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Fordeling af indstillede bevillinger til legepladspuljen 2020 
 

Nedenstående viser den samlede indstilling vedrørende legepladspuljen 2020. 

Der er i alt 3,829 mio. kr. til fordeling (se tal med rød farve). 

Det indstilles, at: 

 Skolerne tildeles 2,125 mio. kr. og  

 Dagtilbudsområdet tildeles 1,354 mio. kr.  

 I alt 3,479 mio. kr. fordeles. 

Til byggesagsbehandling afsættes 0,250 mio. kr. og 0,1 mio. kr. afsættes til uforudsete opgaver på området, 

herunder evt. til byggelegepladsen på Damvej, som er under lovpligtigt renovering. 

 

Område Bevilling 2020 Ønsker 2021-22 I alt 

Dagtilbud 1.353.503 997.279 2.350.782 

Dagtilbud -sikkerhed 275.533   275.533 

Erritsø 249.967 129.000 378.967 

Fjordbakken 171.800 94.600 266.400 

Kirstinebjerg 383.488 304.000 687.488 

Ullerup Bæk 272.715 387.462 660.177 

Skoler 2.125.216 3.370.546 5.495.762 

Alle 244.500   244.500 

Erritsø Fællesskole 161.100 456.000 617.100 

Fjordbakkeskolen 315.000 435.000 750.000 

Frederiksodde 280.000 682.700 962.700 

Kirstinebjergskolen 529.016 843.346 1.372.362 

Ullerup Bæk Skolen 595.600 880.500 1.476.100 

I alt skoler og dagtilbud 3.478.719 4.367.825 7.846.544 

        

Byggesagsbehandling 250.000 250.000 500.000 

Buffer 100.281     

Bevilling i alt 3.829.000 3.829.000 7.658.000 

 

Der er samlet set ansøgninger for 7,847 mio. kr., herunder ansøgningerne fra 2019. 

Ansøgninger fra 2019 er opdateret og udgør ansøgninger for 2,081 mio. kr. Der er således nye ansøgninger 

for i alt 5,766 mio. kr. 

Mængden af ansøgninger er større end tidligere år og hænger sammen med at puljen er forøget med 2,5 

mio. kr., der muliggør at flere typer ansøgninger kan imødekommes. 
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Bevillinger fordelt efter type – dvs. nye ønsker og sikkerhed 
 

Ansøgningerne er kategoriseret efter: 

 sikkerhed,  

 arbejdsmiljø og  

 nye ønsker. 

Dette års bevillinger fordeler sig med: 

 53 % af bevillingerne til sikkerhed på legepladserne og  

 47 % til nye faciliteter på legepladserne. 

På dagtilbuds- og skoleområdet er der afsat henholdsvis 0,275 mio. kr. og 0,244 mio. kr. til udbedring af di-

verse kritiske sikkerhedsforhold på legepladserne. 

 

Indstilling til bevilling for 2020 

  Nye ønsker Sikkerhed I alt 

Dagtilbud 628.855 724.648 1.353.503 

Alle- sikkerhed 0 275.533 275.533 

Erritsø 155.896 94.071 249.967 

Fjordbakken 85.000 86.800 171.800 

Kirstinebjerg 217.505 165.983 383.488 

Ullerup Bæk 170.454 102.261 272.715 

Skoler 989.600 1.135.616 2.125.216 

Alle- sikkerhed 0 244.500 244.500 

Erritsø Fællesskole 0 161.100 161.100 

Fjordbakkeskolen 165.000 150.000 315.000 

Frederiksodde 280.000 0 280.000 

Kirstinebjergskolen 332.000 197.016 529.016 

Ullerup Bæk Skolen 212.600 383.000 595.600 

Hovedtotal 1.618.455 1.860.264 3.478.719 
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Bevillinger til skoler vedrørende sikkerhed (i alt kr. 1.135.616) 
 

Distrikt Institution Formål Bevilget 

Alle Skoler Legepladssikkerhed på skoler - udbedring af kritiske for-
hold, jf. legepladsrapport juni 2019 

244.500 

Kirstinebjergskolen Bøgeskovvej Udskiftning af 4-tårnsanlæg til nyt i stål. Nuværende er i 
træ og i forfald, jf. legepladsrapport. 

131.687 

Kirstinebjergskolen Indre Ringvej Etablering nyt legetårn. Eksisterende tårn er i meget dårlig 
forfatning og det kan ikke længere svare sig at fortsætte 
med at vedligeholde det. Der er nu råd i de bærende kon-
struktioner og samlingerne i konstruktionen er ved at være 
så slidte, de ikke længere kan spændes ordentligt sammen, 
hvorfor legetårnet udgør en større og større sikkerhedsri-
siko. Der ønskes minimum nedtagning af det eksisterende, 
men gerne etablering af et nyt. 

12.670 

Kirstinebjergskolen Høgevej Reparation af sadelgynger. Kraftigt slid i komponenterne, 
der skal skiftes. 2 nye sæder med vippebeslag og kæder, 
samt montering. 

8.000 

Kirstinebjergskolen Havepladsvej Reparation af parkourbane. Den bruges pt. ikke grundet 
manglende reparationer. Elevønske. 

20.000 

Kirstinebjergskolen Bøgeskovvej Indkøb af ny fugleredegynge. Vi oplever her skader på kæ-
der, sjækler og lejer, problemer i samlinger mellem træ- og 
stålstel, som koster dyrt og som kræver megen vedlige-
hold. Der ønskes ny gynge i komplet stål. 

24.660 

Ullerup Bæk Skolen Damvej Lovliggørelse af byggelegeplads 200.000 

Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej Tarzanbanen ønskes renoveret 15.000 

Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej Udskiftning af stolper ved sandkasse grundet råd 8.000 

Ullerup Bæk Skolen Nr. Allé Udbedring af flisebelægning i skolegården mellem 7. og 8. 
klasse            

160.000 

Fjordbakkeskolen Skærbæk Løbe- og forhindringsbane. Udbygning af løbebane med en 
forhindrings- og parkurbane inkl. ny asfaltering af løbeba-
nen 

150.000 

Erritsø Fællesskole 

Krogsager 
Reparation af gynger, svævebane samt udskiftning af klat-
reredskab i træ i Grønnegården 

109.100 

Erritsø Fællesskole Højmosen Reparation af svævebane, gynger, Robina redskab, balan-
cebane og karrusel 

52.000 
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Bevillinger til skoler vedrørende nye ønsker (i alt kr. 989.600) 
 

Distrikt Institution Formål Bevilget 

Fjordbakkeskolen Taulov Supernova, snurretop - både indskoling og mellemtrin. 
Elevønske. 

40.000 

Ullerup Bæk Skolen Nr. Allé Pannabane - Til anvendelse af boldglade elever og anven-
des i undervisningen. Elevønske 

35.000 

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 1 Multibane.  Multibanen vil påvirke mulighederne for 
udendørs aktivitet. Der ansøges om midler til etablering af 
en til to multibaner. Elevønske. 

167.000 

Kirstinebjergskolen Bøgeskovvej Etablere en multibane i tilknytning til TGI, skole og Børne-
hus. Multibanen giver området en ny og spændende 
ramme for sport, leg, bevægelse og socialt samvær i fri-
kvartererne, ved afviklingen af idræt og styrke børnenes 
og de unges muligheder for udendørsaktiviteter i fritids-
ordningen. Den vil blive en ny social ramme for lokalsam-
fundets børn, unge/ voksne. Skolen vil stå for det løbende 
tilsyn af banen, og udføre mindre reparationer. 

100.000 

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 2 udendørs bordtennisborde. Vil øge glæden og tiden 
udenfor. Elevønske. 

40.000 

Kirstinebjergskolen Havepladsvej Bølgebænk. Giver muligheder for at sidde mere sammen 
udenfor i frikvarter og fritid. Kan anvendes i undervisnin-
gen og vil løfte skolens udemiljø. Elevønske. 

25.000 

Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej "Leg på streg" - opstregning på flisebelagte områder - stor 
succes i frikvartererne 

6.500 

Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej Et nyt legemiljø ved sommerhuset - En Supernova, gynger 
og en Rock it. De mange børn giver pres på redskaberne. 
Flere tilbud forventes at mindske konflikter i frikvartererne 

141.100 

Ullerup Bæk Skolen Nr. Allé To komplette streetbasket stativer (stativer og kurve). 
Elevønske 

20.000 

Ullerup Bæk Skolen Nr. Allé Fire basketballkurve - skal erstatte to ødelagte kurve ved 
7. og 8. kl. 

10.000 

Frederiksodde Frederiksodde A  Aldersvarende autismeudfordrende legeplads.  Til klatre- 
og bevægelsesaktivitet. 

280.000 

Fjordbakkeskolen Taulov 2 Pumptrack baner til cykler, løbehjul, rulleskøjter 50.000 

Fjordbakkeskolen Skærbæk Gyngestativ, 5 kants gynge 40.000 

Fjordbakkeskolen Skærbæk Dobbelt rutsjebane - skal bygges på eksisterende tårn på 
legepladsen 

35.000 
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Bevillinger til dagtilbud vedrørende sikkerhed (i alt kr. 724.648) 
 

Distrikt Institution Formål Bevil-
get 

Alle Dagtilbud Legepladssikkerhed i dagtilbud- udbedring af kritiske forhold, jf. le-
gepladsrapport juni 2019 

275.533 

Fjordbakken Herslev Renovering af legestativ og legehus (100.000 kr.) - de 40.000 kr. fra 
sidste års pulje er ej anvendt og kan indgå i renoveringen 

60.000 

Fjordbakken Fyrtårnet Legehus veranda (legepladsrapport) 4.000 

Fjordbakken Spiren Udbedring af rutchebane 7.500 

Fjordbakken Spiren Renovering af legeplads 4.300 

Fjordbakken Fyrtårnet Renovering af bålhytte + udekøkken  11.000 

Ullerup 
Bæk 

Ulleruphave Udbedring af rutchebane, anmærkning i legepladsrapport 14.300 

Erritsø Snaremosen Rutsjebaner - slitage/forfald og manglede underlag 10.000 

Erritsø Brohaven Udeværksted/tipi: De eksisterende faciliteter har anmærkninger 25.000 

Erritsø Peter Aage Går-
den 

Beskyttelse og sikring af vores jordvolde  25.700 

Erritsø Snaremosen Klatretårn til 1-3 årige - erstatning for nuværende tårn. Se legeplads-
rapport om råd, forfald, anmærkninger på skridtlængde på trappe-
trin, farlig snoretræk 

27.675 

Erritsø Brohaven Sandkasse. Kanten på vuggestuens sandkasse skal skiftes. Den bøjer, 
løfter sig og har mange skarpe kanter. 

5.696 

Kirstinebjerg Bissensvej Sikkerhedsmæssige udbedringer i forhold til inspektionsrapporten 
fra 2019. Reparationsløsning for 21.000,-. Pris for nyt: 49.000,- 

49.000 

Kirstinebjerg Valhalla Reparationer af etablerede legeredskaber jf. rapport 2019 30.000 

Kirstinebjerg Savannen Nyt legehus til vuggestuen. Brædderne er gået i stykker 7.000 

Kirstinebjerg Savannen Nyt faldunderlag ved gyngerne. Ifølge legepladsrapporten faldhøjde 
justeres og gummimåtter bør fjernes. 

10.000 

Kirstinebjerg Duponts Gård Fornyelse af platform i legestativet. Det er råddent.  3.900 

Kirstinebjerg Duponts Gård Ny sandkasse på vuggestuens legeplads grundet råd/sikkerhed 6.183 

Kirstinebjerg Duponts Gård Ny rutchebane. Træet er råddent og hullet 4.900 

Kirstinebjerg Børnehuset  
Bøgeskov 

Sikkerhedsmæssige forbedringer jf. legepladsrapporten - der skal ske 
en udskiftning af gummimåtter til gummifliser under vores legetårn 

40.000 

Kirstinebjerg Børnehuset  
Bøgeskov 

Sikkerhedsmæssige forbedringer i forhold til legepladsrapporten - 
slid på gyngeleje på fuglerede gynge 

3.000 

Kirstinebjerg Gades Gård  Rør mellem de to sandkasser fjernes, da hullet er for lille. Bør fjernes 
risiko høj. erstattes af en trætrappe 

12.000 

Ullerup Bæk Stjernehuset Vedligeholdelse - råddent træværk (se bilag) 55.475 

Ullerup Bæk Korskærparken Vedligeholdelse - råddent træværk (se bilag) 13.950 

Ullerup Bæk Korskærparken Kardanled til giraf-og dinogynge (vandret) 
 

4.485 

Ullerup Bæk Kløverløkken Gynge på vuggestuens legeplads. Har fået anmærkning som uaccep-
tabel i legepladsrapporten.  

2.000 

Ullerup Bæk Labyrinten Råd og forfald på overligger samt åbning i tag kan fange beklædning. 
Højrisiko ifgl. rapport 

10.051 

Ullerup Bæk Labyrinten Tilretning af 2-3 fliser på legepladsen. Fare for fald 2.000 
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Bevillinger til dagtilbud vedrørende nye ønsker (i alt kr. 628.855) 
 

Distrikt Institution Formål Bevilget 

Erritsø Brohaven Etablering af nyt gyngestativ, da vi har 2 gynger til 80-88 børn. Ud-
gravning, underlag/gyngestativ, samt reparation af de eksisterende 

30.896 

Erritsø Lynghøjen Klatretårn med rutsjebane for de 3-6 årige. Vi mangler denne akti-
vitet efter at et tidligere tårn er blevet pillet ned 

70.000 

Erritsø Snaremosen Bålhytte - udearealet indeholder en stor natur grund til formålet 55.000 

Fjordbakken Fyrtårnet Nyt klatrestativ 30.000 

Fjordbakken Spiren Ny bålhytte 55.000 

Kirstinebjerg Bøgeskov Bvh Solsejl, legetøjskasse og shelter 22.505 

Kirstinebjerg Bissensvej Legemiljø: Bålhytte + fjernelse af defekte legehuse 56.500 
Kirstinebjerg Voldly Renovering af bålstedet -  er faldet sammen/ mangler afskærm-

ning. Ny jernramme til indkredsning af bålstedet, samt bænke 
9.000 

Kirstinebjerg Voldly Vuggestuens legeplads mangler en rutsjebane inkl. faldunderlag. 13.000 
Kirstinebjerg Valhalla Markedsplads - legehus, langbord/bænke, 2 købmandsdiske + pali-

sadehegn. Et viking miljø med UDGÅRD-skilt over indgang 
37.000 

Kirstinebjerg Valhalla 3 låger + hegn til den del af legepladsen, hvor de yngste børn leger 
for at kunne afskærme de yngste børn fra den store  

12.500 

Kirstinebjerg Savannen Solsejl til sandkassen. For bedre at kunne bruge legepladsen om 
sommeren. Vi mangler skyggesteder for børnene. 

5.000 

Kirstinebjerg Østervold Udskiftning af legehus pga. af råd 18.000 

Kirstinebjerg Olympiaden Træplanker til kant til at holde sand og jord væk fra fliser 10.000 
Kirstinebjerg Olympiaden Jord til reetablering af jordvolde 2.000 

Kirstinebjerg Gades Gård Det ene legehus på legepladsen skal fjernes (er slidt og med 
snor/finger klemmer) Erstattes af lille troldehule 

12.000 

Kirstinebjerg Gades Gård  Sansekasser med solsejl, Sandkasse til vuggestuen - de har ingen,  
dyr til at kravle på i sten eller træ + stubbe til sidde ved bålet 

20.000 

Ullerup Bæk Skovlodden Jordvold - Undgå jorderosion på legebakke 15.000 

Ullerup Bæk Skovlodden Legehus - erstatning for nuværende, som har anmærkninger 10.000 

Ullerup Bæk Ulleruphave Bålplads 55.000 

Ullerup Bæk Kløverløkken Stor tilskrivning af vuggestuebørn giver behov for ny legeredskaber 40.000 

Ullerup Bæk Kløverløkken Udskiftning af 5 brædder på glidebane (bakke med adgangsvej) 3.000 

Ullerup Bæk Pelikanen         Udskiftning af gyngestativ med to dæk gynger inkl. faldunderlag 17.354 

Ullerup Bæk Æblehaven Udvidelse af cykelbane inkl. opgravning af hæk og tilslutning 22.900 

Ullerup Bæk Æblehaven Vask og rens af eksisterende gummibane 7.200 
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Ansøgninger, der vurderes i 2021-2022 
 

Prioriteringen mellem budgetårene betyder, at der står en række projekter tilbage, som tidligst kan igang-

sættes i perioden 2021-2022. Der projekter for: 

 0,997 mio. kr. på dagtilbudsområdet 

 3,371 mio. kr. på skoleområdet 

 Der ligger ansøgninger for 4,368 mio. kr. i alt 

Område Ønsker 2021-22 

Dagtilbud 997.279 

Dagtilbud -sikkerhed   

Erritsø 129.000 

Fjordbakken 94.600 

Kirstinebjerg 304.000 

Ullerup Bæk 387.462 

Skoler 3.370.546 

Alle   

Erritsø Fællesskole 456.000 

Fjordbakkeskolen 435.000 

Frederiksodde 682.700 

Kirstinebjergskolen 843.346 

Ullerup Bæk Skolen 880.500 

Hovedtotal 4.367.825 

    

Byggesagsbehandling 250.000 

Buffer   

Bevilling i alt 3.829.000 

 

Tages der højde for udgifter til byggesagsbehandling, vil der mangle 0,789 mio. kr., såfremt alle ønsker skal 

imødekommes. I dette beløb er der dog ikke taget højde for nye løbende udgifter til vedligehold af de eksi-

sterende legepladser. 

Sand 

Sand skal løbende tilføres/udskiftes samt renses og luftes, således at bl.a. de stødabsorberende egenskaber 

bibeholdes. 

Flere ansøgninger handler om ønske om sand og faldunderlag på legepladserne. Begge forhold er dyre, og 

flere ansøgninger viser priser omkring 25.000 kr. pr. skole/dagtilbud. 

Disse ansøgninger er ikke imødekommet, da sand normalt skal betales af driftsmidler, som det dog er svært 

at finde midler til grundet de høje priser. 

Forvaltningen vil i samarbejde Ejendomsafdelingen se på mulighederne for at genanvende sand på lege-

pladserne grundet de høje udgifter, men også med henblik på bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. 

Skal sand udskiftes/renses hvert 3. år, vil Børn og Unge skulle finde omkring 0,35 mio. kr. årligt. til opgaven. 
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Dagtilbud - ansøgninger, som indgår i fordeling i budget 2021-2022 
 

Distrikt Institution Formål Beløb 

Ullerup Bæk Skovlodden Cykelbane på skovlodden og sfo’s legeplads. Cykelbanen er sam-
menkoblet, så børnene kan få en længere cykeltur, når lågen mel-
lem legepladserne åbnes 

70.000 

Ullerup Bæk Kløverløkken Legesystem  til storegruppen - erstatning for fjernede legeredska-
ber 

134.000 

Fjordbakken Fyrtårnet Sand + faldsand 24.600 

Fjordbakken Spiren Udskiftning af sand 30.000 

Fjordbakken Lucinahaven Cyklebane 40.000 

Erritsø Snaremosen Karrusel med etablering af faldunderlag 40.000 

Kirstinebjerg Bissensvej Legemiljøer i 2 sandkasser (53.000) + kørebanelegemiljø (19.000) + 
bådlegemiljø (600) 

72.500 

Kirstinebjerg Valhalla Påklædningspodie/legeredskab. Bygges ind i skrænt, så personalet 
kan komme til at trække bukser ud over støvlerne på børnene, 
uden at skulle bukke sig i en uhensigtsmæssig stilling. 

11.000 

Kirstinebjerg Savannen Anlæg af cykelbane. Ønsker at kunne udnytte området bedre ved 
at anlægge en cykelbane, dele den store jordhøj i 2 og lave et græs-
område mellem de 2 høje. 

65.000 

Kirstinebjerg Savannen Overdækning af bålpladsen 8.000 

Kirstinebjerg Østervold Sanseintegration - Karrusellen kan bruges, hvor børnene enten sid-
der ned, eller står op på træpladen. Pladen kan rotere rundt, så 
børnene kan få en rigtig karrusel tur. Anbefalet alder: 2-6 år. 

50.000 

Kirstinebjerg Gades Gård  Musikinstrumenter til legepladsen (25.000) 25.000 

Kirstinebjerg Gades Gård  Udendørs vask med lille bord til vores værksted 0 

Ullerup Bæk Kløverløkken Rammen om sandkasserne er præget af råd og har fået anmærk-
ning i legepladsrapport. Vi ønsker palisadekant af genbrugsplast 

33.000 

Ullerup Bæk Kløverløkken Legehus til vuggestuens legeplads ved sandkassen. Træet ved ter-
ræn er i forfald og præget af råd.  

15.000 

Ullerup Bæk Kløverløkken Ny fodboldbane (ramme rundt om og ny belægning) Evt. laves om 
til multibane 

56.000 

Ullerup Bæk Ta Fat Bålhytte + bænke  76.462 

Ullerup Bæk Æblehaven Ny belægning/underlag til legestativ til eksisterende legestativer 5.000 

Erritsø Bakkely Nyetablering af legehuse (indkommet for sent) 15.000 

Erritsø Agerkrogen Generelt forfald, råd, vange, der er flækket iflg. legepladsrapport. 
(Indkommet for sent) 

50.000 
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Skoler - ansøgninger, som indgår i fordeling i budget 2021-2022 
Distrikt Institution Formål Beløb 

Erritsø Fællesskole Bygaden Øget fysisk aktivitet 1. Videreetablering af mulighed for aktivite-
ter/bevægelse/træning i alle fag 

256.000 

Erritsø Fællesskole Bygaden Øget fysisk aktivitet 2. Videreetablering af mulighed for aktivite-
ter/bevægelse/træning i alle fag.  

200.000 

Fjordbakkeskolen Taulov Flisebelagt multibane til fodbold, håndbold, Hockey, hvor der 
kan sættes net på tværs til fodtennis og volleyball mm. 

195.000 

Fjordbakkeskolen Taulov Tarzanbane, som erstatning for tidligere, som er rådnet 90.000 

Fjordbakkeskolen Skærbæk Sandkasser - restaurering af 2 nuværende sandkasser 50.000 

Fjordbakkeskolen Skærbæk Nyt bålhus på den store legeplads, hvor man kan sidde i frikvar-
tererne og snakke. Eksisterende bålplads ønskes overdækket 

100.000 

Frederiksodde Frederiksodde D Multibane med høje sider. Den gamle er udslidt og repareret 
flere gange.  

306.000 

Frederiksodde Frederiksodde D Sansevæg  45.000 

Frederiksodde Frederiksodde B  Faldunderlag til den lille skolegård - "gummi" til fodboldbanen 82.000 
Frederiksodde Frederiksodde B  Pyramidenet til lille gård inkl. faldunderlag i gummi 200.000 

Frederiksodde Frederiksodde B  En Sit Up Bænk til den store gård - til aktivitet i frikvartererne 13.000 

Frederiksodde Frederiksodde B  En Supernova til den store gård   36.700 

Kirstinebjergskolen Basisafdelingerne Mobil cykelbane - Der mangler fysiske aktiviteter 30.000 

Kirstinebjergskolen Høgevej Nyt faldunderlag. Stødabsorberende egenskaber mangler  25.000 

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 2 udendørs bordtennisborde. Elevønske 40.000 
Kirstinebjergskolen Bøgeskovvej Dobbelt gynge 41.930 
Kirstinebjergskolen Høgevej Etablering af klatre- og hyggeområde 60.000 
Kirstinebjergskolen Høgevej Kanttræet til faldområderne på skolen er ved at været rådnet 

væk. Bør udskiftes med egesveller, som holder noget længere. 
25.000 

Kirstinebjergskolen Høgevej Kunstarmeringsgræs på jordvold. Der søges en varig løsning med 
hybridgræs på skråning på legepladsen 

92.000 

Kirstinebjergskolen Bøgeskovvej Ocean Dome-klatretårn. Mangler ny udfordring til afdelingens 
elever. Et trådnet-klatretårn 

382.914 

Kirstinebjergskolen Havepladsvej Multibane 2 - for leg og udendørsaktivitet. Elevønske 159.172 
Ullerup Bæk Skolen Skolesvinget Indretning af unge-/udemiljø på mellemtrinnet 25.000 
Ullerup Bæk Skolen Skolesvinget Skur til legeredskaber og mødested for Indskolingen 35.000 

Ullerup Bæk Skolen Damvej Boldhegn til multibane - Undgå at bolde lander på gaden 70.000 

Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej Brændeskur - bålhygge er attraktiv aktivitet 45.000 

Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej Legepladsredskab Asterope II (klatreredskab). Elevønske. 211.500 

Ullerup Bæk Skolen Skolesvinget Tilskud til fællesprojekt "Mulitibane" i samarbejde med lokale 
kræfter, bl.a. BPI (kunstgræsbane, der skal stå færdig i 2021) 

400.000 

Ullerup Bæk Skolen Skolesvinget Sandkasse og legehus til fritidsområdet 36.000 
Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej Flisebelægning plus støttemur omkring sandkasse 38.000 

Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej Ungdomsmiljø. Overdækket terrasse til frikvarterer/undervis. 20.000 
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