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Dagtilbud Kroner Forbedringer

Christiansbjerg Dagtilbud 340.000
Opretning af belægning af legeplads, renovering af gulvbelæg-
ning, etablering af udevask, renovering af gulvbelægning, reno-
vering af produktionskøkken, renovering af gulv i ”banegården”

Ellekær Dagtilbud 330.000 Bæredygtige legepladser

Ellevang Dagtilbud 140.525 Maling af 3 stuer, opførelse af nyt skur

Frederiksbjerg Dagtilbud 500.000
Diverse maleopgaver i alle dagtilbuddets bygninger, opdatering 
af Ajstrup Naturbørnehave, udskiftning af gulve

Gl. Åby Dagtilbud 555.000

Ny legeplads/legeredskaber, ombygning af entre, nye lino-
loumsgulve, fjernelse af væg, opdeling af grupperum, fjernelse 
af garderobe og opsætning af lydisolering, udskiftning til vand-
besparende vandhaner

Harlev Dagtilbud 500.000 Malearbejde, etablering af naturuderum

Hasle Dagtilbud 260.000
Maling af instition inden tilbagflytning, udskiftning af skur, 
nedbrydning af køkken, etablering af personale toilet

Hjortshøj Dagtilbud 425.000 Indretning af garderober, etablering af krybberum

Holme-Rundhøj Dagtilbud 800.000 Etablering af legeplads, linoleum i glasgang

Hårup-Elev Dagtilbud 440.000
Todbjerg Børnehus – nye lofter Trolltekt Plus, nyt ventilations-
anlæg i teknikrum, Krokodillehaven – nyt ventilationsanlæg i 
teknikrum

Kolt-Hasselager Dagtilbud 346.000
Udskiftning af 19 stk. vinduer og 3 stk. døre, maling af indven-
dige vægge

Langenæs Dagtilbud 400.000
Maleopgaver i alle dagtilbuddets bygninger, gulve, pædagogisk 
køkken, nyt alarmsystem

Lisbjerg-Trige-Spørring  
Dagtilbud

530.000
Renovering af toiletter, etablering af permanent varme i 
værksted i gammelt krybberum, renovering og ombygning af 
produktionskøkken 

Lystrup-Elsted Dagtilbud 680.000
Legeplads på Phønix, legeplads i Ørnereden og Godthåb, 
maling, græsarealer

Malling-Beder Dagtilbud 590.000
Udskiftning af armaturer, gulvbelægning og børnetoiletter, 
dræning af legeplads, flisearbejde på toiletter, etablering af 
udendørs vask

Skole, dagtilbud, klub  Kroner

I alt     50.735.967
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Midtbyens Dagtilbud 273.000
Udendørs stålhåndvask, energi- og miljøtiltag, udskiftning af 
dør, barnevognsskur, udendørs stålhåndvask, overdække og 
solafskærmning ved krybberum

Møllevang Dagtilbud 500.000
Nye skure, flisebelægning, nye låger, beskæring af træ ved låge 
legepladsen

Risskov Dagtilbud 440.000

Udeværksted, sansehaver, etablering af kreativt værksted i insti-
tutionens gamle køkken, maling af lokaler, sandfang, maling af 
lokaler, solafskærmning/markiser, renovering af sandkasse og 
pavillion, etablering af adskillese mellem vuggestue og børne-
have afdelingerne, nyt gulv

Sabro Dagtilbud 200.000 Et skur med halvtag til 2 sider

Skjoldhøj Dagtilbud 422.000

Etablering af skur, elektriske installationer, elektrisk låge in-
dendørs, overdækning af udeområde, begrænsning af støjpro-
blemer, forbedring af adgangsforhold, mulighed for at benytte 
kælder, linoleumsgulv

Skovvang Dagtilbud 123.000 Armaturer, udskiftning af loftsplader

Skæring-Sølyst Dagtilbud 260.000 Ventilation incl vvs/EL/styring samt maling af lokalerne

Skåde-Højbjerg Dagtilbud 945.000
Udskiftning af vinduer, maling, nye fuger i mure, asfalt på sti, 
renovering/nyt køkken, renovering af 2 toiletter

Solbjerg-Mårslet Dagtilbud 700.000
Vindueudskiftning, toiletter og berøringsfri amarturer, etab-
lering af udendørshåndvaske, energioptimering af udested, 
solsejl/overdækning, udskiftning af gamle børnetoiletter 

Stavtrup Dagtilbud 370.000
Dræn af legeplads, dræn af legeplads, renovering af køkken, 
malerarbejde, etablering af cykelskur

Strand Dagtilbud 335.000

Hulmursisolering, forbedre afløb fra legeplads, ny hoveddør, 
renovering af legeplads, maling af garderobe, stuer og bør-
nebadeværelser, etablering af ovenlys, belysning, bålhytte og 
udeværksted, udendørsmaling, renovering af legeplads

Sødal-Gl. Brabrand Dagtilbud 689.400 Overdækning af udearealer

Skødstrup Dagtilbud 100.000 Udskiftning af dør og vindfang, nyt køkken

Søndervang Dagtilbud 254.000
Nye radiatorer, ny yderdør, udvendigt lys, sheltere til middags-
lur

Tovshøj Dagtilbud 330.000 Bæredygtige legepladser

Tranbjerg Dagtilbud 380.000
Indretning af gårdmiljø, isolerende og akustisk linoleum i 
fællesarealer, vandaktivitet, sikring af skur mod skadedyr, nye 
gulve i 3 lokaler, maling af indvendige vægge, 

Trøjborg Dagtilbud 215.000 Ny dør til legepladsen, nyt hegn, renovering af toiletter

Vestergård Dagtilbud 340.000
Renovering og klimasikring af skrænter på legeplads, multirum, 
maling af træværk - udendørs
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Viby-Rosenvang Dagtilbud 800.000

Motorikbane. bevægelse og udeliv motoriske udfordringer 
gennem leg, læringsmiljø, bålhytte, fleksibelt udeværksted, 
redegynge, opgradering af udemiljø, etablering af Tarzanbane, 
etablering af legezoner, håndfri vandhaner, renovering Molk-
tesvej, pædagogisk læringsmiljø i uderum

Åbyhøj Dagtilbud 535.000
Håndfrie armaturer, terrasse, ovenlyskupler, murværk, renove-
ring af toilet/skifteplads, renovering og opbygning af legeplads 
, ovenlyskupler, skur

Selvejende dagtilbud

Arveprinsesse Carolines  
Børneasyl

98.000 Udskiftning af sanitet på 4 badeværelser

Børnehaven Bjørnbakhus 100.000
Udskiftning af vinduer på 1. og 2. sal, Indvendig maler arbejde, 
udskiftning af gamle radiatorer

Børnehaven Dronning  
Alexandrines

100.000 Udskiftning af gamle vand- og varmerør

Børnehaven Frk. Ellen Gade 95.000
Udskriftning af punkterede og gamle vinduer, udskiftning af 
smulrende tagsten på del af børnehaven, isætte sensorer på 
alle vandhaner

Børnehaven Hans Broges Vej 100.000 madpakkehytte på legepladsen

Børnehaven Kernehuset 98.000
SolarVenti luftsolfanger (skurvogn), vandhaner med sensor, 
bålhytte med udekøkken og udendørsbrødovn, overdækket 
uderum til pædagogiske aktiviteter 

Børnehaven Mosegården 100.000 Nyt venyl gulv i institutionen 

Børnehaven Stenhøjgård 120.000 Akustikforbedringer, varmeregulering

Børnehaven Svend-Åge 100.000
Isætte Eco termostaer på radiatore i hele inst, udskifte belys-
ning i dele af huset, maling, legeplads, udskifte faldsand

Børnehuset Thunfisken 100.000 Opbygning af pagodehytte

Børnehuset Valnødden 100.000
Nyt læringsmiljø ved Rutshebanehøjen,  nyt tag på udhænget/ 
halvtaget, nyt legepladsskur og legetøjsopbevaring på legeplad-
sen, græstag på bålskuret, nyt gulv i spejlrummet 

Børnely 100.000 Forbedring af legepladsen

Chr. Sogns Menighedsbørne-
have

99.575 Stakit og hegn ved indgang, toiletvindue og skydedøre

DII Børnegåden Rundhøj 101.339
nyt skur til børnenes cykler og materialer til pædagogiske aktivi-
teter på legepladsen

DII Børnegården Sct. Anna 100.000 Omfugning og renovering 
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DII Lindegården 100.000 Energioptimering af Lindegårdens gymnastiksal

Egmontgården 109.900
Nyetablering af dør og trappe mellem vugggestuegarderobe og 
legeplads

Katrinebjergparkens vuggestue 100.000
udskiftning af meget nedslidt linoleum på to stuer, maling af 
en stue samt overdækning mellem 2 bygninger

Langenæsen 100.000 Maling, gulve m.v.

Løgtengården 100.000 Rensning af facade

Skovbørnehaven Skovtrolden 100.000 Overdækning af terrasse ved vores hytte i skoven

Skovslottet 100.000 Nye vinduer og døre, terrasserenovering

Vuggesten Skjoldhøj 100.000 Non-touch vandhaner til børn og voksne

Vuggestuen Frederiksgården 100.000 Ovenlys vinduer

Dagtilbud i alt 17.469.739

Fritids- og 
ungdomsskoletilbud, 
Ung i Aarhus

Kroner Forbedringer

Ung i Aarhus Hasle Ellekær 800.000
Renovering og udvidelse af kapaciteten af staldforhold ved 
Kappelvænget 52

Ung i Aarhus Holme, Vester-
gård, Rundhøj

200.000
Udbedring af bygningsskader på alle bygninger på matriklen, 
bekæmpelse af borebiller bærende tagkonstruktion i alle længer

Ung i Aarhus Sabro, Skjoldhøj, 
Tilst

125.000 Kvadratmeter forbedring Ungemiljø og Legeplads Tilst

Ung i Aarhus Solbjerg, Beder, 
Malling

1.300.000
Renovering af murværk/fugerVentilation/genindvending, samt 
legeområde, Hestebokse og -skur, pakourområde, endegavl 
udskiftes

Ung i Aarhus Samsøgade, 
Møllevang

825.000
Dyrehus ved klubben Musvågevej 32, Renovering af Børnenes 
Jord

Ung i Aarhus Tranbjerg, Kolt, 
Hasselager

300.000 Renovering af Naturcenter

Ung i Aarhus, i alt 3.650.000
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Skoler Kroner Forbedringer

Bakkegårdsskolen 730.000

Tyveri og Hærværkssikring af idrætshal, etablering af lege-
plads/udeområde for 4-5 årgang , etablering af ungdomsområ-
de til udskolingen, indkapsling af store kabelskinner, lydisole-
ring af kontor

Bavnehøj Skole 640.000 Udskiftning af låsesystem, udskiftning af gulve i 8 klasselokaler

Beder Skole 682.000
Udskiftning af gulv, lofter og belysning, renovering af børnetoi-
letter i SFO

Ellekærskolen 342.900 Musiklokale, vandhaner, legeplads

Ellevangskolen 909.475

Farvede RGB-lys ved ny adgang til Fritids- og ungdomsklubben, 
siddetrappen i fælleslæringsareal og T-møbel i skolegården i 
forbindelse med læringsarealet, folieaftryk på døre, berørings-
frie armaturer på på toiletrum, malerbehanling af gulv i depot  
toiletrum, udskiftning af dempalofter, malerbehandling af udv. 
plankeværk 

Elsted Skole 660.000
 Renovering af toiletter,  genopretning af udearealer eller 
RULL-projekt, gulve i klasselokaler, akustikregulering af gymna-
stiksale

Engdalskolen 660.600
Folietryk og udskiftning af døre, vægfolier, ny hovedindgang, 
renovering af toiletter, maling

Frederiksbjerg Skole 500.000 Udskiftning af låsesystem

Gammelgårdsskolen 465.000
Ny forsygningslinje og etablering af ny under el-tavle til kanti-
neområdet, CTS på IT strøm, fugt i vægge, isolering af ca. 200 
m2 loftsrum, ventilationsanlæg i køkkenet i kantine

Hasle Skole 740.000 Udskiftning af linoleumsgulve, Solafskræmning 

Holme Skole 650.000 Energioptimering af udendørsbelysning, toiletrenovering

Højvangsskolen 625.000 Toiletrenoveringer

Hårup-Elev skoler 550.000 nye lofter uden synlig isolering

Katrinebjergskolen 525.000 renovering af toiletter, renovering af belysning

Kragelundskolen 710.000
Indeklima, generelt klimaopretning og modernisering af øst 
fløjen, klimarenovering af facade, bedre afvanding af skolegård

Langagerskolen 350.000 Modernisering af yderdøre

Lisbjergskolen 640.000

Renovering og udbygning af produktionskøkken på Lisbjerg-
skolen, samt ombygning af madkundskabslokale, etablering af 
port, renovering af redskabsrum, samt etablering af permanent 
adgangsvej til ventilationsanlæg
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Lystrup Skole 665.000
Renovering af døre, renovering af faglokale til madkundskab, 
renovering af Pædagogisk Læringscenter, maling af radiatorer, 
karme etc., gulve i klasselokaler, renovering af pedelværksted

Læssøesgadeskole 600.000 Radon og varmeudlufning kælder, gulve, interne Saltolåse

Malling Skole, 726.000
Udskiftning af belysning, armaturer, lofter, gulvbelægning og 
malerarbejde

Møllevangsskolen 800.000 Renovering af hovedindgang og østindgang, energiforbedringer

Mårslet Skole 672.025
Renovering af el-hovedtavle i teknikrum i kælder, montering af 
nyt linoleumsgulv, renovering af 12 toiletter, nyt mødelokale, 
renovering af Tarzan-banen, etablering af SmartAir dørlukning

Netværksskolen 100.000
Etablering og renovering af processug , deling af klasselokale 
på Netværksskolen

Næshøjskolen 500.000 Toiletrenovering, nye døre

Risskov Skole 610.000
Renovering af skolekøkkenet, renovering af mælkebøtten, ud-
skiftning af lamellofter

Rosenvangskolen 670.000
Renovering, akustik og gulvbelægning, modernisering af om-
klædningsfaciliteter

Rundhøjskolen 550.000 Toiletrenovering

Sabro-Korsvejens Skole 950.000
Nyt linoleum i 5 klasser og ganggulv, troldtekplader og LED-lys 
på faggang, trappe ud fra sløjd til skolegård, håndværk og de-
sign, udskiftning af 10 døre fra klasser og ud i de åbne rum

Samsøgadeskole 300.000
Opdatering af 5 stk. køkkener, personaletoiletter, udskiftning af 
ovne i Madkundskab

Skejby-Vorrevang Dagtilbud 350.000 Badeværelser, vinduer og gulve

Skjoldhøjskolen 578.000
Faglokale madkundskab, nedsættelse af risiko og hærværk på 
skolen

Skovvangsskolen 800.000 Renovering af Fysik/kemi-lokale

Skæring Skole 750.000 Udskiftning af lofter

Skødstrup Skole 900.000 Solafskærmning på bygning 5 og 7

Skåde Skole 320.000
Udskiftning af 7 dobbeltdøre, tilkobling til cts hjemmefra, 
udskiftning af pir sensor 

Solbjergskolen 600.000 Vindueudskiftning

Stensagerskolen 675.000
Etablering af tilgængelighed i eksisterende idrætslokale i parter-
re, etablering af hygiejnerum ved omklædning til idrætsfacilite-
ter, akustikregulering af idrætshal
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Strandskolen 605.000
Renovering af skolens Mælkebøtte, gummibelægning, udskift-
ning af lofter, renovering af toiletter i skolegården

Sødalskolen 650.000
Trapper til udeområdet, sanering og renovering af toiletter, 
opdatering af baderumetter, maling af skolen, køkkenfaciliteter

Sølystskolen 825.000
Fælles lokaler i kælder, KOMBI-PLC (bibliotek), udskiftning af 
gulv og aspestholdigt undergulv, Natur og Teknikrum - Kaløvig

Søndervangskolen 750.000
Renovering af udetoiletter, renovering af gamle toiletter i par-
terre

Tilst Skole 871.100
Renovering af SFO inkl. udskiftning af lofter, renovering af gym-
nastiksal, gang arealer/fællesarealer, renovering af  toiletter, ny 
gulvbelægning på glasgange

Tranbjergskolen 620.000 Nye lofter i klasseværelser, nye ovenlysvinduer

Vestergårdskolen 664.128 Nyt Madkundskabslokale, nyt alarmsystem ift. SFO’en

Viby Skole 535.000
Udskift radiatorer og varmeregulering, udskiftning døre i klas-
selokaler, udskiftning af gulvbelægning, maling af indvendige 
vægarealer, renovering af skolegård

Virupskolen 575.000 Udskiftning af døre og vinduer

Vorrevangskolen 600.000
Udbygning af kontorfaciliteter til administration og ledelse på 
Vorrevangskolen

Åby Skole 425.000
Renovering af gymnastiksal, omklædning og bad, renovering af 
EDB-lokale, udskiftning af almindelige vandhaner til berørings-
fri vandhaner 

Skoler i alt 29.616.228


