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Ny institution, Nørager 

 

 

 

 

 

 

Den nye daginstitution i Nørager, som erstatning for den nuværende bygning, bliver udbudt i fagentrepriser. 
Organiseringen for projektet redegøres herunder.  

 

Børne- og Familieudvalget 

Thøger Elmelund Kristensen Pia Britt Elberg 

Lene Schmidt Aalestrup Jesper Greth 

Maybritt Toft Pedersen  

 

Brugerprocessen varetages internt og munder ud i et dispositionsforslag, og udbydes efterfølgende i indbudt 
licitation til totalrådgiver for færdigprojektering og udførelse.  

 

Styregruppen 

Vibeke Lei Stoustrup Direktør, Rebild Kommune 

Lene Hvilsom Larsen Centerchef, børn og unge, Rebild Kommune 

Thøger Elmelund Kristensen Udvalgsformand, Børne- og Familieudvalget  

 

Styregruppen består af den involverede udvalgsformand, direktør samt centerchef. Det vil være styregrup-
pen, der træffer de endelige beslutninger, som ikke skal i økonomiudvalg eller byrådet, med forudgående 
indstilling fra byggeudvalg og projektgruppe.  

 

Byggeudvalg 

Vibeke Lei Stoustrup (formand) Direktør, Rebild Kommune 

Lene Hvilsom Larsen Centerchef, børn og unge, Rebild Kommune 

(tilgår – se overordnet tidsplan) Totalrådgiver 

Morten Andersen Projektleder, Rebild Kommune 

 

Byggeudvalget varetager den overordnede koordinering af byggesagen via drøftelser, beslutninger og udar-
bejdelse af indstillinger til styregruppen og evt. udvalg og byråd. Byggeudvalget er bindeleddet mellem bru-
gere (repræsenteret ved projektgruppen) og styregruppen. 

Byggeudvalg vil blive indkaldt til møder efter behov.  

 

 



 

 
Side 2 af 2

  

Projektgruppe 

Jesper Johansen  Dagtilbudsleder 

Rebild Kommune 

Kirsten Knudsen  

 

AMR/medarbejderrepræsentant (Børnehave)  

Rebild Kommune 

Maj-Britt Gyldenløve Medarbejderrepræsentant (Vuggestue) 

Rebild Kommune 

Stella Graversen 

 

Forældrebestyrelse repræsentant 

Rebild Kommune 

Aase Grønhøj  Sikkerhedsleder & Arbejdsmiljøkonsulent 

Rebild Kommune  

(tilgår – se overordnet tidsplan) Totalrådgiver 

- 

Anne Tornvig  

(deltager til dispositionsforslag er udarbejdet) 

Arkitekt 

Norconsult 

Morten Andersen (Formand)  Projektleder, Byg og anlæg 

Rebild Kommune 

 

Projektgruppen varetager brugerinteresser og det er projektgruppens opgave, sammen med arkitekten, at 
fremkomme med og beskrive og skitsere de ønsker og krav til projektets indhold og funktion, som de ønsker 
indeholdt i den nye institution. Dette dispositionsforslag skal danne grundlag for det projekt der skal færdig-
bearbejdes af totalrådgiver. 

 

Projektleder og totalrådgiver varetager byggesagen under færdigprojektering samt udførelse, og vil være 
bindeleddet mellem projektgruppen og entreprenørerne i udførelsesfasen med deltagelse i byggemøder, og 
evt. projektgruppe- og byggeudvalgsmøder. Projektgruppen vil i mindre omfang blive indkaldt i løbet af pro-
jektering og udførsel.  


