
 
 

Skårup den 25.05.2020 

Til  

Børn & Unge Udvalget 

Svendborg Kommune 

 

 

Ansøgning af øget børnetal i Børnehaven Tryllefløjten 
Sagsnr. 2020-0025 

 

Grundet indførelsen af forårs SFOen, samt en stor ansøgning og efterspørgsel til Tryllefløjten ønsker vi en 

dispensation til at måtte rumme 44 børn og 8 voksne.  Dette er inkl. Udegruppen. 

Vi ønsker en dispensation fra niveau A til at måtte rumme 44 børn ud fra følgende fordeling: 37 børn i 

Tryllefløjten, plus mulighed for en fast udegruppe på op til 7 børn (Ud fra Godkendelseskriteriet: For 

børnehuse med faste udegrupper kan anvendes bygningsreglementet, kvalitetsniveau C, svarende til lovens 

minimumskrav med 2 m2 pr. børnehavebarn.  

Vi er ikke interesseret i at være fyldt helt op året rundt, men der vil være perioder på året, hvor det vil 

være hensigtsmæssigt, at vi kan opjustere for at kunne finde en god balance i både børnegruppen og de 

voksne. Dette Bl.a. efter indførelsen af Forårs SFO. 

Vi mener derfor at vi godt kan tilbyde en hverdag i Tryllefløjten, som lever op til Svendborg kommunes 

standard. 

 

• Pt. er vi 35 børn med godkendelse og dispensation til 40 børn i perioden 01.01. – 31.03. 

 

• Der er pt. dispenseret for efterklang-tiden i enkelte rum (ved toilet og gangareal ud for toilet). 

Dette har vi udbedret med opsætning af lydplader (Konto Akustikpaneler – Biologiske 

lydabsorbenter til væg og loft) 

 

 

• Udsugningsanlæg: Det er undersøgt ved installatør, at udsugningsanlægget kan opjusteres og vi 

installere elektronisk CO2 styring i hele huset. Tilbud er givet, og vi er klar til at få installationen 

sat op. 



 

• Udover Børnehavens lokaler benytter vi også fast lokaler på skolen som hallen, biblioteket, SFO-

lokaler, samt naturen omkring os i vores lokalmiljø (Ådal mv.).  

 

 

• Vi ønsker at etablere fast udegruppe (7 Børn og 2 voksne), og har bl.a. ansøgt om Friluftsrådets 

”Grønne Flag” og afventer pt. 2 personaler, som skal på uddannelse. Vi har en aftale med spejderne 

i Vejstrup Ådal, som ligger i gåafstand fra børnehaven om benyttelse af spejderhytte, samt toiletter. 

Derudover ligger skolens bålhus lige på den anden side af hegnet til Tryllefløjten. Dette vil være de 

2 primære baser for udegruppen. Dermed vil der altid være et toilet og læ inden for rækkevidde.  

 

• Vi har i vores garderobe plads til 44 garderobepladser. Så alle garderober er stadig samlet i et rum. 

 

• Vi er bevidste om både børn og ansattes arbejdsmiljø. Derfor har vi forbedret lyd og luft forhold i TF 

og sørger for, at der er ordentlige vilkår i udegruppen. Det bedste arbejdsmiljø er der hvor man får 

mulighed for/kan udvikle sig. 

 

• Vedhæftet en undersøgelse om hvornår børn er fysisk indendørs i Tryllefløjten. Undersøgelsen er 

lavet ud fra en normal hverdag i Tryllefløjten (februar). 

 

Tidspunkt Antal børn inde Beskrivelse 

8.00 15  

9.00 35 Samling til frugt 

10.00 7 7 børn på værksted resten er ude 

11.00 36 Samling madpakker 

12.00 36 Alle børn holder Siesta (hviler i soveposer til 
stillemusik eller historie) 

13.00 20 Stadig Siesta, resten er ude 

14.00 18 Eftermiddagsmad nogen spiser inde, resten 
ude. 

15.00 25 Børn afhentet 

16.00 10 Børn afhentet 

16.30 0 Alle børn afhentet 

   

 

 

Pædagogiske overvejelser: 

Vi ønsker at udvikle, skabe kvalitet og spændende læringsmiljøer i Tryllefløjten og vi brænder for at 

skabe de optimale rammer for alle børn i Tryllefløjten.  

Ved at styrke fokus på vores udendørs læringsmiljøer løfter vi samtidig kvaliteten i de indendørs 

læringsmiljøer i Tryllefløjten, og vi giver bedre mulighed for at alle børn får mulighed for at kunne trives i 

deres hverdag. 



Vi har de optimale rammer og muligheder til at skabe en udegruppe med ådalen og bålhuset lige ved siden 

af Tryllefløjten. Udelivet, med alle de værdier der følger med, har stor værdi for os i Tryllefløjten.  

Vi ønsker at sætte fokus på et nyt styrket læringsmiljø i både inde- og uderummet bla. ved at leve op til 

Friluftrådets grønne flag.  

Vi oplever, når vi er ude, at legerelationerne ofte ændres eller udbygges til nye legerelationer, hvor legen er 

den primære. Det er også kendt, at der er færre konflikter, når børnene er ude. Mange børn trives bedre i 

det åbne rum. Og når de børn, der trives bedst ude, har den mulighed giver det også en positiv effekt på de 

andre børn. 

Børnene skal have mulighed for at undersøge, være nysgerrige og ikke mindst lege i naturen. Ved at 

etablere denne udegruppe vil vi sætte ekstra fokus på de muligheder og den læring, der er i og omkring 

naturen (Dette er både fagligt, socialt og ikke mindst motorisk) 

Ved at etablere en udegruppe vil vi naturligt trække flere børn ud og dermed samtidigt skabe god plads, 

ro og rum til også at kunne etablere aktiviteter og skabe god trivsel inde i huset. 

Vi arbejder hele tiden på at videreudvikle spændende og interessante læringsrum inden- og udendørs, så 

børnene bliver nysgerrige på vores inderum, legeplads og uderum.  

Vi ønsker at uddanne personalet i udeaktiviteter og udeliv. 

Med etableringen af udegruppen, samt vores fokus på udvikling af vores fysiske rammer, ønsker vi 

mulighed for vi må rumme op til 44 børn i Tryllefløjten. Dette er incl. Udegruppen. 

 

Vedhæftet er diverse bilag ift. byggetilladelsen, som for nylig er blevet godkendt på det byggetekniske C 

niveau + vores afrapportering af vores lovpligtige tilsyn. 

Ud over det m2 tal der er beskrevet i ansøgningen, har vi efterfølgende kunnet omorganisere så rum nr. 

11”Personalerummet” nu er fuldt børneaktivitets rum (i alt 14,57 m2 ekstra). Så vi er tæt på at kunne 

leve op til m2 kravet i niveau A. 

En vigtig detalje er også, at alle vores borde i Tryllefløjten er på hjul, eller ”klap op” borde og dermed 

flytbare. Det gør alle vores rum meget fleksible og mere rummelige. 

 

Med venlig hilsen  

 

Nickolas Jansen Per Wendelboe Søren Hansen 

Børnehaveleder  Skoleleder  Skolebestyrelses Formand 

Tryllefløjten  Øster Åby Friskole 
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