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   FRA  
TEGNEBRÆT TIL 
        VIRKELIGHED  
   

Vi har mange års erfaring med indretning – 

fra enkelte rum til en hel institution og kom-

binerer gerne med eksisterende møbler.

Vi ønsker at skabe et univers, der fremmer 

kreativitet, motorik og læring. Et miljø der 

danner grundlag for ro og tryghed og samti-

dig stimulerer børnenes fantasi.

Alle møbler i denne folder kan tilpasses efter 

jeres behov og ønsker. 
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BØRNEHUSET 
            KÆRET 

Integreret institution
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Ved opførelsen af nye bygninger havde Bør-

nehuset Kæret en oplagt mulighed for at ind-

rette deres faciliteter, så de passede til deres 

pædagogiske linje. Den integrerede dagsinsti-

tution ønskede fleksible, trygge og understøt-

tende rammer for deres 40 vuggestuebørn og 

80 børnehavebørn. Sammen med lederne og 

pædagogerne skabte vi hos Ultima K en løs-

ning, der indfriede både behov og ønsker.

Fleksible løsninger er nødvendige, når dagen 

ændrer sig. Derfor udvalgte vi inventar med 

hjul, så det nemt kan flyttes, hvis aktiviteten 

kræver det. Det gør det nem at skabe gulv-

plads eller nye rum og områder til leg og for-

dybelse.

Når børnene er opslugt af legen, kan de nu 

også tage den med ud i gangene. Her har vi 

dannet rum i rummet i form af dukkehuse, 

køkkener og kolonihaver. Dermed bliver garde-

roberne ikke kun opbevaringsplads, men kan 

også inddrages i pædagogiske aktiviteter og 

gøres til et sted, hvor legen lever.

“Vi har skabt trygge rammer for 

børnene – store og små – ved at 

give dem mulighed for at finde 

eller skabe et rum til deres behov. 

Samtidig hjælper en forbedret 

akustik med at dæmpe støjen i 

lokalerne til gavn for både børn 

og voksne.”

JONATHAN IRVING, PROJEKTCHEF – ULTIMA K
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  RUM TIL  
     RO OG  
    RIDETURE  
   

Denne indretning giver gode muligheder for forskellige 

former for leg.

Her har vi indrettet en stald med heste, som børnene kan 

lege med og tage en ridetur på.  Se videoen som inspirati-

on på www.ultima-k.dk/Institutioner/Cases/”RUM TIL RO 

OG RIDETURE HOS VÆKSTHUSET I KØBENHAVN”
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BØRNEHUSET 
      ESPELUNDEN 

Integreret institution
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Det nybyggede Børnehuset Espelunden er pla-

ceret i Irmabyen, Rødovre. Den integrerede in-

stitution er normeret til 70 vuggestuebørn og 

op til 100 børnehavebørn. Vi hjalp den nybyg-

gede institution med at indrette deres lokaler, 

så de går hånd i hånd med deres pædagogiske 

vision om at skabe et trygt, tillidsfuldt og ud-

viklende miljø.

Hvis børnene og pædagogerne skal inspireres 

af omgivelserne, så skal rammerne understøt-

te og initiere forskellige lege- og læringssitu-

ationer. Vi indrettede derfor forskellige zoner, 

som børnene kan gå ind og ud af, efterhånden 

som legen og dagen ændrer sig.

Indretningen består af fast og mobilt inventar. 

Det skaber trygge rammer, der stadig er fleksi-

ble, hvis hverdagen kræver det. Samtidig giver 

de forskellige inventartyper muligheden for 

at kunne gå ind i mindre rum eller skabe sine 

egne. Det er godt for forskellige aktiviteter – 

for eksempel fordybelse eller gruppelege.

For os er det meget vigtigt, at ska-

be omgivelser der er motiverende, 

trygge og fleksible. Børnenes dag 

skal kunne være alsidig og udfor-

drende, så de udvikler sig, når de 

leger og lærer.

JONATHAN IRVING, PROJEKTCHEF – ULTIMA K
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SUNDPARK  
     BØRNEHAVE OG 
   VUGGESTUE

Integreret institution
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Gennem legen lærer børn om sig selv, hin-

anden, og deres omverden. Den integrerede 

daginstitution Sundpark arbejder målrettet og 

pædagogisk med at sikre barnets trivsel, læ-

ring og udvikling.

Sundpark skaber læringsmiljøer for børn i al-

deren 0 til 6 år, hvor der er tid og rum til leg 

og læring. Børnene skal føle sig trygge, så de 

trives, lærer og udvikler sig. Sammen med per-

sonalet på daginstitutionen skabte Ultima K 

og arkitekt Henriette Strøm en indretning på 

institutionen, som hjælper institutionen med 

at forene leg og læring i børnehøjde

“En leg er bedst, når børnene føler 

sig motiveret til det og kan fordy-

be sig i den. Vi skabte derfor en 

indretning, som er overskuelig for 

børnene, så de let kunne navigere 

i den og finde det, de har brug for 

til legen.”

ULRICH KRABBENHØFT, INDEHAVER – ULTIMA K
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BØRNEHUSET  
         I SVINGET

Integreret institution / Midlertidige lokaler
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Børnehuset i Svinget er en af de mange danske 

børnehaver, som er rykket i midlertidige loka-

ler, da der skal bygges nyt eller renoveres. Den 

typiske udfordring ligger i den begrænsede 

plads i de midlertidige lokaler, der skal udnyt-

tes optimalt, samtidig med der skabes rum til 

leg og læring.

 

Institutionen har stort fokus på natur og ude-

liv, hvorfor vi har bragt det grønne tema og 

planterne med ind i indretningen. Herudover 

er inventaret valgt således, at det kan genan-

vendes i de nye lokaler når de står klar.

”Store dele af inventaret er monte-

ret med hjul, der giver stor fleksibi-

litet og mulighed for at benytte de 

begrænsede kvadratmeter opti-

malt. Desuden kan alle bordene 

klappes op og skubbes til side.”

TOM VINGE, PROJEKTCHEF – ULTIMA K

42 Ultima K 43



4544



46 Ultima K 47



48 Ultima K 49



Kontakt os på kontakt@ultima-k.dk for yderligere infor-

mation. Du kan også bestille et gratis og uforpligtende 

møde med en af vores konsulenter.

Vi glæder os til at arbejde sammen med jer.

     SE FLERE  
        INDRETNINGER, 
PRODUKTER OG  
   MULIGHEDER PÅ  
      VORES HJEMMESIDE.

W W W . U LT I M A - K . D K

Farver og nuancer kan variere. 

Vi tager forbehold for prisændringer,  

tastefejl og udsolgte varer.
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