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Tydelige zoner

Mød rumdesigneren

Rum til fællesskab

Leg og lær med kroppen

Æstetik og stoflighed

Sådan indretter vi sammen

Puf gang i fantasien



Sussie Lerche

Velkommen 
og tak for at læse med her i indretningskataloget.

Jeg er Sussie Lerche. Jeg er designer og konsulent i 
virksomheden Form Rum. Her indretter jeg efter den 

pædagogik, adfærd og handling, mine kunder ønsker af 
brugerne. 

Jeg har flere års erfaring om rum og mennesker, og min passion 
er rumdesign.

Jeg indretter bl.a. læringsmiljøer, hvor jeg bringer min 
viden om at skabe atmosfære gennem æstetiske 

designgreb i spil uden at give tab på praktik og funktion.

Jeg har været ude og tale med flere børnehuse. Her i 
kataloget har jeg valgt at stille skarpt på 5 temaer, som 

tager fat i konkrete indretningsmæssige problemer. 

Kig med, lad dig inspirere og lav en aftale allerede i dag, så vi kan 
skabe skønne rammer for jeres børn.

Ring på tlf. nr. 2031 3899 eller 
skriv sussielerche@gmail.com

PRIS: 

Jeg kommer gerne forbi til et indledende 
uforpligtende møde. 

Den første time er gratis, derefter er 
timeprisen 1.400.- plus kørsel 

(statens takster).
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Tydelige zoner

Læs mere på sussielerche.com

En af de ting, som jeg ofte bliver spurgt om, er hvordan I ude i børne-
husene etablerer tydelig zoneaflæsning. Interessen bunder i, at hvis 
vi (børn og voksne) kan aflæse hvilken handling, der forventes af os i 
det givne rum, kan det forebygge konflikter.

https://sussielerche.com/category/blog/indretning/laeringsmiljo/
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Tydelige zoner

Ved at skabe kroge og nicher kan I gøre det nemt for 
børn og voksne at læse, hvor der skal foregå hvad. 
Overvej hvilke aktiviteter rummet skal kunne under-
støtte, og hvilke som er mindre nødvendige. Hvilke akti-
viteter kan kombineres? Er der nogle af de faste aktivi-
teter, der evt. kan foregå andre steder?

Skab evt. kroge og nicher i fx garderobeområdet - her 
er nemlig høj aktivitet. Er der steder der indbyder til leg 
for de børn, der venter på hjælp, eller ikke kan lide for 
meget uro?

Ligeledes med gangarealet. Her kan kroge og nicher 
kombineres med skabsvægge, som oven i købet kan 
løse problemer med opbevaring. Tænk børnenes væren 
ind i den nederste (1,20 m) del af skabsvæggen. Her kan 
laves små læsekroge med puder og spejle eller bord- 
plader til leg med figurer og leg i små grupper.

Ideen om at bygge ”rum i rum” fungerer rigtig fint til 
at fremme en forudbestemt leg som købmand, kon-
struktion med klodser, køkkenleg og teater. Dette er 
den selvstændige leg, hvor et eller flere børn kan lege 
sammen uden egentlig vokseninvolvering.

Aktiviteter, hvor det er vigtigt for barnet at kunne se 
den voksne, er fx spisesituationen, og i dette område er 
det mere vigtigt at alle kan aflæse reglerne i de rum-
lige ko¬der. Gør det hyggeligt med at skærme området 
med reoler eller høje plantekasser. Brug pendel lamper 
til at vise børnene med lys, hvor de skal sidde.

Sidst vil jeg lige nævne de stille områder, hvor der er 
plads til højtlæsning. Her kan bløde møbler med høj ryg 
være en måde at vise ”at her er der ro”.

Brug få farver. 3 til 4 farver, alt eft-
er rummets størrelse, er nok til at 
skabe zonerne.
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Tydelige zoner

Prøv at eksperimentere med folietape på gulvet. Tape et område ind 
og skab rum i rummet. Brug evt. malertape til forsøget. Der findes 
folietape til en mere varig løsning, hvis I synes det fungerer. 

Ellers brug ensfarvede tæpper, skærme, podier, forhæng og rum-
delere. Lys og lamper kan bruges strategisk (især om vinteren), der 
hvor I ønsker at børnene skal søge hen. 

Legehuse eller tipier er også en måde at skabe rum i rum. 

Jeg hjælper jer gerne med at designe og tegne inventar til formålet.
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b Fællesrummet er som regel et stort rum med adgang til et køkken 
og fungerer med mange døre ind til stuerne og fordelingsgange, 
som trafikknudepunkt. Det er her, der er samling i de tidlige mor-
gentimer og sene eftermiddage. Nogle huse bruger også dette rum 
til de store børn i perioder med overlap af mange børn. 

Det er det rum, der virkelig kan løfte en institution, hvis indretningen 
gennemtænkes, men det kan også være omkostningstungt.
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Rum til fællesskab

Her er en løsning fra et børnehus, hvor det store fælles-
rum i dag fungerer  som mødested, når flere skal sam-
les. Det er et rum med meget uro og støj. Rummet 
er trafikknudepunkt med mange flowzoner og der er 
ikke et samlet budskab.

Dette rum kunne formidle husets pædagogik 
gennem visuel oplevelse. Indretningen kan også stå 
som vejviser på, hvordan øvrige rum kan indrettes.

Forslag:

•   Fjern overflødig inventar.

•   Maling af vægge, karme og døre.

•   Akustikpaneler på en til to vægge.

•   Dekorationsplader i form af bølger og prikker, som    
     signalerer bevægelse.

•   Tydelig legezone markeret med folie/tæppe/    
     niveauforskel på gulv.

•   Legezone med mulighed for at kravle og bruge       
     kroppen.

•   Skift lamper/lyskilde.
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Brug kroppen
I nogle børnehuse arbejder de aktivt med drama som storytelling 
og konflikthåndtering. Det kan derfor være en god idé at skabe 
mulighed for at kunne lave teater  for hinanden.

Her er der sat scenetæppe op ien større døråbning, men det bedste 
vil være at indvie et hjørne i et større rum til denne aktivitet.

Forslag:

Et forhæng (scenetæppe), der sidder godt fast.

Mærk scenen af med folietape – det giver en naturlig respekt for  
dem som optræder. Et podie ville være optimalt, men dette er 
et gennemgangsrum, så at flytte på et podie hele tiden vil blive 
irriterende.

Giv børnene mulighed for at klæde sig ud bag scenen ved at op-
bevare klædudtøj i børnehøjde i kasser og på knager.

Giv mulighed for publikum at sidde, og skærm af for uro. Jeg har 
her illustreret en briks med høje sider.

I områder, hvor der skal være aktivitet som leg og bevægelse, kan 
der bruges letaflæselige grafiske illustrationer, og steder hvor 
der ønskes fordybelse som i læsekrog eller ved spisebord, kan an-
vendes mere detaljeret illustrationer, som fx børnenes egne teg-
ninger.



10

Br
ug

 k
ro

pp
en

At hæve gulvet på en del af stuen giver mulighed for motorisk ud-
fordring hos børnene. Der er også god mulighed for opbevaring af 
rullekasser til legetøj under det hævede gulv. Det gør legetøjet mere 
tilgængeligt for børnene og nemmere at rydde op. 

En anden fordel ved et podie er at barnet nemmere kommer i øjen-
højde med den voksne.

Måske er der plads til en slidske, hvor der kan kravles på og leges 
med biler på. Jeg kan hjælpe jer med både design, tegninger og 
produktion.
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Puderummet fungerer godt som et sted, hvor 
børnene kan lege uden at der er voksne. Dekora-
tion og brug af klare farver kan få rum til at ind-
byde til leg og bevægelse.

Sikkerhedsgitteret ved vinduet er kamufleret ved 
at etablere en radiatorskjuler og tremmerne er ført 
fra væg til væg og helt op til loftet. På den måde 
bliver sikkerheden en del af indretningen.

Madrasser og puder opbevares i reol. Her har jeg 
tegnet en reol, der også kan fungere som stige.

Ved at skabe et podie, der giver noget børnene 
skal op og ned ad, bliver det lille rum delt i to, og 
det giver flere muligheder for leg.

Hvis der bruges klatresten på væggen, skal der 
tænkes i et blødt faldunderlag.

Brug kroppen
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Brug kroppen

Flere børneinstitutioner har i dag fokus på sprog. Her er mit bud på 
hvordan I kan indrette et rum, hvor ord og lyde kan manifesteres i 
en kropslig læring. Overvej om I har et lidt større rum, så I også kan 
invitere forældre ind.

Forslag:

Lydord som “SI SI SI” eller “LA LA LA” som tekst på vægge kan 
nudge børnene til at gentage lyden. Jeres talepædagog kan 
komme med input på de gængse lyde, der er mest udfordrende 
for børnene.

Spejl på væggen kan bruges for at se hvordan munden formes. 
Ikke illustreret på tegningen.

Tavle til at skrive på. Hvis I vælger at male en væg med magnet-
maling kan der sættes magnetiske bogstaver og billeder op.

Her er valgt et rundt bord, for at danne fundament for lighed.

Brug evt. folieprikker på gulvet, så barnet kan hoppe fra prik til 
prik mens der øves lyde og ord. Ikke illustreret på tegningen.
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Lange gange er ofte et uudnyttet område og nogle steder er 
der ikke taget højde for at skabe atmosfære. Gangene fungerer 
som trafikåre, men de kan sagtens indrettes til oplevelse.

Her er illustreret bort og billeder på væggene. Piller og indhak 
har fået en matchende farve og på vinduerne er der kommet 
transparent folie skåret i cirkler, som kaster kulørte skygger på 
gulvet alt efter, hvor solen står.

Puf gang i legen



Puf gang i legen
Hvis I gerne vil inddrage gangarealet til leg, kan I sætte en vejbane på gul-
vet med folietape, så børnene kan lege med biler. 

Placer evt. en bænk, der er stor nok til at der kan sidde to børn. Den må 
gerne have en høj side, så man kan sidde uforstyrret og få fornemmelsen af 
privatsfære.

Vis jeres pædagogik. Her er det i form af et læringstræ. Det kan laserskæres 
i birketræ, så løsningen bliver mere permanent eller bare skæres i karton. Et 
spotlys direkte på træet gøre, at personale og forældre i højere grad lægger 
mærke til det. 

Der kan være forskellige hold-
ninger omkring praktikken i områ-
det omkring gange og garderober.

Det er vigtigt at være enige om, 
hvordan man bedst udnytter plad-
sen, og at alle høres. Tag en diskus-
sion om, hvad I vil med pladsen, og 
hvem der skal bruge den.

Er det fx et aktivt legeområde 
for børnene, eller fx et sted, hvor 
børnene skal vente og opholde 
sig, mens kammeraterne får hjælp 
med tøjet.
 
Måske skal det fungere som et 
vandhul, hvor der inviteres til sam-
tale mellem forældre og barn eller 
pædagog og forældre.
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Æstetik og stoflighed
En del børnehuse efterspørger mere æstetik i indretningen. Æstetik er 
det sanselige indtryk vi beriges med, når vi taler indretning. Noget vi kan 
opleve ved fx at kigge på eller røre ved. Her er et par designgreb, jeg be-
nytter mig af

1. Vælg en begrænset farvepalette.
2. Brug inventar fra samme “designfamilie” i samme rum.
3. Blanke overflader er praktiske, men reflekterer lyset og kan fremstå  
             kliniske.
4. Naturlige detaljer som fx åreri træ eller grønne planter får os til at  
  føle os godt tilpas.
5. Lys kan også bruges i oplevelsen og bestemme hvilken handling    
            der skal foregå. 
6. Skærm rodet af. Det er nemmere at styre oplevelsen af et rum, der  
             ikke har for meget visuelt støj.
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Det første møde er uforpligtende

Lad os sammen sætte ord på jeres 
behov i indretningen. 
Jeg har forskellige metoder i værk-
tøjskassen for at afdække behov i 
designprocessen.

På det første møde kigger vi på hvem 
I er, hvilke handlinger der skal foregå i 
rummene og hvem indretningen skal 
være for. Sammen ser vi på jeres hus, 
hvad der fungerer og hvad der ikke 
understøtter beboernes trivsel, jeres 
pædagogik og arbejdsgang.

Her finder vi også ud af om det måske 
er en workshop, der bedst vil fungere 
for jer.

1
Løsningsforslag
Jeg sender et bud på hvordan en 
workshop kunne se ud eller en skitse 
i 2D og en retning for projektet
Ved det næste møde taler vi proces, 
indretningsdetaljer og stiller skarpt 
på budgettet.

Vi finder ud af hvilke rum, det giver 
mest mening at starte med, og om 
indretningen evt. skal deles op over 
flere perioder. Det er også her, vi bliv-
er enige om en kontrakt.

2
Implementering
Vælger I workshop, så afholder vi 
den og kigger på hvilke konkrete 
løsninger der kan implementeres, 
hvordan og hvornår.

Vælger I den indretning vi er blevet 
enige om, får I en projektplan, så I 
ved hvornår der kommer leveringer 
og håndværkere. Jeg vil være i huset 
efter aftale.

For at der er mindst mulig uro og rod 
er det en god idé, at planlægge efter 
hvornår der er færrest i huset. 

3
Aflevering
Når håndværkerene er ved at rykke 
ud og inventaret er på plads, går vi 
sammen gennem i huset.

Der kan være små leveringer, der 
kommer efter datoen. Dem kommer 
jeg gerne ud og sætter på plads.

Glæder mig til at møde jer!
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Sussie Lerche
Oehlenschlægersgade 8, 2.tv 

1663 København V

Hjemmeside: www.form-rum.dk 
Blog: www.sussielerche.com

Tlf. nr. 2031 3899
sussielerche@gmail.com  

Æstetik og atmosfære 
i børnehuset

http://www.form-rum.dk 
https://sussielerche.com/category/blog/indretning/plejehjem/

