10
på høje gladsaxe bibliotek
Teatret på hjul
Eventyret fra julemandens sæk
Alder 2 – 4 år
Lørdag 10. december kl. 10.30
i bibliografen bagsværd
Teatret på hjul
Eventyret fra julemandens sæk
Alder 2 – 4 år
tirsdag 13. december kl. 10
på Mørkhøj bibliotek
Teatret på hjul
Eventyret fra julemandens sæk
Alder 2 – 4 år

Torsdag 21. januar kl. 19
På Hovedbiblioteket
Forældreforedrag med Vibeke
Lund og Lene Outzen
Bliv din egen sukkersherif
Søndag 24. januar kl. 13.30 og
14.30
På Hovedbiblioteket
Grønnegade Teater
Kling Klang
Alder 3 – 8 år
Lørdag 30. januar kl. 10 og 11.15
På Hovedbiblioteket
Teatergruppen Batida
To i et hus og en mus
Alder 2 – 6 år
Søndag 31. januar kl. 13.30 og 15
På Hovedbiblioteket
Teatret Lampe
Drengen der blev født og sku ́ i
skole
Alder 4 – 10 år

februar

Tirsdag 30. marts kl. 13 – 15
I Bibliografen Bagsværd
Påske Workshop
Pipungerne og påskelege
Alder 3 -6 år

Lørdag 6. februar kl. 11
På Mørkhøj Bibliotek
Musikpædagog Mette Outzen
Velkommen til musikkens land
Alder 4 – 6 år
Onsdag 10. februar kl. 10
På Mørkhøj Bibliotek
Randers Egnsteater
Sokken
Alder 2 - 4 år
Torsdag 11. februar kl. 10
På Høje Gladsaxe Bibliotek
Randers Egnsteater
Sokken
Alder 2 - 4 år

marts

Lørdag 6. marts kl. 10, 11 og 12
På Hovedbiblioteket
Det lille Verdens Teater
Rosen
Alder 2 - 4 år

Søndag 21. februar kl. 14 og 15.15
På Hovedbiblioteket
Comedievognen
Paradiso
Alder fra 4 år

Torsdag 11. marts kl. 10
På Mørkhøj Bibliotek
Styrmand Volters Teater
Eventyrkiste
Alder 4 – 9 år

Lørdag 27. februar kl. 10.30 – 14
I Bibliografen Bagsværd
AnimationsWorkshop
Alder 3 - 5 år

Lørdag 13. marts kl. 11
I Bibliografen Bagsværd
AnimationsWorkshop
Alder 6 - 9 år

Torsdag 18. marts kl. 10
På Høje Gladsaxe Bibliotek
Styrmand Volters Teater
Eventyrkisten
Alder 4 – 9 år
Lørdag 20. marts kl. 10.30
I Bibliografen Bagsværd
Styrmand Volters Teater
Eventyrkisten
Alder 4 – 9 år
Lørdag 27. marts kl. 10.30 og 12
På Hovedbiblioteket
Teatret Lampe
Den grimme Ælling
Alder 2 - 5 år
Søndag 28. marts kl. 14.30
På Hovedbiblioteket
Louise Schouw Teater og Event
Lille Claus og store Claus
Alder fra 5 år

april

Lørdag 17. april kl. 11
I Bibliografen Bagsværd
Zoologisk Have
Regnskovens dyreliv
Alder fra 5 år

juni

Lørdag 12. juni kl. 13
På Gladsaxe Rådhusplads
Dansk Rakkerpak
La Fontaine

Billetudleveringse bagsiden..

BilletudleveringBilletudlev
verin
ng-- se
e ba
bagsiden..
agsside
en.

Plakater til bibliotekernes børnearrangementer, piktogrammer

Den varme stol

Velkommen til
biblioteket

Forårsskovens
vilde blomster

Anne Lise Marstrand-Jørgensen mærker varmen i
denne uges udgave af den varme stol
foredrag nr. 4 i vinterrækken
Lørdag 27. marts kl. 10.30 og 14

Find alt hvad du søger og mere til på
bibliotekets hvide reoler og i biblioteksdatabasen
hvor alt mellem himmel og er begravet.
Lørdag 27. marts kl. 10.30 og 14

Naturvejleder Piil Skovsen fortæller om skovens
spirende planter og blomster netop nu.

varighed 35 min. på hovedbiblioteket. billetter udleveres
fra 20.marts kl. 10 på Gladsaxe Hovedbibliotek eller på
tlf. 39 57 63 88
Alder : 2- 5 år

gladsaxe.dk/bibliotek

varighed 35 min. på hovedbiblioteket. billetter udleveres
fra 20.marts kl. 10 på Gladsaxe Hovedbibliotek eller på
tlf. 39 57 63 88
Alder : 2- 5 år

gladsaxe.dk/bibliotek

Eksempler på infomationsplakater fra Biblioteket med signaturfarverne rød og grøn
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Lørdag 27. marts kl. 10.30 og 14

varighed 35 min. på hovedbiblioteket. billetter udleveres
fra 20.marts kl. 10 på Gladsaxe Hovedbibliotek .

gladsaxe.dk/bibliotek

Webdesign til Gladsaxe Bibliotekerne

Tegnestuen Salon 16
Kristianiagade 16, kld
2100 København Ø
mail@salon16.dk
Charlotte Søeborg Ohlsen 2248 8892
Sille Avlund 4028 4278
Cvr: 34416338

