Kibæk den 26.01.2016

Kære forældre
Hermed en orientering vedr. ny bygning.
Vi har været igennem en længere proces omkring oprettelse af ny bygning
til Klatretræet. Vi sendte et programoplæg til Børne- og familieudvalget,
som blev godkendt i marts/ april 2015.
I september 2015, blev der i budgetforliget meldt ud, at 3 institutioner i Herning Kommune, her iblandt Klatretræet skulle have en ny bygning. Der blev afsat et samlet beløb på 65 mil. til de 3 institutioner. Alle 3 institutioner blev - i
hver deres distrikt - indkaldt til møde med skole/ SFO/ bygherrerådgiver samt en arkitekt fra RUM – Arkitekterne,
hvor vi - som et udvalg, fik til opgave at se på alle eksisterende lokaler; hvor mange m² har vi og hvordan kan de
optimeres bedst muligt, således at alle m² bliver udnyttet - fra tidlig morgen til sen eftermiddag???
I Kibæk har vi en stor skole, og i udvalget blev det besluttet, at nuværende SFO skal flytte over til skolen, og dele
lokaler med indskolingen. Det betyder at vi, Klatretræet skal overtage SFO`s ”hovedbygning” (Himmelrummet) og at
der skal opføres en tilbygning - hen mod skolen, så der vil være forbindelse til SFO.
Pavillonen ”Regnbuen” vil ind til videre blive stående, og kan bruges af både skole, SFO og os. (der er et godt
træværksted, og andre gode lokaler)
For at beholde så meget legeplads som muligt, har vi ønsket at nybygningen skal være i 2 etager. Det vi allerede
tænker i forhold til indretning er, at:
• Mellemgruppebørnene skal være i eksisterende SFO bygning
• Vuggestuen skal være i stueetagen - i ny tilbygning
• Førskolegruppen skal være på 1.sal - i ny tilbygning
Der er afsat et beløb på 21 mil. som skal dække flg. udgifter:
• Tilbygning til Klatretræet
• Renovering af eksisterende SFO, så det er tidsvarende børnehavebørns behov
• Ændringer, der skal ske i indskoling, for at SFO kan være i disse lokaler
• De nuværende udenoms-faciliteter, som SFO har og som evt. skal genetableres på legepladsen
Vi har fået til opgave at der skal være synergi mellem Klatretræet, skolen, SFO og gerne Krydsfelt, dvs. hvordan kan
vi udnytte/ benytte hinandens faciliteter. Vi har haft meget fokus på en Minisal, og vores Produktionskøkken har også
haft meget høj prioritet. For at kunne holde os inden for det afsatte beløb, har vi taget en beslutning om at vægte
køkkenet, og i stedet benytte skolens gymnastiksal, som vi vil kunne benytte hver formiddag.
Legepladsen bliver markant mindre, og vi har drøftet og besluttet at vi er nød til at undvære gederne, og beholde
fuglevoileret, samt kaninerne.
Det er vigtigt at sige, at renoveringen af eksisterende skal fremstå som nyt, dvs. rummene skal males og gøres lækre.
Selv om det endnu ikke er besluttet hvordan det bliver - både i eksisterende og i tilbygning, tror vi på, at vi kan skabe
en dejlig fin institution. Vi glæder os til den videre proces i byggeprojektet, og det tætte samarbejde med skole og
SFO. Hvis og når der bliver givet grønt lys til helhedsplanen, er det tanken, at brugerne kommer med på

banen i den videre udformning.
Der er forligskredsmøde den 22.2.2016, hvor forslag til bygning af de 3 institutioner skal godkendes. De enkelte
forældrebestyrelser kan sende eventuelle ønsker - senest den 11.2.2016. Hvis forslaget bliver godkendt vil man starte
byggeriet i 2017. Der er lokalplaner m.m. der skal godkendes, inden vi kan sætte spaden i jorden :-)
Er der eventuelle spørgsmål er I altid velkommen til at komme ind på kontoret til Gry eller Undertegnede
De bedste hilsner
Nauja Ulsøe
Institutionsleder

