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MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE

INDLEDNING
Baggrund / Formål / Metode og proces

BAGGRUND
Skolerne i Køge Kommune har over for Skoleudvalget og Børne- og Uddannelsesforvaltningen påpeget, at skolernes bygningsmasse ikke i tilstrækkelig grad lever op til kravene til et
opdateret og moderne skolevæsen. Med folkeskolereformen
er der kommet nye fag, en længere skoledag og et ønske om
en skoledag, der er mere varieret. Pædagogikken - og dermed
krav til lokalers indretning - har ændret sig og desuden er en
del (fag-)lokaler ikke blevet renoveret og opdateret i nyere tid.
Det blev derfor i foråret 2017 besluttet, at der skulle udarbejdes en Masterplan for alle folkeskolerne i Køge.
Ensartet digitalt tegningsmateriale for alle skoler indgår som
en del af Masterplanen i opgaven.
FORMÅL MED OPGAVEN
Masterplanen skal sætte fokus på mulighederne for at bringe kommunens skolebygninger til et niveau, der lever op til
efterfølgende pejlemærker. Masterplanen skal belyse, hvilke
ombygninger, der er behov for, for at skolerne rent pædagogisk
lever op til den nye folkeskolereform. Der er udstukket tre pejlemærker for processen.
Pejlemærke 1
• Skolebygningerne skal udgøre inspirerende undervisningsmiljøer med opdaterede faglokaler, der styrker elevernes
faglige udvikling og aktive deltagelse.
• Skolebygningerne skal understøtte elevernes innovative
udvikling og entreprenørskab med brug af digitale og eks-

perimenterende arbejdsformer.
Nøglebegreber er faglighed, inspiration og læring

et registreringsmøde per skole, hvor det eksisterende materiale gennemgås og efterfølgende justeres eller optegnes på ny.

Pejlemærke 2
• Skolebygningerne skal understøtte fleksible læringsmiljøer, der giver alle elever tryghed, trivsel, motion og social
udvikling gennem en spændende og varieret dag både i
SFO og skole.
Nøglebegreber er inklusion, variation, motion og bevægelse

B. Brugerinvolverende proces
Der gennemføres en brugerinvolverende proces, hvor alle skoler repræsenteres af en arbejdsgruppe, som deltager i et dialogmøde med KANT arkitekter.
Dialogmødet tager udgangspunkt i de 3 pejlemærker, som tidligere er formuleret sammen med skoleudvalget og som skolebygningerne i fremtiden skal leve op til.

Pejlemærke 3
• Skolen som en god arbejdsplads for elever og ansatte i
forhold til indretning, indeklima, akustik, æstetik og lys.
• Skolen som en del af lokalsamfundet; et fungerende samspil med lokalsamfundet gennem åben skole, aktiviteter
og gode rammer for fritidsbrugeres anvendelse af skolelokalerne
Nøglebegreber er arbejdsmiljø og samspil med lokalsamfundet
METODE OG PROCES
Opgaven består af flere delprocesser, som gennemføres sideløbende.
A. Registrering og digitalisering
For at give et ensartet grundlag for den videre proces ønskes
det, at tegningsmaterialet for Køge Kommunes 16 folkeskoler
registreres og om nødvendigt digitaliseres. Hertil afholdes der

ANALYSEGRUNDLAG

Dialogmødets formål er at sætte fokus på, hvordan de tre formulerede pejlemærker kan omsættes på skolerne, således at
de pædagogiske rammer optimeres og opfylder krav fra folkeskolereformen som bl. a. vedrører nye fag, en længere og mere
varieret skoledag og ændrede pædagogiske metoder.
Alle møder gennemføres i august/ september 2017.
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MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE

INDLEDNING
Læsevejledning

LÆSEVEJLEDNING
Dokumentet er opdelt i fire hovedafsnit:
• Indledning
• Konklusion og overordnede anbefalinger
• Generelle anbefalinger
• Specifikke anbefalinger per skole
Desuden vedlægges der bagest i dokumentet et antal bilag.
Indledningen beskriver opgavens baggrund, metode og proces.
Konklusion og overordnede anbefalinger foretager en kobling
mellem Køge Kommunes 10 års prognose for elevtalsudviklingen med registreringer og vidensopsamling fra dialogmøderne
og besigtigelser.
De generelle anbefalinger peger på, hvordan skolerne fremadrettet skal udvikle og indrette sig. Dette beskrives i tekst og
visualiseres ved hjælp af referencebilleder fra andre steder.
De specifikke anbefalinger for hver skole består af skolens fakta i kort form, en opsamling fra dialogmødet i tekst og billeder
(læst og kommenteret af skolerne) samt en registrering af skolens funktionsområder (vist med farver).
Derefter vises et forslag til fremadrettet placering af funktionerne samt et løsningsforslag, som i tekst beskriver de anbefalede opdateringer og forandringer på skolens arealer. Forandringerne er også vist på plantegninger over skolen.
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MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE

INDLEDNING
Oversigt over Køge Kommunes folkeskoler

OVERSIGT OVER KØGE KOMMUNES FOKESKOLER

Højelse Skole

Borup Skole
670

Ejby Skole
435

244

Køge Kommune har 14 folkeskoler og 2 specialskoler (Heldagsskolen Slimminge og Ellebækskolen).

Kirstinedalsskolen
574

Asgård Skolen
626
Vemmedrupskolen
334
Heldagsskolen Slimminge
40

490
Skovboskolen

Sct. Nicolai Skolen
Ellemarkskolen 483 (2 matrikler)
460
432 Søndre Skole
496 Hastrupskolen

Ellebækskolen
101

438 Herfølge Skole

Skoler i masterplanen
Alkestrup Skole, Asgård Skole, Borupskolen, Ellebækskolen,
Ellemarkskolen, Eiby Skole, Hastrup skole
Herfølge skole, Holmebæk skolen, Højelse skole, Kirstinedalsskolen, Skovboskolen, Skt. Nicolai Skolen,
Slimminge Heldagsskole, Søndre Skole, Vemmedrup skole *.
Antal elever og spor
Der er i alt tilmeldt 7212 elever fordelt på de 16 skoler.
Skolerne varierer mellem 1 og 3 spor pr. årgang
De 14 folkeskoler har mellem 16 og 28 elever i hver klasse. De
to specialskoler har 4-10 elever per klasse.
Desuden findes der et antal modtagerklasser og specialklasser på nogle af skolerne, hvor elevtallet pr. klasse kan være op
til 12 elever.
Skolebygninger
Skolerne er primært opført mellem 1950 og 2005, enkelte er
opført tidligere.
Flere af skolerne er blev ombygget og/eller har fået en tilbygning indenfor de sidste 20 år.
Ingen af skolerne er blevet 100% opdateret efter skolereformens ikrafttrædelse.

293 Holmebækskolen

110
Alkestrup Skole
2 km

*Da Vemmedrup Skole undervejs i processen er blevet lukket grundet svimmelsvamp, er der ikke udarbejdet et løsningsforslag til denne
skole. Der afventes en afgørelse på, hvad der fremadrettet skal ske
med skolen.
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MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE

KONKLUSION
Muligheder for kapacitetsforøgelse i Køge Kommune
UDGANGSPUNKT FOR ANALYSEN
Analysen tager afsæt i elevtallene fra Køge Kommunes befolkningsprognose 2017/18 (oplyst af forvaltningen) og Kant
arkitekters registrering af lokaleforhold på de enkelte skoler.
Der er i analysen hverken medtaget elevtal for elever, som
går i modtage- eller specialklasser, ligesom deres lokaler ikke
medtages som en lokaleressource. Derfor kan elevtallet på
nogle af skolerne afvige fra det faktiske elevtal på registreringstidspunktet.
Illustrationen til højre viser en samlet oversigt over den nuværende kapacitet af basislokaler, kapaciteten af basislokaler
ved intern omrokering på de enkelte skoler samt fremadrettet
behov. Desuden vises kommunens maksimale kapacitet for
antallet elever, som udregnes med afsæt i basislokalernes
størrelse (som varierer for skolerne). Muligheder for kapacitetsforøgelser uddybes under de enkelte skolers afsnit.
KONKLUSION
Med en prognosticeret elevtilvækst på 225 elever og mulighed for ca. 2500 flere elever i de samme skoler uden tilbygninger har Køge Kommune overordnet set gode muligheder
for at kunne optage flere fremtidige elever. Dog skal det
understreges, at den nuværende bygningsmasse kræver en
del opdateringer, for at kunne rumme det antal elever, der allerede er på skolerne nu. En elevtilvækst ud over prognoserne
vil kræve yderligere opdateringer.
Enkelte skoler som Kirstinedalskolen, Holmebækskolen og
Skovboskolen har pt. et større antal m2/ basislokaler til rådighed, som vil kun bruges fremover.
Der kan dog ses udfordringer ved Ellemarkskolen og Søndre Skole, som begge to ifølge prognosen vil nå frem til fuld
udnyttet kapacitet. Ellemarkskolen er allerede nu ved at nå
bristepunktet og har udfordringer med fælles- og gruppearealer, som ved fortsæt vækst bør genovervejes og justeres.
Begge skoler ligger i Køge midtby, hvor kapaciteten ikke kan
øges indenfor de eksisterende skoler.
Hvis det overvejes at flytte elever til andre skoler bør distriktgrænserne ændres både mod nord og mod syd, for at
inddrage hhv. Kirstinedalskolens og Holmebækskolens ledige
arealer.
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Muligheder for
kapacitetsforøgelse

Nuværende kapacitet
Basislokaler

Elever

Kapacitet ved fuld brug af eksisterende
rammer/ intern rokade

Klasser

Alkestrupskolen

7

110

7

Asgård Skole

29

626

Borup Skole

33

Ejby Skole

Basislokaler Elever

Årstal for fuld udnyttet kapacitet /
maks. antal klasser (ift. prognose)

Ændring i elevtal
2017 - 2028

*Elever pr. klasser

1

7

154

22

Maks. 7 Klasser

29

32

896

28

Maks. 29 Klasser

- 77

670

30

38

1064

28

Maks. 32 Klasser

150

21

435

20

21

588

28

Maks. 20 Klasser

- 39

Ellemarkskolen

22

460

22

24

576

24

2024/25

120

Hastrupskolen

24

496

22

25

700

28

Maks. 22 Klasser

- 74

Herfølge Skole

22

438

22

26

624

24

Maks. 23 Klasser

90

Holmebækskolen

23

293

14

23

644

28

Falder til 10 Klasser

Højelse skole

12

244

11

14

392

28

Maks. 12 Klasser

-8

Kirstinedalskolen

26

574

25

31

744

24

Maks. 30 Klasser

138

Skovboskolen

23

490

23

29

812

28

Maks. 21 Klasser

38

Sct. Nicolai Skole

20

483

20

23

552

24

Maks. 21 Klasser

- 112

Søndre Skole

20

432

19

21

504

24

2026/27

125

Vemmedrupskolen

18

334

17

18

432

24

Falder til 10 Klasser

- 71

300

6085

281

332

8682

Dagskolen Slimminge

8

40

8

8

Ellebækskolen

8+3

101

8-10

8+3

I alt

40
110

- 56

225

4
8-10

* Kolonnen viser, hvor mange elever, der er regnet med i én klasse
og tager afsæt i basislokalernes størrelse. På nogle skoler er der
et antal basislokaler, som ikke kan rumme 28 elever, hvorfor der
regnes med et mindre antal.

MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE

KONKLUSION
Muligheder for kapacitetsforøgelse i Køge Kommune

ELEVTAL
Prognosen viser en samlet tilvækst på 225 elever i alderen
6-16 år indtil 2028.
Tilvæksten er ret ujævnt fordelt over kommunen.
De største stigninger kan ses her:
Borup Skole: +150 elever
Ellemarkskolen: +120 elever
Herfølge Skole: + 90 elever
Kirstinedalskolen: +138 elever
Søndre Skole: + 125 elever

KLASSEKVOTIENT
Overordnet set, er der kun få klasser/ skoler, som har klassekvotienter, som nærmere sig et maksimum på 28 elever, og
det sker for det meste kun i enkelte årgange. Til gengæld er
der et antal skoler, hvor klassekvotienten er ret lav og ligger
omkring 20 elever pr. klasse.

De største fald ses her:
Skt. Nicolai: - 112 elever
Vemmedrupskolen: - 71 elever
Hastrup Skole: - 74 elever
Asgård Skole: - 77

Højeste klassekvotient (iht. prognosen)
Asgård Skole (2-3 spor), op til 26 elever
Borup Skole (3 spor), op til 27 elever
Herfølge Skole (2 spor), op til 26 elever
Holmebækskolen (1 spor), op til 25 elever fra 2025
Skovboskolen (2 spor), 25 elever fra 2025
Søndre Skole (2 spor), 25 elever i 2025
Vemmedrupskolen (1 spor), 25 fra 2026

Registreringen viser, at der er mulighed for en tilvækst på ca.
2500 elever, før kommunens kapacitet er maksimalt udnyttet.

Gennemsnit for hele kommunen
2017/18: 22 elever (afsæt i 2017 tal)
2028/29: 23 (afsæt i prognosetal)

Laveste klassekvotient (iht. prognosen):
Alkestrupskolen har iht. prognosen Køge Kommunes laveste
klassekvotient med 16 elever.
2017/18 er Alkestrupskolen og Højelse Skole kommunens
mindste skoler med hhv. 7 og 11 klasser.
I følge prognosen vil Vemmedrupskolen og Holmebækskolen
fremover også kun have 1 spor i de fleste klassetrin.

BASISLOKALER
På flere skoler er der pt. flere basislokaler, end der er behov
for. Største differencer er ved følgende skoler:
Borup Skole: 30 basislokaler bruges/ 33 basislokaler til
rådighed
Hastrup Skole: 22 basislokaler bruges/ 24 basislokaler til
rådighed
Holmebækskolen: 14 basislokaler bruges/ 23 basislokaler til
rådighed
På flere skoler kan en intern rokade tilmed frigøre yderligere
lokaler, som kan egne sig til basislokaler. Bortset fra Ellemarkskolen og Søndre Skole vil de forventede elevstigninger
på skolerne således kunne imødekommes uden de store
ombygninger.

BEMÆRKNINGER
En del lokaler på skolerne er indrettet til specialklasser,
modtagerklasser, læsecenter og støttefunktioner. Lokaler til
disse funktioner er ikke medregnet i tabellen. Når der i følge
beregninger er basislokaler tilovers, er det i forhold til den
regulære undervisning.
Skolernes hverdag er ikke en statisk størrelse og antallet af
klasser, specialklasser, modtagerklasser mv varierer fra år til
år. Vi anbefaler således, at der altid friholdes lokaler, der kan
imødekomme ændringer i behovet. Selv på en fuldt udnyttet
skole bør der være ’ekstra’ lokaler på skolen, som ikke har et
specifikt formål. Det giver mere luft og fleksibilitet for skolerne, og får hverdagen til hænge sammen.

Skoler med det største potentiale:
Asgård Skole: 32 potentielle basislokaler (maks. 30 klasser)
Borup Skole: 38 potentielle basislokaler (maks. 32 klasser)
Herfølge Skole: 26 potentielle basislokaler (maks. 23 klasser)
Kirstinedalskolen: 31 potentielle basislokaler (maks. 30
klasser)
Skovboskolen: 29 potentielle basislokaler (maks. 21 klasser)
Skt. Nicolai Skole: 23 potentielle basislokaler* (maks. 21
klasser)

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
Ellemarkskolen har allerede i dag udfordringer med for små
basislokaler, garderobeforhold og mindre gruppearealer. Selv
ved en intern rokade har det ikke været muligt at finde yderligere gruppearealer til eleverne. Derudover er alle basislokalerne i brug i dag, og den forventede tilvækst vil ikke kunne
huses i de nuværende rammer. Der skal således på sigt
findes en løsning til Ellemarkskolen, som ikke blot løser deres
udfordringer i dag, men også i fremtiden.

Der er kun to skoler, som ifølge prognosen vil nå frem til fuld
udnyttet kapacitet:
Ellemarkskolen: skoleår 2024/25
Søndre Skole: skoleår 2026/27

Sct. Nicolai Skoles smukke gamle bygninger giver en del
udfordringer, da mange af de eksisterende m2 ikke kan anvendes til moderne undervisning. Det giver en del ekstra m2,
som skal bruges på anden vis.

Kirstinedalskolen, Holmebækskolen og Skovboskolen har for
tiden mange m2 til rådighed, som kan disponeres på anden
vis, fx. ved at flytte specialklasser fra pavillon ind i ”hovedbygningen”. De ekstra bygninger/pavilloner kan frasælges.

* I bygningerne på Sct. Nicolai Skole er der en del lokaler, der ikke
egner sig som undervisningslokale fx. på grund af størrelse eller
placering på skolen. Disse lokaler er ikke medregnet i statistikken.

Vemmedrupskolen og Herfølge Skole har en udfordring på
grund af enkelte eller flere basislokaler, som ikke har plads til
28 elever.
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MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE

GENERELLE ANBEFALINGER
Den 21. århundredes kompetencer - læring og uddannelse fremadrettet

Børn og unge vælger ofte anderledes måder at sidde på, når de skal arbejde
DET 21. ÅRHUNDREDES KOMPETENCER
I følgende afsnit præsenteres en række generelle og tværgående anbefalinger til, hvordan skolerne kan tilpasse og opdatere en række generelle funktioner, så de lever op til de nye
krav, som skolereformen har medført. De generelle anbefalinger bygger på de 16 dialogmøder og bygningsgennemgange,
som er blevet udført på skolerne, samt Kant Arkitekters mangeårige erfaringer fra arbejdet med lignende problemstillinger.
Der er særligt et ønske, som går igen på samtlige skoler – nemlig ønsket om bedre at kunne arbejde med en undervisning,
der understøtter kravene til det 21. århundredes kompetencer.
Dette ønske indbefatter en undervisning, der er projektorienteret, tværfaglig, kreativ og producerende frem for repetitiv.
8

Skal skolerne styre i denne retning, stiller det ikke kun krav til
de fysiske rammer. Skiftet fra undervisningen i dag til fremtidens undervisning fordrer en anderledes måde at organisere
skoledagen på, og berører både det organisatoriske, pædagogiske såvel som de fysiske læringsmiljøer på skolerne. På visse af skolerne er man langt i forhold til at kunne gennemføre
dette skift og er allerede i gang med at eksperimentere med
hele fagdage, tværfaglige problemstillinger, kreative opgaveløsninger mv. På andre skoler er man længere fra at kunne
gennemføre dette skift, og arbejder fortsat ud fra mere traditionelle undervisningsmetoder med en vekselvirkning mellem
gruppearbejde og tavleundervisning.

Set i lyset af den nye skolereform samt udviklingen i retning af
det 21. århundredes kompetencer er det tydeligt, at de fysiske
rammer skal tænkes på en ny måde for at kunne understøtte
den nye pædagogik på skolerne. Ved at arbejde med rum og
rammer på en ny måde, rykker drømmen om det 21. århundredes kompetencer et skridt nærmere på at blive til virkelighed.
Faglokaler skal tilpasses nye mere varierende og eksperimenterende undervisningssituationer. Behovet for blandt andet et
makerspace, en green screen og et varieret arbejds-/ studiemiljø er alle faciliteter, der vil kunne understøtte udviklingen af
det 21. århundredes kompetencer hos eleverne.
Fordelingen mellem basislokaler og fællesarealer er også værd

at se nærmere på, hvis man ønsker bedre overensstemmelse
mellem behovene og de fysiske rammer. På de følgende sider
præsenteres forslag til, hvordan skolerne kan arbejde med
disse udfordringer, så rum og rammer på skolerne udnyttes til
fulde.
Ideerne er alle initiativer, der styrker den bevægelse, som allerede er i gang på skolerne og vil kunne integreres i større eller
mindre omfang på skolerne, uanset hvor langt de enkelte skoler er i forhold til at kunne integrere fremtidens nye læringsmål
i deres dagligdag.
Vi opfordrer til, at skolerne tager ideerne til sig og på sit eget
niveau integrerer dem i deres dagligdag, til glæde og gavn for
både undervisere og elever.

MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE

GENERELLE ANBEFALINGER
Forslag til fremadrettede funktioner

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

DIFFERENTIEREDE LÆRINGSRUM
Alle skoler rummer mulighed for at indrette mere
BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER
varierede læringsmiljøer, der stimulerer eleverne til at arbejde på forskellig vis. Dette kan enten gøres ved at opdatere gangarealer og fællesrum med robust og fleksibelt inventar, der
FAGLOKALER
kan understøtte
forskellige typer af aktiviteter.
Alternativt kan større enheder – etager, afdelinger, pavilloner – indrettes som et sammenhængende og varieret læringsrum, hvor både basislokaler BASISLOKALER
samt gang – og
inddrages.
OGfællesarealer
HJEMOMRÅDER

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

FAGLOKALER

PLC

FAGLOKALER
Skolereformen
har sat nye krav til disponerinFAGLOKALER
gen og UDEAREALER
indretningen af de fleste faglokaler. Det
gælder fysik/kemi lokalerne, N/T lokalerne og
Håndværk & design. Lokalerne bør moderniseres
i inventar og opbygning, og indretningen bør gøBASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER
res mere
PLCfagspecifik, så hele rummet anvendes
SFO
til at udtrykke fagenes kvaliteter. Faglokalerne
generelt på enkelte skoler trænger i meget høj
grad til en opgradering og oprydning. GangareaFAGLOKALER
ler ud for
faglokalerne hører også til faget - indret
UDEAREALER
disse som
inspiration og introduktion til faget.
PERSONALEFACILITETER
PLC
PLC har på de fleste skoler gennemgået en forPLC
andringSFO
indenfor de sidste fem år. Visse skoler
trængerSEKUNDÆRE
dog fortsatFACILITETER
til en opdatering af lokalet
og dets funktion. Anderledes arbejdsnicher med
plads til udfoldelse og store armbevægelser lige
så meget
som mindre hyggelige nicher gør PLC
UDEAREALER
PERSONALEFACILITETER
til et attraktivt
lærings/opholdssted for eleverne. Makerspace og/eller digitale arbejdsstationer er ligeledes attraktive tilbud til eleverne,
som kan bruges på tværs af fag og klassetrin.

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

PLC

FAGLOKALER

UDEAREALER

PLC

SFO

UDEAREALER

SFO
SFO’erne tilbyder et varieret læringsophold, hvor
SFO
eleverne frit kan udfolde sig. SFO’ernes arealer
bør benyttes meget mere i den almene undervisning fx ved at trække undervisningen over i
lokalerne. På visse skoler kan der med fordel skabes fuldPERSONALEFACILITETER
sambrug mellem SFO og indskolingen.

SFO
SEKUNDÆRE FACILITETER

PERSONALEFACILITETER

SEKUNDÆRE FACILITETER
De sekundære faciliteter dækker over alle de
SEKUNDÆRE FACILITETER
lokaler på skolerne, som hverken benyttes til
undervisning, personale eller SFO, men som alligevel er nødvendige for at skabe en sammenhængende hverdag på skolen. Særligt depoterne og kældrene trænger til at blive ryddet op og
udnyttet bedre. Visse skoler har store udfordringer med toiletterne, der er i meget dårlig stand.

I nedenstående præsenteres en række generelle og tværgående anbefalinger til, hvordan skolerne kan tilpasse og opdatere en række centrale funktioner som gangarealer, perBASISLOKALER
OG HJEMOMRÅDER
sonalefaciliteter, faglokaler
og udeareal.
Under hver enkel
FAGLOKALER
skole præsenteres de specifikke anbefalinger for til skolen.
Anbefalingerne bygger på dialogmøder og bygningsgennemgange, som er blevet udført på hver enkel skole i løbet af
september 2017. FAGLOKALER
PLC

UDEAREALER
PLC
Udearealerne rummer typisk et stort uudnyttet
UDEAREALER
potentiale. Arealerne skal opgraderes så de både
stimulerer leg, læring og ophold. Faglokaler bør
trækkes udendørs med arbejdsstationer og værksteder, der
underbygger fagenes læringsmål. Hvad
UDEAREALER
angår leg,
SFObevægelse og opholder, er det især udearealerne til mellemtrin og udskoling, der trænger
til en opgradering. Arealer mellem bygninger kan
anvendes til bevægelse eller fordybelse. Lidt ’keSFO
delige’ græsplæner
kan gøres interessante ved at
PERSONALEFACILITETER
lade græsset gro og skabe små gange og stier.
PERSONALEFACILITETER
Personalefaciliteter
skal gøres mere differenPERSONALEFACILITETER
cieredeSEKUNDÆRE
ligesom hosFACILITETER
eleverne. Borde bør bruges til at arbejde ved, ikke til opbevaring. Ved
sambrug af borde frigives der plads til mere
varierede arbejdszoner – både til fordybelse,
SEKUNDÆRE
FACILITETER
projektarbejde,
udvikling
af undervisningsmaterialer mv. Det anbefales at opdatere og rydde op i personalefaciliteterne. Brug reoler og
hylder som funktionelle opbevaringsmuligheder. Der er fin plads i de fleste personaleforberedelser til nemme og strukturerede måder at
opbevare materialer. Nogle steder er der behov
for en modernisering og ordentlige lysforhold.

SEKUNDÆRE FACILITETER
PERSONALEFACILITETER
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MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE
1 - LINDEHØJSKOLEN

GENERELLE ANBEFALINGER

realer

Differentierede læringsmiljøer:
Gangarealer, fællesrum og nicher (den lille forandring)
4,8 m²

4,8 m²

42,3 m²

36,9 m²

42,3 m²

36,9 m²

147,6 m²

147,6 m²

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER
24,0 m²

24,0 m²

48,0 m²

48,0 m²

6,6 m²

6,6 m²
15,9 m²

24,8 m²

30,8 m²

15,9 m²

24,8 m²
30,8 m²

94,5 m²

31,3 m²

31,3 m²

FAGLOKALER
9,1 m²

9,1 m²

Basislokale

48,0 m²

48,0 m²

8A

48,0 m²

48,0 m²

8B

182,1 m²

182,1 m²

PLC
8D
48,1 m²

8C
48,1 m²

48,1 m²

48,1 m²

Forslag ny disposition af fællesareal

tilknyttet til 4 basislokaler
UDEAREALER

GANGE OG FÆLLESAREALER
Gang- og fællesarealer er de mest nærliggende områder for
skolerne at arbejde med for at understøtte undervisningen både i dag og i fremtiden. Ikke alle skoler har glæden af brede
gange og mange grupperum, men vi ser dog, at der på samtlige skoler er allokeret arealer tilSFO
gruppearbejde.
På flere af skolerne findes der masser af uudnyttede m2.
Udfordringerne med arealerne er dog, at de ikke altid ligger,
hvor der er mest behov for dem og at indretningen er uinspirerende med nedslidte møbler, dårlige akustiske og belysningsmæssige forhold.

RUMLIGE VARIATIONER
Vi anbefaler, at man i gruppearealerne tænker mere differentieret i forhold til indretningen, så arealerne kan understøtte
forskellige former for elevarbejde. Tankegangen om ens inventar alle steder på skolen – både i klasselokaler såvel som i
fællesarealer befordrer ikke et inspirerende og motiverende
læringsmiljø, hverken for elever eller undervisere. Borde og
stole er ikke nødvendigvis et inspirerende arbejdsmiljø for børn
og unge!

PERSONALEFACILITETER
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SEKUNDÆRE FACILITETER

I mange klasselokaler og i fællesarealerne er der små nicher
eller gamle depotrum, som med fordel kan omdannes til stillekupeer, huler, rum til koncentration mv. Større arealer kan
indrettes med mindre rum-i-rummet, der alle på forskellig vis
understøtter forskellige former for elevarbejde - alene eller i
grupper.

Variationen kan skabes via interiøret og indretningen, som kan
opfordre til henholdsvis at arbejde stående, siddende, liggende, at arbejde enkeltvis eller i grupper, at arbejde larmende,
afprøvende, eksperimenterende, at præsentere for andre eller
at arbejde koncentreret og fokuseret. Derved skabes et attraktivt arbejdsmiljø for eleverne at udfolde sig i, og via den fysiske indretning opfordres eleverne til at arbejde på forskellige
måder med deres opgaver. Det er helheden af de forskellige
arbejdsområder, der tilsammen giver en sammenhængende
skoledag.

MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE

GENERELLE ANBEFALINGER
Differentierede læringsmiljøer:
Basislokaler vs hjemklasser (den store forandring)

HJEMKLASSEPRINCIP VS. HJEMOMRÅDER
I dag har de fleste skoler allerede samlet udskolingen og
mellemtrinnet i hver sin afdelingen/etage/bygning, så der er
mulighed for at arbejde på tværs af årgang og klasser. Dette
befordrer både tværfagligheden og den differentierede undervisning, og giver samtidigt lærerne mulighed for at samarbejde
på tværs af fagteams.
Ønsket om fagspecifikke klasselokaler, hvor lærerne ’ejer’ klasselokalet, og eleverne kommer på besøg, er et stærkt ønske
blandt de fleste skoler. For at underbygge og forstærke denne
udvikling, anbefaler vi, at man løsner op for hjemklasseprincippet, for i stedet at indrette skolens lokaler mere varieret.
En stor del af undervisningen i klasselokalerne foregår ved, at
de første ti minutter går til igangsættelse af opgaver, hvorefter

eleverne fordeler sig ud på gange, trappe og i grupperum for at
arbejde i grupper. De bedste af eleverne kan sendes længere
væk, mens de svageste elever oftest må blive i klasserne og
arbejde.
Antallet af grupperum og udnyttelsen af gangarealer er på
de fleste skoler begrænset. Vi foreslår, at skolerne danner et
hjemområde til eleverne, hvor de har deres lockers, og hvor
de kan hænge ud i pauserne. Enkelte basislokaler bibeholdes
som traditionelle klasselokaler, som vi kender dem i dag, de
andre indrettes i sammenhæng med gang- og fællesarealet til
differentierede arbejdsrum, hvor eleverne kan arbejde både
med produktioner, digitale medier, kreative idégenereringsprocesser, have rum til fordybelse og koncentration, samt normalt
gruppearbejde, hvor de kan sidde i fællesskab og løse deres

opgaver enten alene eller i samarbejde med deres klassekammerater. Igen er det vigtigt at inventaret er varieret og understøtter forskellige måder at sidde og arbejde på.

denne indretning anbefales. For indskolingen er det stadig en
udbredt holdning, at de små elever har bedst af deres eget
hjemlokale for at styrke trygheden og trivslen.

Dette fordrer en mere åben plan over området, hvor eleverne frit kan bevæge sig ud og ind af de forskellige læringsmiljøer, alt efter, hvordan de vil løse deres opgave. Områderne
til fællesbeskeder, traditionel klasseundervisning, og fællessamlinger bevares, men fylder langt mindre m2 mæssigt. Med
denne model opnås der større overensstemmelse mellem undervisernes praksis og skolens rum og rammer. Det differentierede læringsmiljø vil kunne udfolde og udvikle sig yderligere
over tid.
Det er særligt for udskolingen og til dels mellemtrinnet, at
11

MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE

GENERELLE ANBEFALINGER
Faglokaler

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

FAGLOKALER

PLC

UDEAREALER

SFO
FAGLOKALER
Fagspecifikke lokaler inspirerer, vækker nysgerrigheden og in- differentierede læringsområder med en fleksibel indretning,
viterer til at gå i dybden med faget – både teoretisk og praktisk. der understøtter tværfaglige aktiviteter, gruppe- og projektarDen stærke fagspecifikke identitet i faglokalet kan med fordel bejde og udstillinger/præsentationer. Der skal være mulighed
trækkes ud i de tilstødende gangog fællesarealer, for allere- for rammesætning, teoretisk læring, eksperimentel arbejde/
PERSONALEFACILITETER
de her at inspirere eleverne til faget. Når hele områder viser hands-on, gruppearbejde og fordybelse, så alle elever har mufagenes identitet, kan både elever, medarbejdere og gæster lighed for at indgå aktivt i undervisningen og få størst mulig
afkode områdets funktion, se læringsprocesser og som elev udbytte.
blive inspireret til at deltage i aktiviteterne eller som lærer at
gå ind i et tværfagligt samarbejde, som man ellers måske ikke OPBEVARING
De fleste opgaver i faglokalerne kræver opbevaring af eleverhavde set mulighed for.
nes igangværende materialer, redskaber og mellemresultater
SEKUNDÆRE FACILITETER
til næste undervisningstime. Der skal planlægges med plads
FAGOMRÅDER
Hvis muligt bør faglokaler indrettes i fagområder, hvor be- til lærernes forberedelse af undervisningen og depotplads, ogslægtede faglokaler med forskellige rumtyper kombineres til så for mobile depoter, som kan tages med ud til andre steder,
12

fx. de mindstes faglokaler, udenfor i skolegården eller i lokalområdet. Der bør være indkig i depotrum, som er tilgængelige
for elever, så læreren kan holde øje med en elev, som henter
materiale eller redskaber.
ADGANG TIL DET FRI
Direkte adgang til det fri er en stor fordel for at kunne koble
inde- og udeareal. Det befordrer anvendelse af forskellige indlæringsmetoder, umiddelbar praktisk afprøvning af ny læring
samt en bedre udnyttelse af skolernes ressourcer i udeareal.
Udendørs arbejdsstationer er attraktive arbejdspladser for eleverne, og giver plads til ’store armbevægelser’.
På skoler med høj belægningsgrad på faglokalerne, kan det
overvejes om de yngste elever kan undervises i deres klasse-

lokaler. Det kan til tider føles trykkere for eleverne at være i
de vante omgivelser og faglokalerne kan i stedet bruges af de
ældste elever, som har behov for et mere fagspecifikt undervisningsmiljø. Opbevaringsløsninger, som tilgodeser brug af mobile løsninger i fagundervisningen – fx ”mini-faglokaler”, som
kan bruges andre steder på skolen eller udendørs, kan være
en fordel.

MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE

GENERELLE ANBEFALINGER

94,4 m²

Faglokaler / Science + Sundhed og bevægelse

Experiment - sjaskegulvet

Arena

97 m²

9,3 m²

126,4 m²
64,0 m²

48,0 m²

48,0 m²

64,8 m²
40,4 m²

42,3 m²

Stort eksperimentbord
med vask og afløb

98,0 m²

1,5 m² 1,5 m² 1,5 m² 1,5 m²

24,0 m²

40,8 m²

4,8 m²

37,3 m²

24,9 m²

Fysik/ kemi/ biologi/ N+T
gruppeborde

Stort eksperimentbord
med vask og afløb

37

NATURVIDENSKABELIGE, EKSPERIMENTERENDE OMRÅDE:
Undervisningen i de naturfaglige fag er smeltet sammen og
giver en tværfaglig tilgang til emnerne. Undervisningen er præget af henholdsvis teoretisk/rammesættende undervisning og
praktiske/eksperimenterende opgaver. Området skal derfor
befordre forskellige undervisningssituationer, så alle elever
kan lære på en for dem passende måde, uanset om det er en
praktisk, teoretisk, eksperimenterende eller iagttagende undervisning, der foregår. Der skal tænkes i fleksible udnyttelsesmuligheder for at befordre, at området bruges mest muligt. Der
skal både være mulighed for fælles faciliteter og arbejdsområder til pladskrævende praktiske opgaver - meget af det foregår
i dag som gruppearbejde. Og der skal også være god plads til
bearbejdning af resultater og efterfølgende præsentation og
udstilling af disse aktiviteter, gerne både muligheder for

Grupperum/ Rammesætning,
forberedelse/ oplæg, præsentation
depot

analoge og digitale præsentationer.
Synlighed mellem lokaler er en stor fordel, såfremt undervisningen fordeler sig over flere lokaler, fordi både elever og lærer
kan se hinanden og få eller give hjælp og rådgivning.

12

MADKUNDSKAB
I madkundskab lærer eleverne at beskæftige sig med mad og
fødevarer. Madlavningens praktiske håndværk kombineres
med teoretiske og værdimæssige aspekter af mad og måltider,
såsom fødevarer, håndværk, forbrug og miljø samt hygiejne og
sundhed. I lokalerne arbejdes der med tilberedning, hygiejne,
anretning, nydelse og kvalitet. Eleverne skal i mindre grupper
og i et mindre område kunne samarbejde og underviseren skal
have mulighed for fuld opsyn med eleverne og kunne træde til,
når det kræves.
Madkundskab er et fag, som undervises i mange klassetrin,
dog fortrinsvis fra ca. 4. klasse, men lokalet bruges også af
indskolingen, fritidstilbud og eksterne brugere og skal derfor
være indrettet til brug for forskellige brugergrupper - og ikke
mindst med forskellige kropshøjder. Indretning skal være ud-

ført, så det er nemt at overholde hygiejnestandarder.
Hvis der også er eksterne brugere, bør der ligeledes etableres
adskilt skabsplads/ depot til dem.
Området skal vise fagets identitet og det kan overvejes at kode de forskellige arbejdsgrupper fx ved hjælp af farver for at
befordre gruppearbejde og forenkle sortering af redskaber mv.
Rødt køkken, grønt køkken, gult køkken osv.
Faciliteter:
Elevkøkkener
Spiseområde
Forrum/ areal
Depotplads (inkl. køl og frys)
Kobling til udeareal med mulighed for tilberedelse af
mad udenfor fx over bål
13
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GENERELLE ANBEFALINGER
BASISLOKALER
OG HJEMOMRÅDER
Faglokaler / Det kreative
område

FAGLOKALER

PLC

UDEAREALER

SFO
PRAKTISK OG ÆSTETISK OMRÅDE
I H+D (tidligere sløjd og håndarbejde) samt billedkunst skal Det er vigtigt at der er god synlighed i området, så undervieleverne lære om de grundlæggende værktøjer, redskaber og seren er i stand til at hold øje og kunne træde til, både til at
teknikker, og gennem det praktiske arbejde blive i stand til kunne hjælpe, men også for at sikre at der ikke opstår farlige
selvstændigt at vælge den rette arbejdsform, værktøj, teknik situationer.
og maskine til arbejdsopgaven.PERSONALEFACILITETER
Opbevaring af både materialer og elevernes halvfærdige proEleverne skal arbejde med et alsidigt udvalg af hårde og blø- duktioner skal vægtes højt. Det skal være nemt at forberede
de materialer og lære selvstændigt at udvælge, forarbejde og undervisningen, finde materialer og opbevare til næste underkombinere materialer til produkter med et æstetisk udtryk. visningsgang, hvis ikke en opgave bliver færdig.
Koblingen mellem teori, praksis og anvendelsesorientering er
afgørende for læringsprocessen.
Adgang til det fri og mulighed for at arbejde udenfor er en stor
Eleverne lærer gennem arbejdet
med egne eksperimenter
og fordel.
SEKUNDÆRE
FACILITETER
erfaringer i designprocesser at udforme fra idé til konkret produkt, herunder med fokus på bæredygtighed og ressourcebevidsthed ved genbrug og redesign af produkter.
14

Faciliteter:
Værkstedszoner til træarbejde, bearbejdning af træ
produkter fx med maling, håndarbejdsaktiviteter og
billedkunst
Aflukkede rum til maskiner og overfladebehandling
Velsorteret depotplads til alle nødvendige redskaber
og materialer

MUSISK OMRÅDE
Det musiske område skal befordre elevernes mulighed for at
deltage engageret i musikundervisningens fire hovedområder,
som er sang, instrumentalspil, musiklære og bevægelse.
Da en musiktime kan indeholde mange forskellige aktiviteter
er det vigtigt, at rummet er fleksibel indrettet og at der kan
skiftes nemt og hurtigt mellem forskellige aktiviteter. Hvis der
er mulighed for at indrette 2 musiklokaler, bør de indrettes på
forskellig vis og gerne med forskellige akustiske tiltag/ udformning og dermed give mulighed for holddeling og forskellige aktiviteter. Øverum/ vokalbokse i sammenhæng med musiklokalet
giver endnu flere muligheder for en varieret og inspirerende
undervisning. Det er oplagt at bruge disse faciliteter også i SFO
regi.
Da musik også har en del redskaber/ instrumenter, skal der
disponeres god plads til dette.
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GENERELLE ANBEFALINGER
Pædagogisk læringscenter

PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER
PLC har ofte en central placering på skolen og fungerer som
skolens hjerte, hvor alle tråde føres sammen.
Det er her eleverne kan trække over for at arbejde i grupper eller selvstændigt, her de kan søge viden, hygge sig med en bog
eller finde inspiration til ny litteratur, møde elever fra de andre
årgange, arbejde med digitale løsninger mv. Der skal ligeledes
opbevares undervisningsmaterialer, eventuelt også klassesæt,
til hele skolen. PLC skal derfor på samme måde som fællesarealerne kunne rumme mange typer af anvendelse.
DISPONERING
De forskelligartede funktioner i PLC kalder på en klog disponering, som bl.a. kan tage form af en egentlig opdeling af centret
over flere lokaler, eller en inddeling i zoner, der knytter sig til
aktiviteter.

Der bør i indretningen arbejdes med forskellige højder/ niveauer for at kunne bevare overblik eller trække sig tilbage. Der
bør både være steder til solo fordybelse, mindre grupper af
elever samt større grupper og rammesætning for hele klasser/
årgange.
FLEKSIBILLITET
Fleksible inventarløsninger kan udvide mængden af aktiviteter, der kan foregå i læringscentret – bl.a. ved brug af forskellige møbelopstillinger. Varierede møbler til at sidde, ligge, stå,
slænge sig i, kan med fordel tænkes ind i indretningen. Et varieret læringsmiljø i PLC hjælper med at tydeliggøre ønskede
adfærd (roligt eller mere aktivt) og stimulerer elevernes måde
at lære på.

UDSTILLINGER OG FORMIDLING
Det er oplagt at anvende centret som skolens udstillingsrum,
og som midtpunkt for formidling i det hele taget. Elevernes
egne produktioner og værker kan her udstilles og fremvises
centralt. Der bør derfor lægges vægt på at etablere plads til ophængning og præsentation – både analogt og digitalt. Afhængigt at centrets placering kan der indtænkes en sammenhæng
med skolens øvrige fællesarealer, både hvad angår indretning
og udstilling af produktioner.

MAKER SPACE
Enkelte skoler har efterspurgt et maker space i forbindelse
med PLC. Et maker space er et område, hvor eleverne kan designe, skabe, udvikle og bygge modeller – både analogt eller
digitalt. Maker spacet styrker elevernes tværfaglige kompetencer og iværksætterånd, og giver mulighed for at arbejde med
’design ’thinking som en integreret del af undervisningen. Det
åbner op for en praksisorienteret tilgang til læring, hvor elevernes undervisning foregår i takt med at modellerne bygges og
udvikles.

AKUSTIK OG BELYSNING
Et velfungerende PLC er afhængig af, at der er blevet tænkt
over både god akustik og god belysning. Akustik skal beforddre, at der kan foregår forskellige aktivteteter samtidig, uden
at man forstyrrer hinanden. Gennemtænkt belysning fx i grupper befordrer, at eleverne samles i mindre grupper ved en lyskilde og fører samtaler i en rolig toneleje.
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16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE
FAGLOKALER

GENERELLE ANBEFALINGER
Udearealer

PLC

UDEAREALER

SFO

PERSONALEFACILITETER

SEKUNDÆRE FACILITETER

BRUG AF UDEAREALER
De fleste skoler bruger udearealerne mest til ophold og leg.
Vi kan dog høre, at der et et stort ønske om også at flytte undervisning udenfor, både fordi det giver mulighed for at knytte
praktiske gæremål til teoretisk læring, og fordi et antal elever
har nemmere ved at lære, når det er tilladt at røre sig.

I forvejen er de fleste skoler god til at komme udenfor, når det
gælder bevægelse som en del af skolereformen. Mange skoler
er begyndt med at inddrage den ”pæne” del af skolegården
til tal- og staveøvelser ved hjælp af bogstaver og tal, som er
malet på asfalten, men ved alle besøgte skoler er der langt
større muligheder, også i kraft af de store udearealer, som alle
skoler råder over.
For at imødekomme ønsket om flere tværfaglige og differentierede læringsmiljøer opfordrer vi til, at de udendørs arealer
inddrages i langt højere grad som en naturlig del af undervis16

ningen. Det kræver at der indrettes med halvtage, borde og
bænke til gruppearbejde, tavler til præsentationer, og små
stationer, hvor kreativt arbejde, der støjer og larmer eller er
snavset, kan udføres.
Tænk i følgende tre områder, når udearealerne skal opdateres: læring, leg og ophold.
UDEOMRÅDER TIL LÆRING
I forlængelse af faglokalerne vil udearealerne kunne anvendes
i langt højere grad, end vi ser det i dag. På mange skoler ligger faglokalerne med direkte udgang til grønne arealer. Disse
forbindelser er en styrke i forhold til at kunne integrere fremtidens undervisningsmiljø på skolerne. Udendørs værksteder
hvor eleverne kan hamre, save, male, høvle, robuste banke mv.
understøtter et attraktivt udendørs læringsmiljø. Vandforløb og
områder med plads til eksperimenter understøtter N/T og de
andre naturvidenskabelig fag. Men også andre fagligheder kan

flyttes ud: Et udendørskøkken, musikinstrumenter, huler med
bøger mv. kan etableres udendørs som supplement til skolens
fagspecifikke lokaler.
Faciliteter der understøtter en kort rammesættende introduktion kan være et halvtag, udendørs wifi og en tavle til at skrive
på. Træstubbe kan fint udgøre det for siddepladser. Disse miljøer understøtter en klassisk undervisningssituation uafhængigt af faget og kan bruges af alle.
Husk at det skal være nemt at flytte udstyr og materialer med
udenfor og at der er også kan være behov for opbevaringsmuligeder i et skur, en container eller lignende.
OMRÅDER TIL LEG
Leg, motion og bevægelse er en vigtig del af elevernes udvikling – uanset alder. Oftest er der på skolerne gode muligheder
for leg og bevægelse for de mindste elever, mens skolens ældste elever kan være svære at trække ud. Aktiviteter målrettet

specifikke aldersgrupper giver et varieret udemiljø, der stimulerer alle alderstrin. Hvor der er brug for overblik i udeområderne til de yngste elever, har de ældste elever behov for mere
afskærmede områder, hvor de kan sidde i grupper og snakke.
’Fuglerede’ gynger, parkour anlæg osv kan bruges på forskellige måder og taler til udskolingens aldersgrupper. Faciliteter til
fysisk udfoldelse og konkurrencer kan med fordel have ’tilskuerpladser’ ved siden af.
OMRÅDER TIL OPHOLD OG FORDYBELSE
Skolernes udearealer bør understøtte miljøer, hvor eleverne
kan sidde i grupper og arbejde. Her kan de trække ud og arbejde med deres projekter, enten alene eller i grupper. Borde og
bænke – gerne i forskellige højder – understøtter muligheden
for at arbejde udendørs. Inventaret skal gerne være i naturmaterialer, da det giver et hyggeligt og varmt udtryk. Arealerne til
ophold kan enten være i forlængelse af skolegården eller ligge
mere afskærmet i en atriumgård el. lign.

MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE

GENERELLE ANBEFALINGER
Indskoling og SFO

RUM OG RAMMER I SFO OG INDSKOLING
SFO’ens lokaler afspejler på mange måder det overskuelige
miljø, som indskolingen og skolen generelt ønsker sig at eleverne skal undervises i. Her er små kreative værksteder, rum
der er allokeret til specifikke aktiviteter og som gør det nemt
for børnene at navigere i:
Her er puderummet, her er dukkerummet, og her er gamingrummet.
Desværre bliver mange af disse rum på et antal skoler kun
brugt i en kort periode om eftermiddagen, når undervisningen
er afsluttet og fritiden i SFO er begyndt. Efter skolereformen er
dette tidsrum blevet ret kort, hvorimod undervisningstidem er
blevet længere.
Det bør derfor overvejes, om skole og SFO kan blive bedre til at
deles om faciliteterne. Kan SFO´ens små rum bruges til at give

børnene mulighed for en pause? Kan undervisningssekvenser
afholdes i SFO´ens lokaler? Kan værkstederne deles af SFO
og skole i stedet for, at begge institutioner har hver deres værksteder? Og hvad kræver det?
At deles om rum, redskaber og materialer kræver samarbejde,
aftaler og kompromisser fra begge sider. Til gengæld bliver råderummet større og mulighederne flere.

DEN LILLE MODEL
Vi opfordrer til, at skolen bliver bedre til at bruge SFO’ens lokaler i undervisningstiden. Det kræver et styrket samarbejde
mellem lærer og pædagoger, og frugten af samarbejdet er til
glæde for både elever og personale.
Forslag:
Tag med enkelte børn eller små grupper til SFO´ens lokaler og
fordyb sig sammen med dem, som det ellers kan være svært
at gøre i store klasselokaler.
Afhold temadage eller undervisningsforløb, som kræver lidt
mere plads og flere rum.
Brug køkkenet eller værksteder i SFO til læring, som skal være
mere praktisk.

DEN STORE MODEL
Enkelte skoler har allerede i dag fuldt sambrug mellem skole
og SFO. Det betyder, at alle lokalerne ’ejes’ af begge institutioner, og eleverne må færdes i alle lokaler både i og efter undervisningstiden. Derved skabes en hverdag, der af eleverne
opfattes som skoletid. Sceneskiftet mellem undervisning og
leg opretholdes via de voksne, og skolens arealer udnyttes til
fulde. At undervise en indskoling i lokaler, som også er indrettet til SFO styrker den kreative undervisning og støtter lærerens behov for at kunne inddrage flere didaktiske metoder i
deres undervisning, da alle redskaberne i forvejen er i SFO’en.
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MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE
UDEAREALER

GENERELLE ANBEFALINGER
Personalefaciliteter SFO
Fordybelse, samarbejde, møde

PERSONALEFACILITETER

SEKUNDÆRE FACILITETER

ARBEJDSPLADSER VS. ARBEJDSOPGAVER
På alle skoler er der efter skolereformen blevet arbejdet med
indretning af arbejdspladser og dette er i mange tilfælde løst
tilfredsstillende eller rigtig godt. En arbejdsplads udgøres oftest af en kontorstol og et arbejdsbord til hver lærer. Nogen
steder deles flere lærer om arbejdspladserne. Dog ser vi flere
steder, at mange af pladserne ikke er i brug og m2 i stedet
kunne indrettes til noget andet. Det typiske billede, som vi møder, er et større klasselokale fyldt med skriveborde, hvorpå der
ligger bunker af materialer, bøger, elevproduktioner mv.
Uanset om der er faste pladser til lærerne eller der er tale om
desk sharing, anbefaler vi, at skolerne på sigt indretter sig
mere varieret for at imødekomme de forskellige arbejdssituationer og opgaver. Dette med udgangspunkt i, at man har gjort
sig en del erfaringer med de nye arbejdsformer og at disse skal
18

kun befordres bedst muligt.
Ønskes et mere inspirerende forberedelsesrum, anbefaler vi,
at der indføres desk sharing i lokalet. Vi har endnu ikke set en
situation, hvor alle bordene har været optaget samtidigt.
Indføres desk sharing, skal der i stedet oprettes funktionelle
hylder og opbevaringsplads til undervisernes materialer. Eventuelt med ”skiftehylder” til dagens undervisningsmateriale
ved indgangen til lokalet, så man undgå at skulle krydse hele
rummet og forstyrre kolleger. Bordene frigives derved til reelle
arbejdspladser, til den boglige forberedelse.

De ekstra m2, som frigives ved at fjerne nogle af skrivebordene, kan indrettes til andre måder at arbejde på. Fx med et
større produktionsbord, hvor lærerne har mulighed for at udfolde og arbejde kreativt med forskellige former for materialer.
En blød lænestol, hvor man kan sidde med benene oppe og
læse en bog eller have en snak med kollegaen, eller et højt
mødebord til det dynamiske teammøde, hvor idéudvikling og
sparring er på dagsordenen.
Fordel om muligt de forskellige aktivteter på forskellige områder for at undgå, at man forstyrrer hinanden. Indret aktive
zoner, hvor der kan samarbejdes, tales og diskuteres og mere
stille zoner til fordybelse.

MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE

GENERELLE ANBEFALINGER
Sekundære faciliteter
Depoter og Opbevaring/ Identitet/ Akustik og belysning

TOILETTER
Toiletterne på mange skoler er nedslidt eller i dårlig stand, og
trænger til en istandsættelse. Det er både problemer med hygiejne og normal slitage, som forårsager udfordringerne med
renhold og brug af toiletterne. Pæne toiletter bruges af eleverne og er nemmere at holde rene end slidte og ulækre toiletrum.
Der udover har flere skoler behov for etablering af yderligere
toiletter på skolen, som eleverne kan benytte. Ganske få toiletter eller kun gårdtoiletter er scenarier vi har set flere gange.
OMKLÆDNINGER
Omklædningsrummene i forbindelse med idrætssalene er på
mange skoler stærkt nedslidte og trænger til istandsættelse.
Gule kalkaflejringer på fliser, nedslidte omklædningsfaciliteter
og dårlig udluftning er forholdene på mange af skolerne.

OPBEVARING AF DET NØDVENDIGE
En skoles hverdag består af mange materialer, rekvisitter,
elevproduktioner, ekstra borde og stole mv. Det flyder godt op
i depotrum og kældre. Dog anbefaler vi, at skolerne jævnligt
foretager en oprydning af netop disse arealer, da vi ikke kun
ser opbevaring men også ’rod’. Oprydning af kælderarealer og
depoter er generelt for alle skolerne.
God opbevaring befordres af gode og sorterede opbevaringsmuligheder i depotrum, reoler, skabe mv, åbne eller lukkede
- alt efter formål og behov.

AKUSTIK OG BELYSNING
Mange skolearealer har mangler i akustik og belysning, hvilket
gør det svært om ikke umuligt at anvende dem til det ønskede
formål. Derfor er forbedringer på disse områder en væsentlig
del af projektet. Der skal sørges for en funktionel og behagelig akustik og passende belysning (begge iht. gældende lovgivning), som også tydeliggør ønsket adfærd og anvendelse.
Inventaret kan bidrage til forbedringer fx ved valg af materiale
og overflader, placering, udformning (geometri).
Endelig er det vigtigt at medtænke akustik, belysning og praktiske tiltag som fx stikkontakter i udformning af inventaret.

IDENTITET
Mange skoler har lange gange eller store vægge og glaspartier,
som med fordel vil kun bruges til at formidle skolens identitet.
Dette kan gøres på mange måder:
• Elever og medarbejdere vises i deres hverdag i skole og
SFO
• Elevproduktioner udstilles - gerne med hyppige skift
• Eksempler fra fagenes undervisning udstilles på en tiltalende måde, som gør nysgerrig og giver lyst til at spørge
ind
• Skolens historie formidles i billeder og tekst
• Glaspartier kan bruges som tavler
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IDEER FRA KØGE KOMMUNES SKOLER
Der findes mange simple og gode løsninger på
skolerne i Køge Kommune
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Puderne bidrager til et anderledes læringsmiljø
og kan nemt ryddes af vejen og staples

Udsmykning på dørene trækker faglokaler ud på gangene

Udendørs pallebænk bygget af elever til ophold

Tavler giver liv til døde gangarealer og giver eleverne mulighed for at sætte deres præg på skolen

Et simpelt og hyggeligt udeområde til fællesbeskeder

Anderledes møbler stimulerer eleverne til at arbejde på forskellig vis

MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE

SPECIFIKKE ANBEFALINGER PER SKOLE
Forslag til fremadrettede funktioner

LÆSEVEJLEDNING
De følgende sider giver for hver enkel skole en status for, i hvilket omfang de nuværende rum og rammer på skolerne lever
op til krav og visioner i forhold til pejlemærkerne samt giver
anbefalinger til fremadrettede løsninger.
Opsamling fra mdialogmøde
De første to sider opsummerer i tekst og billede viden fra dialogmøde og rundvisning på skolen.
Farveregistrering: eksisterende og fremadrettet
Ved hjælp af en farvelagt registrering vises skolens nuværende
disponering samt derefter et forslag til en fremadrettet disponering.
Løsningsforslag
Denne fremadrettede disponering uddybes for hver skole, hvor
løsningstiltag beskrives og tilordnes de forskellige kategorier,
som markeres ved hjælp af farver og piktogrammer i henhold
til diagrammet ved siden af, for at forenkle genkendelighed.
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ALKESTRUP SKOLE
Opsamling fra dialogmøde og registrering

FAKTA, NØGLETAL
Adresse: Byvej 31, 4682 Tureby
Antal elever: 110
Antal medarbejdere: 20
Antal spor: et spor fra 0. -6. klasse
Antal klasser/ gennemsnitlig klassekvotient: 7/16
Nuværende antal basislokaler: 7

Fremadrettet
Antal elever: + 1 elever
Antal basislokaler: 7
Gennemsnitlig klassekvotient: 16

GENERELT OM SKOLEN

FAGLOKALER

Skolens tilstand
• Flere ældre bygninger med supplerende pavilloner
• Klasserne er fordelt over mange bygninger
• Fine udearealer
• Mangler elevtoiletter i de ældste bygninger
• Udfordringer med indeklima i klasselokalerne samt i pavilloner
• Mangel på garderobeplads til elever

Mindre opdatering
• Håndværk & design
• Musik
• Billedkunst
Mellem opdatering
• Natur/Teknik
Større opdatering
-

SFO

Skolen i børnehøjde
• Lokaler og fællesarealer med masser af atmosfære
• Tæt nærhed til udearealer fra musik og PLC
• En lærerstab og ledelse, der brænder for det de laver
• God SFO, som delvist bruges til undervisning (0. klasse
har hjemlokale i SFO´en)
Skolen som arbejdsplads
• Gode lærerforberedelseslokaler med god placering og indretning
• Fin personalestue
Skolens egne ønsker til forbedringer
• Ønsker flere muligheder for at trække undervisningen
udendørs
• Ønske om fx udhus, drivhus, halvtag mv
• Ønsker en opgradering af PLC
• Ønske om en ny placering af billedkunst
• Ønske om ny multibane til glæde for både skole og SFO
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ALKESTRUP SKOLE

BYGNINGSMÆSSIGE OPDATERINGER I FORHOLD
TIL PEJLEMÆRKER
Pejlemærke 1: Inspirerende undervisningsmiljøer
• Placering af billedkunst i kælderen er ikke optimal. Problemer med fugt og langt fra sløjdlokale
• Mange M2 bruges til stationære PC’er
• Håndarbejde ligger langt fra sløjdlokalet
• PLC bør opfriskes så det fremstår mere lyst og venligt
Pejlemærke 2: Fleksible læringsmiljøer ude og inde
• God mulighed for at videreudvikle de udendørs læringsmiljøer ved skolen
• PLC pavillon trænger til en opgradering
• Få m2 til gruppearbejde - særligt for 5. klasse
• Mangler rum-i-rummet og flere områder til projektarbejde
• H&D bør indrettes sammenhængende
• Mulighed for bedre brug af SFO i undervisningstiden
• N&T bør få etableret vand og afløb
• Redskabsopbevaring til idrætssal bør forbedres

Mulighed for indretning af udendørs arbejdspladser

Placeringen af billedkunst i kælderen er ikke optimal

PLC bygning trænger til at blive opdateret og vedligehold

Kan depotrum i skolegården indrettes til overdækkede værksteder?

Kan håndarbejde placeres i nærheden af sløjd?

Udendørslæringsmiljøer kan med fordel udvikles videre

Pejlemærke 3: Skolen som arbejdsplads og lokalt knudepunkt
• Mødelokaler på 2. sal i hovedbygning kan med fordel udnyttes bedre
• God sammenhæng mellem SFO 1 og 2
• Tæt samarbejde mellem daginstitution og skolen
• Mulighed for sambrug af lokaler mellem Sognehus og mellemtrin bør overvejes
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ALKESTRUP SKOLE
Nuværende funktionsfordeling

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold

Hovedbygning kælder

Hovedbygning stueplan

Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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ALKESTRUP SKOLE
Nuværende funktionsfordeling

Musikbygningen

Klasser
SFO
PLC

ikke skolens lokaler

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling

ikke skolens lokaler
ikke skolens lokaler

Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale

Sognehus stue

Sognehus 1. sal

Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning
Depot, teknik, rengøring

Hovedbygning 1. sal
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ALKESTRUP SKOLE
Funktionsfordeling fremadrettet

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler

Hovedbygning kælder

Hovedbygning stueplan

Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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ALKESTRUP SKOLE
Funktionsfordeling fremadrettet

Musikbygningen

SFO

Klasser

PLC

ikke skolens lokaler

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling

ikke skolens lokaler
ikke skolens lokaler

Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter

Sognehus stue

Sognehus 1. sal

Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning
Depot, teknik, rengøring

Hovedbygning 1. sal
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Garagen udnyttes til udendørs værksteder.

ALKESTRUP SKOLE
Løsningsforslag
Differentierede læringsmiljøer
•

•

•

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

I gangen indtil det nuværende 5. klasses lokale udvides
vinduesnichen med en smal høj bordplads, som eleverne
kan arbejde ved.
Det nuværende billedkunstlokale i kælderen kan på sigt
istandsættes og bruges til et projektrum/innovationsrum. Rummet bookes på forhånd og giver mulighed for
at skolens elever og lærer kan arbejde fokuseret med et
tema over en kortere eller længere periode. Rummet giver
plads til store armbevægelser og giver rig mulighed for at
arbejde praksisorienteret, kreativt og på tværs af flere fag.
Rummet kan med fordel også lejes ud til lokalsamfundet
som et attraktivt innovations/møderum.
Der findes to forslag til, hvordan klasserne kan fordeles
på skolen med de nye forbedringer. I oversigten ses begge
forslag.

FAGLOKALER

PLC

BASISLOKALER OG

UDEAREALER

FAGLOKALER

SFO
PLC

PERSONALEFACILITETER
UDEAREALER
BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER
SEKUNDÆRE FACILITETER
SFO

Faglokaler

FAGLOKALER

Hovedbygning kælder
•

•

•
•

Der etableres et permanent billedkunstlokale i SFO’en.
Derved frigives det nuværende kælderlokale, hvor billedkunst er i dag. Kælderlokalet egner sig ikke til undervisning, og har problemer med fugt og manglende dagslys.
Der indrettes til håndarbejde i skolens nuværende 2. klasses lokale, og der skabes synlig sammenhæng indtil sløjdlokalet, så Håndværk og design kan undervises som et
samlet fag.
Overflader i musiklokalet bør renoveres.
Der bør installeres en håndvask i N/T lokalet. Når der
ikke undervises i lokalet, anbefaler vi at rummet bruges til
gruppearbejde for eleverne i basislokalet.

PLC
•
•
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Det nuværende PC lokale i PLC afvikles på sigt.
Der etableres døre med glas i bygningen, for at give mere
lys og udsigt i lokalerne.

Der skabes en forbindelse mellem de to
billedkunstlokaler.
BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

Hovedbygning stueplan

PERSONALEFACILI

PLC

•

Vinduerne i PLC gøres større og males hvide, så der kommer mere lys i rummet. Det nuværende IT depot ryddes
UDEAREALER
op, og der indrettes små gruppenicher, hvor eleverne kan
arbejde.
SFO

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

Udearealer

PERSONALEFACILITETER

•

Profilen som en udeskole kan forstærkes yderligere, ved
at oprette fagspecifikke læringsmiljøer der kan understøtSEKUNDÆRE FACILITETER
te fagene madkundskab, musik, science og håndværk og
design. Udekøkken, udendørs musikinstrumenter, værkPLC
steder og vandområder kan alle bruges til den fagspecifikke undervisning.
• UDEAREALER
Forskellige former for undervisningsmiljøer, studiepladser,
FAGLOKALER

SFO

områder til samlinger osv. udendørs gør udearealerne
yderligere brugbare i undervisningssammenhæng.
• De nuværende garager som i dag bruges til depoter kan
PLC
med fordel indrettes til semiudendørs værksteder til fx
sløjd og træværksted.
• Gården ved 5. klasselokalet indrettes med borde, bænke,
UDEAREALER
og evt udendørs håndvask, så N/T teknik kan undervises
udenfor.
• Der kan med fordel oprettes en multibane i skolens udeSFO
arealer, som kan benyttes af både skole og SFO samt af
lokalmiljøets unge i fritiden.
FAGLOKALER

PERSONALEFACILITETER

SEKUNDÆRE FACILITETER

Sekundære faciliteter
•

Der etableres et ekstra WC ved indgangen til sognehuset
til skolens elever.

SEKUNDÆRE FAC
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ALKESTRUP SKOLE
Løsningsforslag

Der etableres en ny vask i N+T.
Der etableres en høj bordplade
ved vinduet, til gruppearbejde
Gården ved 5. klasselokalet
indrettes med borde og bænke.
Der etableres et ekstra toilet i
denne bygning.

Sognehus stue

PC lokalet afvikles på sigt.

1 kl. kan evt. flyttes til SFO
bygningen for at frigive plads .

Håndarbejde flyttes til skolens nuværende
2. klasses lokale, så Håndværk og design
kan undervises som et samlet fag.

PC lokalet afvikles på sigt.

1 kl. kan evt. flyttes til SFO
bygningen for at frigive plads .

Hovedbygning 1. sal

Overfladerne i musiklokalet renoveres.

Overfladerne i musiklokalet renove

Vinduer åbnes mere op til ude.

SFO

Klasser

PLC
Vinduer åbnes mere op til ude.
29

MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE

ASGÅRD SKOLE
Opsamling fra dialogmøde og registrering

FAKTA, NØGLETAL
Adresse: Norsvej 2, 4600 Køge
Antal elever: 626
Antal medarbejdere: 90
Antal spor: 3 spor fra 1. -9. klasse.
2 spor i Børnehaveklassen
Antal klasser/ gennemsnitlig klassekvotient: 29/22
Nuværende antal basislokaler: 29

Fremadrettet
Antal elever: - 77 elever
Antal basislokaler: 32
Gennemsnitlig klassekvotient: 25

GENERELT OM SKOLEN

FAGLOKALER

Skolens tilstand
• En nybygget skole i flere bygninger til indskoling, mellemtrin og udskoling og fællesaktiviteter
• Store og gode M2 i SFO og indskoling
• Nuværende indretning af udskolingen giver kun lidt plads
til gruppearbejde mv.

Mindre opdatering
• Scienceområde

Skolen i børnehøjde
• Gode og store klasselokaler i udskolingen
• Et inspirerende PLC for både elever og ansatte
• En fuldt integreret SFO giver mange M2
• Udendørsarealer til varierende aktiviteter
• Godt naturhus med vand, sø og indendørs værksted
Skolen som arbejdsplads
• Personalerummet bruges primært til møder, den daglig
brug er reduceret, da lærer og pædagoger mest er i egne
lokaler andre steder på skolen

SFO
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Skolens egne ønsker til forbedringer
• Ønsker flere M2 til fysik/biologi
• Ønsker flere M2 til idræt og motion
• Ønske om bedre akustik på gange og i fællesarealer
• Ønsker at kunne samle hele indskolingen til fællesbeskeder
• Ønsker overdækkede udearealer med værksteder til N/T
• Ønsker at bevare motivationen for de større elever
• Ønsker at facilitetere en iværksætterånd og arbejde mere
med innovation og iværksætteri i undervisningen

Mellem opdatering
Større opdatering
-
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ASGÅRD SKOLE

BYGNINGSMÆSSIGE OPDATERINGER I FORHOLD
TIL PEJLEMÆRKER
Pejlemærke 1: Inspirerende undervisningsmiljøer
• Mulighed for at skabe bedre sammenhæng mellem fysik
og biologi
Pejlemærke 2: Fleksible læringsmiljøer ude og inde
• Skolens nuværende brug af rum og rammer understøtter
ikke en tværfaglig og projektorienteret undervisning
• Teatersal bruges som gymnastiksal, hvilket giver udfordringer med at kunne samle større grupper af elever
• Arbejdspladser foran hjemkundskab (tiltænkt kantine) er
uhensigtsmæssigt placeret
• Mulighed for bedre indretning af fællesarealer, særligt ved
mellemtrinnet
• Mulighed for at indrette mere varierede arbejdsstationer i
grupperum, gang- og fællesarealer
• Naturhus bør indtænkes mere i undervisning og evt. udstyres med større overdækket areal

Perosnalerummet bruges primært til møder

Lærerforberdelsen har erstattet personalerummet

Er der tider på dagen hvor multihal og gymnastikhal
ikke er i brug?

Sambrug mellem teatersal og idræt giver mindre mulighed for
fællessamlinger på skolen

Rig mulighed for at udnytte grupperum bedre

Ikke alle fællesarealer kan i dag benyttes til gruppearbejde

Pejlemærke 3: Skolen som arbejdsplads og lokalt knudepunkt
• Begrænset brug af personalerum som samlingspunkt for
alle i hverdagen
• Lokale arbejdsstationer og personalerum bruges mest
• Der er tæt samarbejde med tilknyttet daginstitution, men
der er ikke mulighed for sambrug af lokaler, da skolen selv
bruger lokalerne i dagtimerne
• Skolen bruges flittigt af foreningslivet, til kommunale møder mv. hvilket til tider kan gøre det svært for skolen selv
at få adgang til deres lokaler
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ASGÅRD SKOLE
Nuværende funktionsfordeling

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler

Bygning 1
Indskoling

Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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ASGÅRD SKOLE
Nuværende funktionsfordeling

Bygning 3
Udskoling

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler

Bygning 2
Mellemtrin

Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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ASGÅRD SKOLE
Nuværende funktionsfordeling

Bygning 4
Administration
Stueplan

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler

Bygning 4
Administration
1. sal

Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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ASGÅRD SKOLE
Nuværende funktionsfordeling

Bygning 6
Naturhus

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter

Bygning 5
Hal
Stueplan

Bygning 5
Hal
1. sal

Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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ASGÅRD SKOLE
Funktionsfordeling fremadrettet
Vi foreslår at bibeholde funktionsfordelingen for bygning 4 bygning 5 og bygning 6.

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler

Bygning 1
Indskoling

Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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ASGÅRD SKOLE
Funktionsfordeling fremadrettet

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler

Bygning 2
Mellemtrin

Bygning 3
Overbygning

Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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ASGÅRDSKOLEN
BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

Løsningsforslag
BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

Differentierede læringsmiljøer
• Generelt: Styrk bevægelse og motion ved at indret gangarealer til løb, leg og læring.
Forslag 1:
• Hele udskolingsbygningen gentænkes som et fælles hjemområde for skolens største elever.
• Det anbefales, at der etableres syv basislokaler til udskolingen. De øvrige lokaler i bygningen indrettes til differentierede læringsmiljøer, gøresteder, gruppearbejdspladser
og tværfagligt arbejde. Store inspirerende fællesarealer
der indbyder til mere tværfaglig og praktisk arbejde bidrager til at holde motivationen høj hos eleverne. Der skal
placeres lockers til alle elever i fællesarealerne. Lockers
kan også indgå som en aktiv del af inventaret, så fladerne
bruges til arbejdsborde, tavler mv. Dog er bygningen begrænset i sin størrelse, hvilket betyder at pladsen er trang
i denne del af skolen. Hvis skolen mod forventning får flere
elever, vil det være nødvendigt med en udvidelse.
Forslag 2:
• Det vil være muligt at flytte de tre 4. klasser over til indskolingsbygningen. Derved kan de tre syvende klasser rykke
over i mellemtrinsbygningen. De tre 7. klasser placeres i
den del af mellemtringsbygningen, der ligger tættest på
udskolingen. Det frigiver mere plads til fællesarealer/
grupperum til udskolingens elever i den nuværende udskolingsbygning. Samtidig kan fysik/biologi udvides til det
attraktivt science område, hvor de to overforliggende klasselokaler inddrages hertil.
• Foretages denne rokade skal de store gang- og fællesarealer i indskolingen tages mere i brug, så de bliver anvendelige til både leg og læring. SFO’ens områder skal også
bruges mere aktivt i undervisningstiden.
• Vi anbefaler yderligere, at gang- og fællesrummet foran
madkundskab indrettes mere funktionelt med varierede
arbejdsmiljøer og mulighed for præsentationer. Det gør
rummet mere anvendeligt og attraktivt for de ældste elever at arbejde i.
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Faglokaler
• Naturhus: et halvtag med plads til en hel klasse vil gøre
FAGLOKALER
naturhuset mere anvendeligt, også om foråret og efteråret.
• Biologi/Fysik: Der etableres synlig forbindelse mellem de
PLC
to faglokaler, så hele området bliver et fælles scienceområde. Tilstødende gangareal og de to overforliggende klasselokaler indrettes som tilgængeligt fælles læringsmiljø,
UDEAREALER
der kan bruges både til sciencearbejde og øvrige fagligheder.
SFO

Udearealer
PERSONALEFACILITETER

•

Udskolingens gårdmiljø kan med fordel indrettes med
små lærings/studiemiljøer, der både inviterer til ophold,
SEKUNDÆRE
FACILITETER
bevægelse
og fordybelse, der stimulerer elevernes lyst til
at komme ud i frisk luft.

PLC

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER
UDEAREALER

De tre 4. klasser flyttes over i indskolingsbygningen for, at frigøre plads i udskolingsbygningen.

FAGLOKALER
SFO

PLC
BASISLOKALER
OG HJEMOMRÅDER
PERSONALEFACILITETER
FAGLOKALER
UDEAREALER
SEKUNDÆRE FACILITETER
BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER
PLC
SFO

FAGLOKALER
UDEAREALER
PERSONALEFACILITETER

PLC

SFO
•

FAGLOKALER

SFO
SEKUNDÆRE FACILITETER

Vi anbefaler, at SFO’ens lokaler i højere grad end i dag
også anvendes i skoletiden. SFO’en tilbyder læringsmiljøer
med kvaliteter der kan understøtte elevernes kreative og
faglige udvikling.

UDEAREALER
PERSONALEFACILITETER

SFO

De store gang- og fællesarealer i indskolingen tages mere i brug, så de bliver anvendelige til både leg og læring.

SEKUNDÆRE FACILITETER

Personalefaciliteter
•

Det anbefales at skolens primære personalerum gentænkes i sin funktion, så m2’erne bruges mere hyppigt. Etabler fx flere mindre rum i rummet, så lokalet kan anvendes
til uformelle møder. Indret eventuelt flyverpladser for de
lærer, der er på vej fra en bygning til en anden.

PERSONALEFACILITETER

SEKUNDÆRE FACILITETER

Bygning 1
Indskoling

Vi anbefaler, at skolen gennemfører en grundig registrering af, hvornår de mest eftertragtede faglokaler
rent faktisk er i brug. Dette gælder både teatersalen, tumlesalen, idrætssalen mv. Erfaringer viser, at der
oftest er forskel på bookingsskemaernes tal og den faktiske brug, hvilket kan komme skolen til gode. Der
er ofte lidt flere tilgængelige timer end forventet!
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Bygning 2
Mellemtrin

ASGÅRD SKOLE
Løsningsforslag

Bygning 6
Naturhus

De tre 7. klasser placeres i den del af mellemtringsbygningen, der ligger tættest på udskolingen for at frigøre plads i udskolingen

Et halvtag med plads til en hel klasse, vil
gøre naturhuset mere anvendeligt.

Gang- og fællesrummet foran madkundskab indrettes mere funktionelt med
varierede arbejdsmiljøer

Udskolingsbygningen gentænkes som et
fælles hjemområde med syv basislokaler.

Bygning 4
Administration
Stueplan

Skolens primære personalerum
gentænkes i sin funktion og indrettes
med flere mindre rum i rummet.

SCIENCE OMRÅDE

Der etableres synlig forbindelse mellem de
to faglokaler, og hele området bliver et
fælles scienceområde.

Bygning 3
Udskoling

Der indrettes differentierede læringsmiljøer i de øvrige lokaler i bygningen.

Bygning 4
Administration
1. sal
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BORUP SKOLE
Opsamling fra dialogmøde og registrering

FAKTA, NØGLETAL
Adresse: Hovedgaden 39, 4140 Borup
Antal elever: 670
Antal medarbejdere: 100
Antal spor: tre spor fra 0. -9. klasse, enkelte klasser
har 2 spor
Antal klasser/ gennemsnitlig klassekvotient: 30/22
Nuværende antal basislokaler: 33

Fremadrettet
Antal elever: +150 elever
Antal basislokaler: 38
Gennemsnitlig klassekvotient: 26

GENERELT OM SKOLEN

FAGLOKALER

Skolens tilstand
• Ældre skole som har gennemgået en renovering for få år
tilbage
• En del uudnyttede m2 på skolen
• Fuldt sambrug mellem SFO og indskoling er en gevinst for
elevernes hverdag

Mindre opdatering
-

Større opdatering
Skolen i børnehøjde
• Gode og store klasselokaler
• Gode idrætsfaciliteter
Skolen som arbejdsplads
• Gode lærerforberedelseslokaler

SFO
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Mellem opdatering
• Håndværk&design

SFO

Skolens egne ønsker til forbedringer
• Ønsker bedre sammenhæng mellem sløjd og håndarbejde/billedkunst
• Ønske om at udvide PLC og etablering af maker space
• Ønske om at kunne gennemføre en nutidig undervisning
med plads til projektorienteret gruppearbejde, primært i
udskolingen
• Ønske om green screen og muligheden for at arbejde mere digitalt
• Ønske om flere programmerede rum på skolen, for at skabe overskuelighed i børnenes hverdag
• Ønske om bedre garderobeforhold særligt for indskolingen
• Ønske om at tilkøbe tilstødende udeareal med skov og
træer

MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE

BORUP SKOLE

BYGNINGSMÆSSIGE OPDATERINGER I FORHOLD
TIL PEJLEMÆRKER
Pejlemærke 1: Inspirerende undervisningsmiljøer
• Faglokaler er generelt i god stand
• Hjemkundskab skal på sigt opdateres
• Gode og store klasselokaler; nicher og tilstødende depotrum kan med fordel indrettes bedre
• Mulighed for at udvikle PLC
• Udfordringer med jerntrappe mellem indskoling og SFO
Pejlemærke 2: Fleksible læringsmiljøer ude og inde
• Uudnyttet potentiale i fællesarealer mange steder på skolen og god mulighed for at indrette gang- og fællesarealer
til gruppearbejde
• Tidligere gymnastiksal/ multirum bør anvendes af flere
klasser
• Udearealer kan indrettes mere inspirerende til læring, ophold og bevægelse

Brede gangarealer giver mulighed for bedre udnyttelse

Mange uudnyttede små lokaler

Mange udefinerede områder på skolen

Tidligere gymnastiksal bruges primært af 6. klasserne

Variation i møbler giver mere fleksibel hverdag for eleverne

Mulighed for bedre indretning af garderobepladsen

Pejlemærke 3: Skolen som arbejdsplads og lokalt knudepunkt
• Gode løsninger i forhold til lærerarbejdspladser
• Ressourcecenter kan evt placeres andet sted på skolen for
bedre udnyttelse af M2
• Mulighed for brug af gode SFO2 lokaler i dagtimerne
• Mulighed for bedre indretning af garderober visse steder
på skolen
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BORUP SKOLE
Nuværende funktionsfordeling

Stueplan

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning
Depot, teknik, rengøring

Parterreetage
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BORUP SKOLE
Nuværende funktionsfordeling

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling

2. sal

1. sal

Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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BORUP SKOLE
Funktionsfordeling fremadrettet

Stueplan

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning
Depot, teknik, rengøring

Parterreetage
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BORUP SKOLE
Funktionsfordeling fremadrettet

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling

2. sal

1. sal

Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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BORUP SKOLE

Én klasse flyttes ned for at frigøre
plads til grupperum på stueetagen.

Løsningsforslag

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER
FAGLOKALER

FAGLOKALER

Differentierede læringsmiljøer

PLCBASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

•

•

•
•

Gang – og fællesarealer indrettes med differentierede læringsmiljøer, særligt i udskolingens store fællesarealer er
der stort potentiale for at indrette gang- og fællesarealer
mere varieret.
Der skal skabes plads til præsentationer, visning af elevproduktioner og aktuelle læringsforløb.
Det varierede læringsmiljø bør også styrkes i mellemtrinnets fællesarealer. Aulaen bør bruges i langt højere grad
af flere klasser, så det ikke kun er 6. klasse der bruger
den. Beslut, hvilket inventar og udstyr, der skal placeres
i aulaen, for at flere klasser motiveres til at bruge den i
undervisningstiden.

PLC åbnes op. Tilstødende depotrum inddrages. Nuværende SFO med trappe indrettes til mini PLC for de yngste
elever. Rummet under trappen indrettes med bogreol, læsehule og hylder.

PLC
BASISLOKALER
OG HJEMOMRÅDER

FAGLOKALER

PLC
FAGLOKALER
UDEAREALER

PLC

UDEAREALER
SFO
PLC

SFO

UDEAREALER

•

Ved at flytte yderligere en klasse ned i parterre etagen
(ved siden af nuværende 2. klasse) frigøres et lokale som
SFO
kan bruges til fællesareal mellem skole/SFO.
BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER
• SFO2 bør benyttes i dagtimerne af skolen, så M2’erne ikke
PERSONALEFACILITETER
ligger ubrugt hele formiddagen.

SFO
PERSONALEFACILITETER
UDEAREALER

Parterreetage
PERSONALEFACILITETER
SFO
SEKUNDÆRE FACILITETER

SEKUNDÆRE FACILITETER
PERSONALEFACILITETER

FAGLOKALER

Faglokaler
SEKUNDÆRE FACILITETER
Sekundære
faciliteter

•

Håndarbejde flytter over ved siden af sløjd for bedre sammenhæng mellem de to fag og imødekomme kravene til
Håndværk&Design. Det nye store Håndværk&Design areal giver mulighed for undervisning af 2-3 klasser samtidigt. Gangarealer foran lokalerne indrettes med fagenes
identitet til inspiration.

PLC

•

Gangarealerne ved indskoling/SFO kan godt udnyttes bedre i forhold til indretning af garderobepladser. Derved friUDEAREALER
gøres noget af den nuværende garderobeplads i fællesarealerne i indskolingen/SFO’en. Det bør overvejes at flytte
garderober tæt på udgang i pt. uudnyttet gangareal.

SFO

PERSONALEFACILITETER
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SEKUNDÆRE FACILITETER

Generelle betragtninger:
Der er en del ubrugte m2 på skolen. Tagetagen er stort set uudnyttet, og ved at flytte lærerforberedelsen hertil, kan der
frigøres to basislokaler.

SEKUNDÆRE FACILITETER

Antallet af toiletter er begrænsede. På sigt skal der etableres flere toiletter på skolen.

MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE
Gang – og fællesarealer indrettes med differentierede læringsmiljøer.

PLC åbnes op og det tilstødende depotrum inddrages. Der skabes en forbindelse til SFO området under trappen

1. sal

2. sal

Der skal skabes plads til præsentationer i
fællesarealet ved udskolingen.

Gangarealerne ved indskoling/SFO kan
udnyttes bedre i forhold til indretning af
garderobepladser.

Håndarbejde flytter over ved siden af sløjd
for bedre sammenhæng mellem de to fag

Det varierede læringsmiljø kan også gøres
i mindre grad på mellemtrinnet.

Stueplan
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EJBY SKOLE
Opsamling fra dialogmøde og registrering

FAKTA, NØGLETAL
Adresse: Skovvang 6, Ejby, 4623 Lille Skensved
Antal elever: 435
Antal medarbejdere: 55
Antal spor: 2 spor fra 0.-9. klasse
Antal klasser/ gennemsnitlig klassekvotient: 20/22
Nuværende antal basislokaler: 21

Fremadrettet
Antal elever: - 39 elever
Antal basislokaler: 21
Gennemsnitlig klassekvotient: 20

GENERELT OM SKOLEN

FAGLOKALER

Skolens tilstand
• Samlet bygningskompleks med god intern sammenhæng
• Har gennemgået en større ombygning som stod færdig i
december 2016
• Generelt god vedligeholdelse

Mindre opdatering
• Håndværk & design
• Natur/teknik
• Scienceområde
• Madkkundskab
• Musik
• Idræt
• Billedkunst

Skolen i børnehøjde
• Stort velfungerende fællesareal for mellemtrin og udskoling
• Velfungerende og attraktivt PLC
• Funktionelt og nyt multirum til leg og bevægelse
• Flere nye udearealer
Skolen som arbejdsplads
• Klemte arbejdspladser for lærerne på skolen
• Mulighed for bedre indretning af pædagogernes forberedelseslokale

SFO
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Skolens egne ønsker til forbedringer
• Ønske om at samle indskolingslærere og pædagoger i en
fælles forberedelse
• Ønske om opgradering af fællesrum i indskoling
• Ønske om at etablere workshop- og innovationsrum i nuværende PC-lokale
• Ønske om etablere en flytbar scene i stedet for nuværende
fastmonteret scene i indskolingens fællesareal
• Ønske om at arbejde mere aktivt med lyset i bygningen, så
det bedre kan understøtte forskellige arbejds- og læringssituationer

Mellem opdatering
Større opdatering
-

MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE

EJBY SKOLE

BYGNINGSMÆSSIGE OPDATERINGER I FORHOLD
TIL PEJLEMÆRKER
Pejlemærke 1: Inspirerende undervisningsmiljøer
• PLC er velfungerende indrettet med flere forskellige læringsmiljøer
• Behov for at etablere læringsmiljøer der understøtter fordybelse og koncentration i indskoling
• Billedkunst trænger til en let opgradering
Pejlemærke 2: Fleksible læringsmiljøer ude og inde
• Mulighed for etablering af gode udendørs værksteder i
sammenhæng med faglokaler i kælderen; OBS: persienner i vinduer forhindrer pt. visuel sammenhæng
• Mulighed for bedre brug af atriumgård til lærings- og arbejdsrum til PLC og personale
• Mulighed for at inddrage terrasser ved klasselokaler til
udendørs læringsrum
• Mulighed for at bruge SFO’ens lokaler også i dagtimerne
• Multirummets akustik bør forbedres

Trængt med pladsen i lærerforberedelsen

God mulighed for at skabe attraktive miljøer i atrium

Mulighed for bedre udnyttelse af lokale bag scenen

Pejlemærke 3: Skolen som arbejdsplads og lokalt knudepunkt
• Mulighed for etablering af fælles personalefaciliteter for
både lærer og pædagoger
• Behov for stillearbejdspladser til lærer og pædagoger
• Bedre opbevaringsmuligheder i forberedelsesrum
• Mulighed for bedre udnyttelse af lokalet bag scenen i indskolingen

Kan SFO’en bruges i dagtimerne?

God mulighed for at inddrage udearealer til værksteder Behov for differentierede læringsrum i fællesarealer indskoling
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EJBY SKOLE

Kælderplan

Nuværende funktionsfordeling

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold

Stueplan

Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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EJBY SKOLE

Kælderplan

Funktionsfordeling fremadrettet
Ejby skole har i de sidste år gennemgået en større forandringsog opdateringsproces og skolen fremstår klart disponeret. Der
er derfor ikke behov for rokader og anbefalingerne vedrører
mindre indsatser. Derfor vises der ingen forskel mellem nuværende og fremadrettet funktionsfordeling.

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold

Stueplan

Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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EJBY SKOLE
Løsningsforslag
Differentierede læringsmiljøer
•

•

Det store fællesareal i indskolingen indrettes med flere
små rum i rummet, nicher og zoner. Tænk også i højden!
Bygges læringsmiljøet op af små flytbare kasser/reposer
i forskellige højder og former, kan de spille sammen med
scenen, når der er behov for det. Reposerne kan også anvendes til opbevaring. Vi anbefaler at scenen bliver som i
dag.
Indret fællesarealerne for udskoling og mellemtrin til flere
differentierede læringsmiljøer. Det åbner op for forskellige
måder til at at arbejde, lære og udvikle sig.

Faglokaler
•
•

•

Akustikken i tumlesalen bør forbedres, så rummet bliver
behageligt at opholde sig i får både lærer og elever.
Persienner i alle faglokaler bør gøres mere funktionelle eller helt fjernes. Det giver bedre lysforhold i lokalerne, samt
skaber en visuel forbindelse mellem ude og inde.
Vi anbefaler at der skabes synlig forbindelse mellem de
to madkundskabslokaler. Mellemrummet indrettes så det
udstråler madvidenskab, og der etableres høje store borde, hvor eleverne kan arbejde med teori.

PLC
•

Der etableres et maker space i det nuværende PC lokale.
I en overgangsperiode bevares en del af skolens computere og afskaffes i takt med at computerne ikke længere
fungerer. For at komme hurtigere i gang med at realisere
et maker space anbefaler vi, at der etableres et mindre
’gørested’ allerede nu i PC lokalet. En midlertidig væg opsættes til at adskille PC’er og makerspacet.

Udearealer
•

Der etableres udendørs værksteder i forbindelse med fag-

lokalerne, hvor eleverne kan trække ud og arbejde med
deres projekter.
• Skal borde og bænke i fællesarealerne for udskolingen
FAGLOKALER
udskiftes, kan de med fordel placeres i nicherne foran basislokalerne. Derved kan eleverne trække ud og arbejde
alt efter behov.
PLC
• Atriumgården mellem lærerpersonale og PLC bør benyttes
meget mere, da gården rummer et fint potentiale for små
hyggelige studiezoner og pauser for både lærer og elever.
UDEAREALER
BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

SFOSFO
•

SFO 1 og 2 tilbyder mange attraktive lærings- og opPERSONALEFACILITETER
holdsmiljøer. Vi anbefaler at skolen regelmæssigt sørger
for at skolens lærer gøres bevidste om, hvilke muligheder
PLC
SFO’erne rummer, så deres lokaler bruges mere aktivt i
SEKUNDÆRE FACILITETER
undervisningstiden.

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

FAGLOKALER

PLC
BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

UDEAREALER
FAGLOKALER

Bedre visuel forbindelse mellem de to
madkundskabslokaler.

SFO
PLC

FAGLOKALER

PERSONALEFACILITETER
UDEAREALER

SEKUNDÆRE FACILITETER
SFO

UDEAREALER
BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

Personalefaciliteter
•

SFO

Der etableres fælles lærerforberedelse for alle skolens
lærer og pædagoger. Heri indrettes zoner til stilleforberedelse, projektudvikling og mere aktive områder til teamPERSONALEFACILITETER
møder, samtaler mv.
PLC
• Der indrettes funktionel opbevaring i form af reoler i starBASISLOKALER
OG HJEMOMRÅDER
ten af lokalet,
SEKUNDÆRE
FACILITETERsom er nemme at komme til i løbet af daUDEAREALER
gen. Derved formindskes en del af den daglige støj, der
ofte forstyrrer de kolleger, der sidder og arbejder koncenFAGLOKALER
treret inde i rummet. Det nuværende depotrum bag sceSFO
nen inddrages til fælles forberedelseslokale for indskolingen – både for lærer og pædagoger.
FAGLOKALER

PLC

PERSONALEFACILITETER

UDEAREALER
SEKUNDÆRE FACILITETER

SFO
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PERSONALEFACILITETER

PERSONALEFACILITETER

Der etableres udendørs værksteder i
forbindelse med faglokalerne.

SEKUNDÆRE FACILITETER

Persienner i faglokalerne fjernes for at
opnå bedre et lysindfald.

Kælderplan

Ejby S
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EJBY SKOLE
Løsningsforslag
I det nuværende PC lokale
skabes et maker space.

Det store fællesareal indrettes
med flere nicher og zoner.

SFO området bør benyttes
mere aktivt i undervisningen.

Der etableres et fælles
lærerforberedelsesområde.

Atrium udnyttes til ophold i
forbindelse med PLC, makerspace og personalefaciliteter.
Gården
udnyttes
til
udendørsværksteder
i
forbindelse med faglokalerne.

Akustikken i tumlesalen forbedres.

Persienner i faglokalerne fjernes for at
opnå bedre et lysindfald.

Stueplan
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BAGGRUNDSDATA

ELLEBÆKSKOLEN - EN SPECIALISERET FOLKESKOLE
Opsamling fra dialogmøde og registrering

FAKTA, NØGLETAL
Adresse: Lundegårdsvej 2, 4100 Ringsted
Antal elever: 101
Antal medarbejdere: 60
Antal spor: et spor fra 0. til 9. klasse;
7., 8. og 9. klasse samlet
Antal klasser/ gennemsnitlig klassekvotient: 8/8
Nuværende antal basislokaler: 8

Fremadrettet
Antal elever: Antal basislokaler: 8
Gennemsnitlig klassekvotient: Ellebækskolen har også 3 udskolingsklasser (ca. 20 elever)
i Hastrup Skole

GENERELT OM SKOLEN

FAGLOKALER

Skolens tilstand
• Består af tre forskellige bygninger, en hovedbygning samt
tidligere privatbolig og nyere indskolings/SFO bygning
• Bygningen trænger til udvendig vedligehold
• Murbier i facaderne forstyrrer eleverne og ødelægger fugerne
• Det ene omklædningsrum ved gymnastiksal er ikke længere i brug

Mindre opdatering
• Natur/teknik
• Idræt

Skolen i børnehøjde
• Velfungerende skolebibliotek og multifunktionelt ankomstområde
• God og funktionel gymnastiksal
• God indretning af håndværk og design faglokalet
• Generelt gode og store faglokaler
• Store udearealer
• Gode udendørsforhold til undervisning og overnatning
• Placeringen i Gørslev giver børnene ro
• Velfungerende SFO i sammenhæng med indskoling
Skolen som arbejdsplads
• Få M2 til forberedelse for lærere og pædagoger
• Godt samarbejde med omkringliggende landsby og lokalforening

SFO

54

Skolens egne ønsker til forbedringer
• Ønske om bedre mulighed for differentieret undervisning
• Ønske om flere grupperum grundet særlig undervisning
• Ønske om flere fagspecifikke lokaler
• Ønske om bedre arbejdsforhold til skolens medarbejdere
• Ønske at istandsætte tidligere inspektørbolig for at kunne
trække elever med særlige behov derover
• Ønske om at gymnastiksalen males hvid, for at undgå farveforvirring hos eleverne

Mellem opdatering
Større opdatering
• Scienceområde

BAGGRUNDSDATA

ELLEBÆKSKOLEN

BYGNINGSMÆSSIGE OPDATERINGER I FORHOLD
TIL PEJLEMÆRKER
Pejlemærke 1: Inspirerende undervisningsmiljøer
• Mangler mulighed for afskærmning af elever
• Mangler opholdsrum, når elever går i affekt
• Natur/Teknik og biologi/fysik mangler opdatering og m2
Pejlemærke 2: Fleksible læringsmiljøer ude og inde
• Mangel på grupperum til differentiering/ holddeling
• Mangel på små rum, hvor eleverne kan føle sig trygge
• Mulighed for at give de udendørs læringsrum mere plads
• Mulighed for højere grad af udnyttelse af motorikrum til
både SFO og undervisning
Pejlemærke 3: Skolen som arbejdsplads og lokalt knudepunkt
• Mangler flere og funktionelle m2 til lærerforberedelse
• Administrationen er trængt på m2
• Udfordringer med skranke til henvendelser og med fortrolige samtaler i åbent kontormiljø
• Mangler møde- og samtalelokaler, fordi der afholdes mange samtaler med elever, forældre, PPR, sagsbehandlere

Behov for flere M2 til administration, møder og samtaler

Behov for at kunne opdele elever i undervisningen

Gode gangarealer med små rum-i-rummet

Små klasselokaler skal dække mange behov

Udendørs læringsareal kan med fordel udviddes

Kan tumlerummet udnyttes bedre i hverdagen?
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ELLEBÆKSKOLEN
Nuværende funktionsfordeling

Børnehave

Børnehave

Børnehave

Børnehave
Naturhus Kælderplan

Naturhus Stueplan

SFO Stueplan

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning

Stueplan
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Depot, teknik, rengøring

MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE

ELLEBÆKSKOLEN
Funktionsfordeling fremadrettet

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning

Stueplan

Depot, teknik, rengøring
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ELLEBÆKSKOLEN
Løsningsforslag

Det nuværende N/T opgraderes
Differentierede læringsmiljøer
•

Skolens basislokaler får en ny fordeling på skolen, for at
skabe en mere sammenhængende hverdag for både elever og lærer. Der etableres små nicher/rum i forbindelse
med en del af basislokalerne.

Faglokaler
•

Nuværende N/T opgraderes så hele bygningen indrettes
til inspirerende scienceområde.

Udearealer
•

De nuværende læringsmiljøer i udearealerne ved scienceområde styrkes, og kan med fordel videreudvikles.

Personalefaciliteter
•
•
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Omklædningen gøres mindre, og der indrettes til mødelokale og IT lokale.
Administration, personalerum og lærerforberedelse samles og der indrettes i denne forbindelse mindre samtalerum i rummet.

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

FAGLOKALER

BASISLOKALER
OG HJEMOMRÅDER
PLC
BASISLOKALER
BASISLOKALER OG
OG HJEMOMRÅDER
HJEMOMRÅDER

FAGLOKALER
UDEAREALER
FAGLOKALER
FAGLOKALER

PLC
SFO
PLC
PLC

UDEAREALER
PERSONALEFACILITETER
UDEAREALER
UDEAREALER

SFO
SEKUNDÆRE FACILITETER
SFO
SFO

PERSONALEFACILITETER
PERSONALEFACILITETER
PERSONALEFACILITETER

De nuværende læringsmiljøer i udearealerne
ved scienceområdet styrkes

SEKUNDÆRE FACILITETER
SEKUNDÆRE
SEKUNDÆRE FACILITETER
FACILITETER

Naturhus Stueplan

MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE

ELLEBÆKSKOLEN
Løsningsforslag

I hovedbygningen får skolens basislokaler en ny
fordeling på skolen.
Omklædningen gøres mindre, og der indrettes
til mødelokale og IT lokale.
Der etableres små nicher i forbindelse med en
del af basislokalerne.

Administration, personalerum og lærerforberedelse samles på skolen.
Stueplan

59

MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE

ELLEMARKSKOLEN
Opsamling fra dialogmøde og registrering

FAKTA, NØGLETAL
Adresse: Gymnasievej 10, 4600 Køge
Antal elever: 460
Antal medarbejdere: 50
Antal spor: 2 spor fra 0.-6. samt 9. klasse,
3 spor i 7. og 8. klasse, sportsklasser
Antal klasser/ gennemsnitlig klassekvotient: 22/21
Nuværende antal basislokaler: 22

Fremadrettet
Antal elever: + 120
Antal basislokaler: 24
Gennemsnitlig klassekvotient: 21

GENERELT OM SKOLEN

FAGLOKALER

Skolens tilstand
• Stærke lugtgener ved alle toiletter
• Gymnastiksale inkl. omklædning trænger til en opdatering

Mindre opdatering
• Håndværk & design
• Scienceområde
• Musik

Skolen i børnehøjde
• Velfungerende scienceområde med plads til både teoretisk og praktisk læring; gode, nemme løsninger
• Attraktivt PLC med god variation i læringsmiljøer
• God proces igang med etablering af integreret Håndværk
og Design faglokale
• Fin mulighed for elever til at arbejde udendørs langs facaden i gårdene

Mellem opdatering
• Billedkunst

Skolen som arbejdsplads
• Gode forberedelseslokaler til både lærer og pædagoger
• Nyistandsat og attraktivt personalerum
• Behov for flere mødefacilteter

SFO
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Skolens egne ønsker til forbedringer
• Ønsker at forbedre udearealet til udskolingen
• Behov for midler til opdatering af Billedkunst samt Håndværk & Design med blandt andet MakersSpace/FabLab
• Ønske om at integrere rytmiksal med musiklokale
• Ønske om opdatering af gymnastiksale
• Ønske om at forbedre sammenhæng basislokaler/ forrum

Større opdatering
• Idræt

MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE

ELLEMARKSKOLEN

BYGNINGSMÆSSIGE OPDATERINGER I FORHOLD
TIL PEJLEMÆRKER
Pejlemærke 1: Inspirerende undervisningsmiljøer
• Generelt små klasselokaler dog med muligheder i forrum
ved alle lokaler
• Udfordringer med utæt loft i gymnastiksale; idrætsfaciliteter bør få et løft også ift. sportsklasserne
Pejlemærke 2: Fleksible læringsmiljøer ude og inde
• Mulighed for at indrette grupperum/garderober ved basisilokaler på anden vis for bedre udnyttelse af M2
• God mulighed for at skabe attraktive udendørs værksteder
i forbindelse med science samt Håndværk & Design
• SFO1 bør aktiveres mere i undervisningssituationer
• Ny SFO2 bygning rummer et stort potentiale og kan fremadrettet evt. bruges i undervisningen fx til temadage
• Mulilghed for rumlig sammenhæng i det musiske område,
hvis musiklokale og rytmiksal samles

PLC: Gode rum i rummet med stemning og atmosfære

Godt studiemiljø i forbindelse med Science

God mulighed for at trække undervisningen udendørs

Udfordringer med garderobe og grupperum i ét

Problemer med vandskader i gymnastiksalen

Fine mødelokaler i forbindelse med personalerummet

Pejlemærke 3: Skolen som arbejdsplads og lokalt knudepunkt
• Gode forhold til forberedelse for både lærer og pædagoger
• Inspirerende mødefacilteter med god variation i indretningen
• Ny SFO2 samler børn og unge på skolen og bør tænkes ind
i både skolen og lokalområdet
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ELLEMARKSKOLEN
Nuværende funktionsfordeling

Stueplan

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning
Depot, teknik, rengøring

Kælderplan
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ELLEMARKSKOLEN
Funktionsfordeling fremadrettet

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling

Stueplan

Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

ELLEMARKSKOLEN

FAGLOKALER
BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

Løsningsforslag

Skolen forventes at have en af de største stigninger i kommunen i antallet af elever jf prognosen. I alt forventes det, at
skolen går fra 22 til 27 klasser indenfor de næste ti år. Deres nuværende kapacitet
er på maks 24 M2, hvis alle skolens
PLC
FAGLOKALER
lokaler inddrages til undervisning.
UDEAREALER
PLC

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

Differentierede læringsmiljøer
•

•

På kort sigt kan det give skolen lidt luft, hvis 0.klasse flytter over til SFO’en med fuldt sambrug mellem undervisning/SFO. Derved frigives to basislokaler i indskolingsfløjen, som giver indskolingens elever flere fællesarealer, de
kan trække ud i.
Det anbefales at etablere nye indgangsarealer/garderober til alle basislokaler, så de nuværende garderoberum
udelukkende kan anvendes som gruppeareal eller blive
en integreret del af basislokalet og de små klasselokaler
herved gøres større og mere anvendelige. I forbindelse
med de nye indgangsarealer bør der per fløj etableres et
fælleshus i gården, som kan bruges til at samle flere klasser, grupperum, tumlesal mv.

Faglokaler
•

•
•

Udviklingen af det store scienceområde er pædagogisk og
læringsmæssig en god og tidssvarende løsning, så vi anbefaler, at skolen får de sidste midler til at komme i mål
med deres projekt.
Musik flytter over ved siden af rytmiksalen, så denne kan
bruges til både samlinger, rytmik og musikundervisning.
Håndarbejde flytter over i det nuværende musiklokal for at
skabe et attraktivt Håndværk og Design miljø, hvor også
billedkunst indgår. Depotrummene inddrages på samme
måde som i scienceområdet for at skabe attraktive arbejdsstationer og inspirerende læringsmiljøer. Vi anbefaler at skolen også her får de sidste midler til at realisere

denne mindre ombygning med stor værdi.
• Idrætsfaciliteterne bør istandsættes så vand og fugt ikke
trænger ind. Attraktive idrætsfaciliteter må være et must
FAGLOKALER
for en skole med en særlig idrætsprofil.
BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

PLC

•

Der etableres et mødelokale i det nuværende håndarbejde for skolens ansatte.
PLC

Udearealer

UDEAREALER faciliteter
Sekundære

•

•

I forbindelse med både de kreative og naturvidenskabelige faglokaler etableres der udendørs arbejdsstationer,
hvor eleverne kan trække ud og arbejde på deres projekter.
SFO
• Udearealerne foran madkundskab kan på tilsvarende vis
også indrettes til udendørs opholdsarealer, evt med et
udendørsOG køkkenmiljø
så undervisningen kan trækkes
PERSONALEFACILITETER
BASISLOKALER
HJEMOMRÅDER
udenfor, når vejret tillader det.
• Udskolingen har behov for et mere attraktivt udemiljø, der
FAGLOKALER
SEKUNDÆRE
FACILITETER
motiverer
eleverne til at komme ud. Udearealet skal både
understøtte, læring, bevægelse og ophold.
UDEAREALER

SFOPLC
•

Den nye SFO2 bør anvendes til undervisningssituationer
som projektforløb og temadage for at give eleverne variation i deres hverdag. Den bør dog have præg af en SFO2, for
at styrke kvarterets fritidstilbud for børn og unge.
SFO
• Når skolens antal af elever øges, kan SFO2 evt. bruges til
undervisning af N/T for skolens yngste elever.
UDEAREALER

PERSONALEFACILITETER

SEKUNDÆRE FACILITETER
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Personalefaciliteter
FAGLOKALER

Skolens toiletter for enden af hver fløj er i meget dårlig
stand og med stærke lugtgener. Disse faciliteter bør
istandsættes omgående.
• FAGLOKALER
Hvis prognosen holder stik, så kan det overvejes om tandPERSONALEFACILITETER
lægeklinikken kan placeres et andet sted i kommunen.
Derved frigives M2 som kan bruges til indskolingen og/
eller SFO.
PLC
SFO
BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

SEKUNDÆRE FACILITETER

UDEAREALER

SFO

PERSONALEFACILITETER

SEKUNDÆRE FACILITETER

SFO
UDEAREALER

PERSONALEFACILITETER
SFO

SEKUNDÆRE FACILITETER
PERSONALEFACILITETER

SEKUNDÆRE FACILITETER

MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE
Skolens toiletfaciliteter
istandsættes i alle fløje.

ELLEMARKSKOLEN
Løsningsforslag
Der etableres nye indgangsarealer/
garderober ved alle de fire fløje, for at
udnytte området til gruppeareal.

Der skabes sambrug mellem
SFO og undervisningen

Håndarbejde
omdannes til
møderum.

I relation til faglokalerne etableres
udendørs arbejdsstationer

STUEPLAN
Håndarbejde flyttes til det
nuværende musiklokale

Musik flyttes til cafeen, for at skabe
en sammenhæng mellem rytmiksalen og musikundervisning.

Stueplan

65

MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE

HASTRUP SKOLE
Opsamling dialogmøde, registrering, prognose

FAKTA, NØGLETAL
Adresse: Langelandsvej 70, 4600 Køge
Antal elever: 496
Antal medarbejdere: 45
Antal spor: 2 spor, enkelte årgange til 3 spor
Antal klasser/ gennemsnitlig klassekvotient: 22/23
Nuværende antal basislokaler: 24
Ellebækskolen har i dag et antal lokaler til de bedst
fungerende udskolingselever på Hastrup Skole

Fremadrettet
Antal elever: - 74
Antal basislokaler: 25
Gennemsnitlig klassekvotient: 21

GENERELT OM SKOLEN

FAGLOKALER

Skolens tilstand
• Sammenhængende bygningskompleks
• Fællesområderne fremstår nedslidte
• Nedslidte møbler generelt på skolen og særligt i fællesarealer
• Mangler dagslys særligt i gangareal og fællesarealer i
pavilloner
• Toiletter trænger til en opdatering
• Uudnyttet og uinspirerende skolegård foran skolen

Mindre opdatering
-

Skolen i børnehøjde
• Mange M2 med gode muligheder for inspirerende læringsmiljøer
• Stort fællesareal i hver pavillon
• Udgang til det fri fra hvert basislokale
• Gode idrætsfaciliteter
• Store udendørsarealer til leg og bevægelse
• Parkeringsplads og afskærmet skolegård væk fra trafik
• Attraktive SFO- og klubbygninger

SFO

Skolen som arbejdsplads
• Fin løsning med både møderum og gode arbejdspladser til
alle lærere og pædagoger
• Der mangler et større samarbejde mellem Hastrup skole
og Ellebækskolens personale
Skolens egne ønsker til forbedringer
• Bedre udnyttelse af fællesarealer og gange med blandt
andet små ’rum i rummet’
• Indbydende og opdateret inventar
• Bedre dagslys og belysning på gang og i fællesarealerne
• Ønske om bedre mulighed for differentieret undervisning
• Ønske om flere fagspecifikke undervisningslokaler
• Et opdateret udeareal med grønt og flere opholdsrum
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Mellem opdatering
• Håndværk & design
• Natur/teknik
• Madkkundskab
• Musik
• Idræt
• Billedkunst
Større opdatering
• Scienceområde

BAGGRUNDSDATA

HASTRUP SKOLE
Opsamling dialogmøde, registrering, prognose

BYGNINGSMÆSSIGE OPDATERINGER I FORHOLD
TIL PEJLEMÆRKER

Pejlemærke 1: Inspirerende undervisningsmiljøer
• Bedre udnyttelse af gang - og fællesarealer som aktive
læringsrum
• Bedre kobling af faglokaler til nutidige fagområder
• Fysik og madkundskab trænger til en opdatering
• Bedre belysning særligt i gangareal og fællesarealer i
pavilloner
• Mulighed for bedre udnyttelse af SFO og klubbens lokaler
i undervisningstiden
Pejlemærke 2: Fleksible læringsmiljøer ude og inde
• Behov for grupperum/ gruppesteder
• Bedre udnyttelse af gang- og fællesarealer, så de kan
inddrages til gruppearbejde, tilbagetræk og bevægelse
• Bedre udnyttelse af udearealer mellem pavilloner, så de
nemt kan inddrages til undervisning og bevægelse
• Bedre udnyttelse af skolegården, så der skabes mulighed
for flere områder til bevægelse, læring og ophold

God mulighed for bedre udnyttelse af fællesarealer

Skolekøkken kunne med fordel opdateres

Stort potentiale for at skabe hyggekroge i niecher

Inventar trænger til en opdatering

God mulighed for at skabe udendørs læringsrum

Mulighed for inddragelse af udearealer til klasselokaler

Pejlemærke 3: Skolen som arbejdsplads og lokalt knudepunkt
• Mangler en opdatering af inventaret i arbejdsområderne,
så det fremstår mere attraktivt og indbydende
• Mulighed for bedre samarbejde med Ellebækskolens
lærer og elever
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HASTRUP SKOLE
Nuværende funktionsfordeling

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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HASTRUP SKOLE
Funktionsfordeling fremadrettet
Siden viser et forslag til en fremadrettet
disponering af skolens arealer.
Forslaget uddybes på de efterfølgende sider.

Stueplan

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning

Parterreplan

Depot, teknik, rengøring
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Løsningsforslag
BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

FAGLOKALER

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

Differentierede læringsmiljøer

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER
Faglokaler

•

•

•
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Vi anbefaler en indretning, der retter større fokus på en
kreativ og praksisorienteret undervisning, ved at indrette
gangarealet og fællesarealerne i pavillonerne til et langstrakt differentieret læringsmiljø, der som et bånd løber
igennem hele skolen og tilbyder varierede grupperum,
nicher og arbejdsmiljøer. I arealet indrettes der både til
boglige, digitale og mere praksisorienterede projektløsninger, som eleverne frit kan benytte sig af alt efter opgavens
karakter. Depoter i forlængelse af fællesarealerne i pavillonerne inddrages og indrettes til gruppearbejdspladser.
Såfremt det ønskes, kan der på sigt arbejdes med hver
pavillon som mere åbne og differentierede læringsmiljøer, indrettet til eleverne på trinnet. Fællesarealer samt
enkelte basislokaler bruges til igangsættelse af opgaver
og fællesbeskeder. De resterende basislokaler indrettes
til forskellige former for arbejde, enten selvstændigt eller
i grupper: Fordybelse, koncentration, fysisk udfoldelse,
præsentationer og værkstedsarbejde/arbejde med hænderne. Alt efter elevernes opgaver bevæger de sig rundt til
de arbejdszoner, som de har behov for at være i. I zonerne arbejder elever fra forskellige årgange, men indenfor
samme trin. Derved skabes et læringsmiljø, der stimulerer
eleverne til at arbejde mere tværfagligt og på tværs af årgange. Arbejdes der med denne model ophæves strukturen med ét basislokale pr. klasse og pavillonerne fungerer
i stedet som hjemområder for eleverne. Vi anbefaler at
denne model implementeres i henholdsvis mellemtrinnet
og udskolingen.

Skolens faglokaler organiseres i tre store overordnede fagområder: Science, Sundhed & bevægelse samt Æstetik &
musik. Identiteten i hvert område breder sig ud også til
gangarealerne, så hele området emmer af fagområdernes
PLC
kvaliteter, formål, og viden. En stærk markering af et fagområder giver inspiration og motivation blandt eleverne.
Elevproduktioner udstilles også i områderne.
UDEAREALER
• Scienceområdet indeholder et integreret fysik/kemi og
biologi område samt et N/T lokale, hvor de mindste elever
SFO
kan arbejde med faget. Der etableres glasdøre mellem lokalerne for synlig forbindelse. Fra Scienceområdet på første sal etableres der en trappe, så eleverne får adgang til
PERSONALEFACILITETER
det fri, hvor de kan arbejde med faget.
• Madkundskab tænkes i sammenhæng med de to gymnastiksale. Det nuværende pedelværksted flytter til depoSEKUNDÆRE FACILITETER
trummet længere nede ad gange, og rummet bruges som
supplement og bindeled mellem de to madkundskabslokaler.

•

FAGLOKALER

•

•

Udearealerne i forbindelse med faglokalerne i kælderetagen indrettes til udendørs værksteder. Dele af den nuværende garage kan evt inddrages til overdækket værksted,
hvor eleverne kan arbejde udendørs med deres projekter
i de kreative fag.
Udearealerne imellem pavillonerne indrettes til læringsmiljøer med borde og bænke.

FAGLOKALER

Skolegården opgraderes med flere mindre miljøer og mere
grønt i form af både træer og buske. Zoner til differentierede aktiviteter målrettet efter aldersgruppe vil gøre gården
PLC
mere attraktiv for både store og små elever.

UDEAREALER

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER
SFO

FAGLOKALER
UDEAREALER

Personalefaciliteter
•

Vi anbefaler, at administrationsområdet indrettes som et
åbent kontormiljø. Det frigiver M2, der kan indrettes til
små samtale- og møderum.
• PERSONALEFACILITETER
Vi anbefaler, at der oprettes fælles personalefaciliteter for
Ellebækskolens og Hastrupskolens personale for at styrke
synergien og samarbejdet imellem dem.
BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER
SEKUNDÆRE
• Overvej FACILITETER
om eksterne funktioner såsom psykolog, tale/
høre pædagog/sundhedsplejerske mv med fordel kan
dele kontor.
FAGLOKALER
SFO

Sekundære
faciliteter
PLC
•

Udearealer

PLC

Vi anbefaler en generel oprydning i kælderen og i depoter
UDEAREALER
på hele skolen.

SFO

PERSONALEFACILITETER

SEKUNDÆRE FACILITETER

PERSONALEFACILITETER

PLC
SEKUNDÆRE FACILITETER

UDEAREALER

SFO

PERSONALEFACILITETER

SEKUNDÆRE FACILITETER

MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE
Køkkener/depotrum i pavilionerne
åbnes til gangen og omdannes til
fælles- og grupperum der kan benyttes i undervisningen.

UUV vejleder flyttes til det øvrige
personale. Vægge fjernes og der
dannes et scienceområde.
SCEINCE

Ellebækskolens personalefaciliteter
flyttes til det øvrige personale

HASTRUP SKOLE

Nicher åbnes til gangen

Løsningsforslag

Stueplan
Arbejdsmuligheder i gårdene med
direkte udgang fra klasserne
Der skabes forbindelser indbyrdes
mellem faglokaler og imellem faglokaler
og udearealer for at etablere muligheder
for udeværksted til faglokaler.
Der etableres pedelværksted i nuværende sikringsrum/depot.

ÆSTETIK OG MUSIK

Pedelværkstedet flyttes og der
skabes en forbindelse mellem
de to madkundskabslokaler

SUNDHED OG BEVÆGELSE

Parterreplanet opdeles i to områder: det æstetiske/ musiske
område og Idræt, kost-/sundheds
området
Disse områder får en større
forbindelse til udearealer.

Parterreplan
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BAGGRUNDSDATA

HERFØLGE SKOLE
Opsamling fra dialogmøde og registrering

FAKTA, NØGLETAL
Adresse: Scheelsvej 2, 4681 Herfølge
Antal elever: 438
Antal medarbejdere: 60
Antal spor: To spor fra 0. til 9. klasse
Antal klasser/ gennemsnitlig klassekvotient: 22/23
Nuværende antal basislokaler: 22

Fremadrettet
Antal elever: +90
Antal basislokaler: 26
Gennemsnitlig klassekvotient: 26

GENERELT OM SKOLEN

FAGLOKALER

Skolens tilstand
• Relativt opdateret bygningsmasse
• Nyere til- og ombygninger
• ”Familieklassens” lokaler trænger til opdatering
• 2/3 af skolens elever holder til på ca. 1/4 del af skolens
areal

Mindre opdatering
• Scienceområde
• Idræt

Skolen i børnehøjde
• Fællesarealerne - ’Torvene’ - fungerer godt til både samlingspunkt og gruppearbejde
• Stort fællesareal mellem faglokaler i kælderetagen
• Generelt gode faglokaler med indbyrdes sammenhæng
• Meget anvendelig filmsal
• Store udearealer
• Specialbørn er lidt gemt væk i kedelige lokaler

Større opdatering
• Madkundskab

Skolen som arbejdsplads
• Store og lyse lærerforberedelseslokaler
• Uudnyttede arbejdspladser i lærerforberedelsen

SFO
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Skolens egne ønsker til forbedringer
• Ønske om bedre sammenhæng mellem faglokaler og PLC
• Ønske om bedre anvendelighed af fællesarealer ved basislokaler
• Ønske om bedre anvendelighed af fællesarealer ved faglokaler
• Ønske om undervisningsarealer der understøtter der 21.
århundredes kompetencer og tværfagligt samarbejde
• Vil gerne arbejde anderledes med rum og rammer i forhold til hjemområder, lockers og fagspecifikke undervisningslokaler.
• Ønske om bedre udnyttelse af udearealer til undervisning
• Ønske om at samle indskolingen

Mellem opdatering
• Musik

BAGGRUNDSDATA

HERFØLGE SKOLE
Opsamling fra dialogmøde og registrering

BYGNINGSMÆSSIGE OPDATERINGER I FORHOLD
TIL PEJLEMÆRKER
Pejlemærke 1: Inspirerende undervisningsmiljøer
• Mangler undervisningsmiljøer der understøtter det 21.
århundredes kompetencer
• Madkundskab trænger til en opdatering
• Mulighed for bedre brug af SFO lokaler i dagtimerne

Pejlemærke 2: Fleksible læringsmiljøer ude og inde
• Behov for bedre udnyttelse af gang- og fællesarealer så
de kan inddrages til gruppearbejde, fordybelse mv
• Mulighed for bedre udnyttelse af filmsal
• God mulighed for at skabe sammenhæng mellem faglokaler og udendørs værksteder visse steder på skolen
Pejlemærke 3: Skolen som arbejdsplads og lokalt knudepunkt
• Uudnyttede lærerarbejdspladser i lærerforberedelsen
• Uhensigtsmæssig placering af lærerforberedelsen i forhold til at kunne samle indskolingen ét sted i bygningen

Mulighed for bedre udnyttelse af fællesareal i fagkælder

Skab anderledes siddemiljøer til gruppearbejdet

Udnyt SFO faciliteter bedre i skoletiden

Opret udendørs værksteder i forbindelse med faglokaler

Udnyt filmsalens potentiale

Multifunktionelt danserum savner en tydeligere definition
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HERFØLGE SKOLE
Nuværende funktionsfordeling

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid

Stueplan

1. sal

Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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HERFØLGE SKOLE
Nuværende funktionsfordeling

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid

2. sal

3. sal

Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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HERFØLGE SKOLE
Funktionsfordeling fremadrettet

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid

Stueplan

1. sal

Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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HERFØLGE SKOLE
Funktionsfordeling fremadrettet

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid

2. sal

3. sal

Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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HERFØLGE SKOLE
Løsningsforslag
Græsareal som kan bruges i N+T til
udendørs læringsmiljø.

Inddrages til gruppearbejde, udstilling/
præstationer og fælles fagmiljø

Fælles læringsareal for mellemtrin
I SFO/ Indskoling foreslåes en adfærds og
organisationsforandring
Der skabes identitet og faglighed.

Der åbnes op til ét stort musiklokale, der
deles med musikskolen

Der skabes flere afskærmede nicher til
fordybelse i PLC.
Der etableres spiseområde og udekøkken,
evt. med overdække.

Skabsvæg til skolen og musikskolen

BASISLOKALER OG

Der etableres lærerforberedelse i det tidligere indskolings afsnit, der samles på 1.
sal.

Stueplan

1. sal

Differentierede læringsmiljøer
BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

Mellemtrin og Udskoling:
udskolingen indrettes også den nuværende filmsal, så
• Torvene og de tilstødende basislokaler indrettes som • Til
FAGLOKALER
det bliver et attraktivt arbejds- og læringsmiljø for skolens
hjemområder med mere åbne og differentierede læringsældste elever.
miljøer. Vi anbefaler, at kun et par enkelte basislokaler
bevarer deres funktion, de øvrige lokaler samt torvene Indskoling
PLC
•
Indskoling
samt modtagerklasser bytter plads med persoog fællesarealer indrettes som et fælles differentieret lænalefaciliteter og samles på 1.sal i lyse lokaler.
ringsmiljø.

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

FAGLOKALER

FAGLOKALER

PLC

Faglokaler

PLC

•

•

Fællesarealet udenfor science og billedkunst indrettes
så det kan understøtte et aktivt læringsmiljø. Gerne med
plads til udstilling af elevproduktioner og aktuel undervisning.
Musiklokalet bliver, hvor det er i dag, men udvides ved at
inddrage nuværende depot og personalefaciliteter.

PLC indrettes mere varieret med flere små nicher med
plads til gruppearbejde.

PLC

UDEAREALER

UDEAREALER

SFO

UDEAREALER

SFO

PERSONALEFACILI

SFO

PERSONALEFACILITETER

SEKUNDÆRE FAC

•
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HERFØLGE SKOLE
Løsningsforslag

Indrettes med inventar til differentierede
læringsrum.
Årgangsundervisning,projektarbejde,
workshops

Fælles læringslandskab til sammensætning og projektarbejde. Ingen egne basislokaler, kun kodede fagrum i udskolingen.
Filmrummet medtænkes.

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

FAGLOKALER

2. sal
PLC

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

FAGLOKALER

FAGLOKALER

PLC

PLC

UDEAREALER

UDEAREALER

SFO

Udearealer

UDEAREALER
SFO/Indskoling

SFO
Personalefaciliteter

•

•

•

•

Der etableres et vildt græsareal ud for den nuværende
faglokalefløj. Det giver et rigt blomster og dyreliv, som kan
bruges til N/T.
Der etableres et udendørs spiseområde i forbindelse med
madkundskab.

Vi foreslår en kulturændring, så SFO’ens lokaler benytte si
langt højere grad i undervisningstiden.

SFO

PERSONALEFACILITETER

SEKUNDÆRE FACILITETER

Lærerforberedelsen samles i nuværende indskolingslokaler.

PERSONALEFACILITETER

3. sal

PERSONALEFACILITETER

SEKUNDÆRE FACILITETER

SEKUNDÆRE FACILITETER
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HOLMEBÆKSKOLEN (INKL. HOLMEHUS)
Opsamling fra dialogmøde og registrering

FAKTA, NØGLETAL
Adresse: Pogebanken 9, 4681 Herfølge
Antal elever: 293
Antal medarbejdere: 60
Antal spor: 1 spor fra 0.-4., 2 spor fra 5. til 9. klasse,
3-4 specialklasser
Antal klasser/ gennemsnitlig klassekvotient: 14/21
Nuværende antal basislokaler: 23

Fremadrettet
Antal elever: - 56
Antal basislokaler: 23
Gennemsnitlig klassekvotient: 24

GENERELT OM SKOLEN

FAGLOKALER

Skolens tilstand
• Solide bygninger og klar strukturering af afdelinger
• Udfordringer med belysning, hvilket gør gang- og fællesarealer samt indgang mørke og ikke imødekommende
• Nogle områder virker ikke optimalt udnyttet
• SFO i særskilt bygning bruges mest om eftermiddagen
• Personaletoilet trænger til en opdatering

Mindre opdatering
• Håndværk & design
• Billedkunst

Skolen i børnehøjde
• Gode M2 med plads til forskellige aktiviteter
• Attraktiv og stor tumlesal og idrætshal
• Nem orientering rundt i skolen
• Kantinelokale
Skolen som arbejdsplads
• Tætpakkede forberedelseslokaler
• Stort og rumligt personalerum indrettet med forskellige
uformelle mødesteder

SFO
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Skolens egne ønsker til forbedringer
• Ønsker at forbedre udearealet til læring, ophold, motion
• Ønske om at kunne benytte fællesarealer bedre, herunder
kantine, tumlesal, gangarealer mv
• Ønske om at arbejde mere fokuseret med det 21. århundredes kompetencer i både pædagogik og rammer
• Ønske om en opdatering af Håndværk & Design, Science
og hjemkundskab
• Ønske om at indrette flere ’gøresteder’ på PLC
• Ønske om en bedre indretning af lærerarbejdspladser
• Ønske om en mere imødekommende hovedindgange
• Ønske om en mere central placering af sekretærerne
• Behov for større undervisningslokaler og nyt inventar i Holmehus
• Ønske om etablering af lockers for udskoling/mellemtrin
og bedre garderobe for indskoling og personale

Mellem opdatering
•
•

Natur/teknik
Scienceområde

Større opdatering
• Madkundskab

MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE

HOLMEBÆKSKOLEN (INKL. HOLMEHUS)

BYGNINGSMÆSSIGE OPDATERINGER I FORHOLD
TIL PEJLEMÆRKER
Pejlemærke 1: Inspirerende undervisningsmiljøer
• Fællesarealer kan med fordel indrettes mere dynamisk,
varieret og understøttende for elevernes arbejdsprocesser
i de forskellige ælderstrin
• Gode muligheder for at benytte SFO’ens lokaler i dagtimerne til undervisning, projektforløb, temadage mv
• Madkundskab kan ikke rumme en hel klasse
• Sciencefagene ligger i god forbindelse men trænger til en
opgradering
• Håndarbejde/billedkunst trænger til en opdatering
• Ikke direkte forbiendelse mellem sløjd og Håndarbejde/
billedkunst
Pejlemærke 2: Fleksible læringsmiljøer ude og inde
• Mulighed for at indrette flere læringsmiljøer og opholdszoner i udearealer/ gårde tæt ved afdelingerne
• Mulighed for at indrette flere praksisorienterede læringsrum samt udstillingsområder på PLC
• Stort potentiale for at gøre kantinens M2 mere fleksible
og attraktive
• Håndarbejde og fysik trænger til en opdatering
• Madkundskab er i dag for lille til alle elever, trænger til en
opdatering

Lyst og stort personalerum i SFO kan bruges til mødelokale

Mange funktioner og materialer i lærerforberedelsen

Mulighed for at etablere udendørs læringsmiljøer

Udfordringer med små klasselokaler i Holmehus

God mulighed for at skabe varierede læringsrum i fællesarealer

Monofunktionel indretning af kantinen gør rummer ufleksibelt
og uinspirerende

Pejlemærke 3: Skolen som arbejdsplads og lokalt knudepunkt
• Behov for mere og funktionel afsætningsplads i lærerforberedelsen
• Mulighed for bedre indretning af forberedelseslokaler for
at skabe forskellige arbejdszoner og derved give mere luft
i lokalerne
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HOLMEBÆKSKOLEN
Nuværende funktionsfordeling

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt

Stueplan

Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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HOLMEBÆKSKOLEN
Nuværende funktionsfordeling

Holmehus

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog

Kælderplan

Idræt
Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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HOLMEBÆKSKOLEN
Funktionsfordeling fremadrettet

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt

Stueplan

Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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HOLMEBÆKSKOLEN
Funktionsfordeling fremadrettet
Holmehus skolen flytter ind på Holmebækskolen i den nuværende indskolingsfløj, som bliver deres egen. Denne indflytning
bidrager samtidigt til en fortætning af Holmebæksksolens elever, der bliver samlet i skolens to øvrige fløje. Holmehusbygningen kan derved frasælges.

Holmehus
FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

FAGLOKALER

HOLMEBÆKSKOLEN

PLC

Løsningsforslag
UDEAREALER

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

SFO

FAGLOKALER

PERSONALEFACILITETER

Differentierede læringsmiljøer

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER
Faglokaler

Personale faciliteter

•

•

•

•
•

•

•

Når skolens elevantal på sigt falder, bør Holmehus skolen flytte ind på Holmebækskolen i den nuværende indskolingsfløj, som bliver deres egen. Denne indflytning bidrager samtidigt til en fortætning af Holmebæksksolens
elever, der bliver samlet i skolens to øvrige fløje. Vi opfordrer til i den forbindelse, at faglokaler, personalefaciliteter, tumlesal mv deles mellem de to institutioner. Derved
øges skolens kapacitet. Holmehusbygningen kan derved
frasælges.
0. til og med 5. klasse samles i skolens midterste fløj. 6. til
9. klasse samles i den nuværende udskolingsfløj.
Der indrettes funktionelle og alderstilsvarende fællesarealer i begge fløje med et differentieret læringsmiljø, som
eleverne kan trække ud i for gruppe- og soloarbejde. Hvor
mange basislokaler der kan inddrages til fællesarealer i
hver fløj afhænger af antallet af specialklasser. Flytter Holmehusskolen ind er der fortsat plads til det tilsvarende
antal specialklasser som skolen har nu.
Slås to basislokaler sammen i hver fløj, giver det mulighed
for at undervise mere årgangsbaseret, og samle to hold
ad gangen i lokalet.
Belysningen på skolen skal generelt opdateres da gangog fællesarealer samt basislokaler fremstår mørke. Lyse
lofter og indfatninger til ovenlysvinduer og lysarmaturer,
hvis lys reflekteres af overfladerne, vil gøre fælles- og gangarealer mere imødekommende og anvendelige.

Madkundskab flytter til den nuværende kantine og pedelkontor. Det nuværende kantinekøkken bibeholdes. Der
etableres spisepladser imellem kantinekøkkenet og madkundskab, hvor eleverne kan spise deres mad. Arealet
PLC
deles mellem kantinen og madkundskab. Antallet af spisepladser minimeres i forhold til i dag, men området gøres
hyggeligere med et inventar som appellerer til eleverne.
UDEAREALER
• Der oprettes en lang faggang, hvor alle faglokalerne samles. Der indrettes til scienceområde og de kreative fag.
SFO
Musik forbliver hvor det er i dag. Vi anbefaler at den nye
faggang tydeliggøres for forbipasserende med udstilling af
elevproduktioner, artefakter og andet som giver fagganPERSONALEFACILITETER
gen identitet.
• Lærerforberedelsen flytter til det nuværende håndarbejde
og billedkunstlokale.
SEKUNDÆRE FACILITETER

Lærerforberedelsen indrettes som et åbent og differentieret arbejdsmiljø med plads til både den stille forberedelse
samt det mere ’støjende’ projektarbejde, hvor teams kan
forberede og udvikle nye læringsforløb. Der etableres forUDEAREALER
bindelse ud til gangen, så lærerne hurtigt kan komme ud
til basislokalerne.

PLC

SFO

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER
PERSONALEFACILITETER

FAGLOKALER
SEKUNDÆRE FACILITETER
BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER
PLC
FAGLOKALER

Udearealer
•

Gårdene indrettes mere hyggeligt og funktionelt så det
lokker eleverne udendørs. Arbejdsområder og små kroge
er attraktive opholdsarealer – særligt for de ældste elever.

UDEAREALER
PLC
SFO
UDEAREALER
PERSONALEFACILITETER

SFO
•
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FAGLOKALER

SFO

SFO’ens lokaler er yderst attraktive og tilbyder et varieret
opholdsmiljø til både leg og læring. Vi anbefaler at skolen
fremadrettet bruger SFO’ens lokaler i langt højere grad
end i dag til undervisning, temadage, projektarbejde mv.

SEKUNDÆRE FACILITETER
PERSONALEFACILITETER

SEKUNDÆRE FACILITETER

SEKUNDÆRE FACILITETER

MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE

HOLMEBÆKSKOLEN
Når skolens elevantal på sigt falder, bør
Holmehus skolen flytte ind på Holmebækskolen i hele den nuværende indskolingsfløj.

Løsningsforslag

0. til og med 5. klasse samles
i skolens midterste fløj.

Gårdene indrettes mere
funktionelt så det lokker
eleverne udendørs.

Der indrettes funktionelle og alderstilsvarende fællesarealer i begge fløje med et
differentieret læringsmiljø.

6. til 9. klasse samles i den
nuværende udskolingsfløj.

Madkundskab flytter til den nuværende
kantine og pedelkontor og det nuværende
kantinekøkken bibeholdes.

Lærerforberedelsen indrettes som
et åbent og differentieret arbejdsmiljø med plads til projektarbejde.

Lærerforberedelsen flytter
til det nuværende håndarbejde og billedkunstlokale.

Der oprettes en lang faggang, hvor alle
faglokalerne samles. Der indrettes til
scienceområde og de kreative fag.
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BAGGRUNDSDATA

HØJELSE SKOLE
Opsamling fra dialogmøde og registrering

FAKTA, NØGLETAL
Adresse: Baunebjergsvej 1C, 4623 Lille Skensved
Antal elever: 244
Antal medarbejdere: 35
Antal spor: mest et spor; to spor i 5. klasse
Antal klasser/ gennemsnitlig klassekvotient: 11/22
Nuværende antal basislokaler: 12

Fremadrettet
Antal elever: - 8
Antal basislokaler: 14
Gennemsnitlig klassekvotient: 24

GENERELT OM SKOLEN

FAGLOKALER

Skolens tilstand
• Flere adskilte bygninger i split-level byggeri (halve etager)
• Fine udearealer, som dog i størrelse ikke svarer til andre
skoler i samme kommune (mindre end ellers)
• SFO og skole samarbejder enkelte steder om lokaler

Mindre opdatering
• Håndværk & design
• Musik
• Idræt
• Billedkunst

Skolen i børnehøjde
• Læringsmiljøer der understøtter motion og bevægelse
• Overskuelig skole at orientere sig i

Mellem opdatering
-

Skolen som arbejdsplads
• Gode lærerforberedelseslokaler med god plads
• Mulighed for bedre udnyttelse at arbejdspladser
• Administrationens areal er trængt og mangler møde- og
samtalemulighed i umiddelbar nærhed
• Understøttende ressourcer kan eventuelt samles

SFO

Skolens egne ønsker til forbedringer
• Ønsker flere M2 til administrationen
• Ønsker flere udendørsarealer
• Opgradering af naturfagslokaler, som er udtidssvarende i
indretning og størrelse
• Ønsker mere depotplads generelt til både skolen og fritidsbrugere
• Ønsker depotplads til stole og borde i samlingssal
• Har ideer til forbedring og udvidelse af PLC så det understøtter kravene til det 21. århundredes kompetencer
• Ønske om at etablere et makerspace med mulighed for
at arbejde tværfagligt og praksisorienteret med projekter
• Skolen bør have 1. prioritet ved bookingmulighed af hallen
• Tænk elevprognose med ind i masterplanen

BYGNINGSMÆSSIGE OPDATERINGER I FORHOLD
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Større opdatering
• Natur/Teknik
• Scienceområde

BAGGRUNDSDATA

HØJELSE SKOLE

TIL PEJLEMÆRKER
Pejlemærke 1: Inspirerende undervisningsmiljøer
• Natur/Teknik lokalet er uhensigtsmæssigt placeret i indskolingen
• Hjemkundskab trænger til en opdatering
• Fysik og biologilokaler trænger til en opdatering
Pejlemærke 2: Fleksible læringsmiljøer ude og inde
• Grupperum og fællesarealer trænger til at blive opgraderede, så de understøtter fleksible arbejdsmetoder
• Mulighed for sambrug mellem SFO1 og indskoling i dagtimerne
• Sambrug mellem SFO2 og Billedkunst bør gentænkes
Pejlemærke 3: Skolen som arbejdsplads og lokalt knudepunkt
• Uudnyttede lærerarbejdspladser og mødelokaler
• Stræk brobygning mellem daginstitution og skolen
• Skolen bruges også af lokale foreninger, hvilket giver udfordringer, men generelt betragtes som positivt.

Depotplads til borde og stole i aulaen vil gøre rummet mere
fleksibelt

Mulighed for at skabe større sammenhæng mellem skolegård og faglokaler

Mulighed for bedre udnyttelse af lærerarebjdspladser

Sambrug mellem biologi og SFO2 er ikke indrettet optimalt

Fælles - og gruppearealer kan med fordel indrettes mere
optimalt

Lækre SFO1 lokale bør udnyttes bedre i dagtimerne
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HØJELSE SKOLE
Nuværende funktionsfordeling

Gamle bygning
Kælderplan

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt

Gamle bygning
Stueplan
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Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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HØJELSE SKOLE
Nuværende funktionsfordeling

Gamle bygning
1. sal

Nye bygning
Stueplan

Nye bygning
Kælderplan

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning

Nye bygning
1. sal

Depot, teknik, rengøring
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HØJELSE SKOLE
Funktionsfordeling fremadrettet

Gamle bygning
Kælderplan

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt

Gamle bygning
Stueplan
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Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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HØJELSE SKOLE
Funktionsfordeling fremadrettet

Gamle bygning
1. sal

Nye bygning
Stueplan

Nye bygning
Kælderplan

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog

Nye bygning
1. sal

Idræt
Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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HØJELSE SKOLE
Løsningsforslag

Differentierede læringsmiljøer
•

•

•

Vinduesnichen ved trappen i mellemtrinnet indrettes med hynde, så eleverne får en attraktiv arbejde - og hyggekrog.
Aulaen gøres mere anvendelig ved at fjerne møbler og bordtennisborde til et nyetableret depotrum/indgangsparti.
Der etableres et fællesareal for mellemtrinnets
elever i mellemtrinsbygningen, som deles med
SFO2.

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

FAGLOKALER

PLC

Gamle bygning
Kælderplan
UDEAREALER

Der etableres ny indgang til aulaen med
plads til opbevaring.

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER
SFO

Faglokaler

FAGLOKALER

Der etableres et attraktivt læringsmiljø for
indskolingen i det nuværende N/T
område.

PERSONALEFACILITETER

•

•

•

•

N/T flytter til nuværende bogdepot længere nede
ad gangen. Derved undgås ’sammenstødet’ mellem mellemtrinnets undervisning og indskolingens fællesarealer.
Scienceområdet indrettes så det mindste lokale
faciliterer teoriundervisning, mens det store lokale facilterer praksisundervisning.
Der etableres et attraktivt læringsmiljø for indskolingen i det nuværende N/T område. Det nuværende fællesareal bruges som kreativt fællesrum
til indskolingen.
Billedkunst og håndarbejde indrettes i stueetagen ved siden af sløjdlokalet. Derved skabes der
et sammenhængende kreativt fagområde der
også understøtter Håndværk og Design faget.

Bogdepotet flyttes til
kælderen.

PLC
SEKUNDÆRE FACILITETER

UDEAREALER

SFO

PERSONALEFACILITETER

Ny disponering med åbent
kontormiljø og fleksible
arbejdsstationer.

PLC åbnes op og udvides med
de to overforliggende lokaler og
gangarealer inddrages

SEKUNDÆRE FACILITETER

Gamle bygning
Stueplan

I kælderen indrettes et møderum for
skolens personale og de eksterne
brugere.
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N+T flyttes til det nuværende
bogdepot.
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BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

HØJELSE SKOLE

FAGLOKALER

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

PLC
•

Løsningsforslag

PLC

PLC åbnes op og udvides med de to overforliggende lokaler. Der etableres et makerspace i PLC området, som indgår som en del af skolens undervisningsmiljøer. Adgangsforholdene til PLC/Makerspace kan isoleres fra resten af
skolen, hvilket skaber mulighed for at facilteterne kan bruges af lokalsamfundet udenfor skoletiden.

FAGLOKALER

Vinduesniche ved trappen indrettes til et
attraktivt arbejdsmiljø.

UDEAREALER
PLC
SFO
BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER
UDEAREALER
FAGLOKALER
PERSONALEFACILITETER

SFO
•
•

SFO

Vi opfordrer til, at de store og attraktive arealer i SFO1 bruges mere aktivt også i undervisningstiden.
Sambruget mellem SFO2 og mellemtrinnet skal omfordeles. Sambrug mellem de to institutioner kan fint foregå
uden at skulle gå på kompromis med funktioner og aktiviteter.

PERSONALEFACILITETER

Det oprindelige modtagerklasselokale flyttes og
der skabes et fælleslokale til scienceområdet.

UDEAREALER

•

•

•

Administrationen indrettes som et åbent kontormiljø med
tilstødende møde- og samtalerum. Det giver mere luft og
bevægelsesfrihed i området.
Det bør overvejes, at indrette servicelederens kontorarbejdsplads et andet sted eller som en fleksibel arbejdsplads, som kan bruges af andre medarbejdere også.
Der indrettes et møderum for skolens personale og de eksterne brugere i kælderen, hvor det eksterne fagpersonale i
dag holder til. Rummene åbnes mere op til hinanden.

Sekundære faciliteter
•
•

Gamle bygning
1. sal

SEKUNDÆRE FACILITETER
BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER
SFO

FAGLOKALER

Personalefaciliteter

SCIENCE

SEKUNDÆRE
FACILITETER
PLC

PERSONALEFACILITETER

H&D indrettes som et sammenhængende område, som bruges til undervisning
og af SFO. Der etableres mulighed for at
arbejde udenfor.
HÅNDVÆRK OG DESIGN

PLC

De store attraktive SFO lokaler benyttes
mere aktivt i undervisningen.

SEKUNDÆRE FACILITETER

UDEAREALER

Nye bygning
Stueplan

SFO

Nye bygning
Kælderplan

PERSONALEFACILITETER

Der etableres et fællesareal for mellemtrinnets elever imellem to klasser.

SEKUNDÆRE FACILITETER

Der etableres en ny indgang til aulaen, hvor der også er
plads til opbevaring af møbler og bordtennisborde.
Bogdepotet fra stueetagen flytter til det nuværende møbeldepotrum overfor tumlesalen.
Nye bygning
1. sal
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BAGGRUNDSDATA

KIRSTINEDALSKOLEN
Opsamling fra dialogmøde og registrering

FAKTA, NØGLETAL
Adresse: Skolevej 1, 4600 Køge
Antal elever: 574
Antal medarbejdere: 75
Antal spor: To - tre spor spredt ud over trinene
Antal klasser/ gennemsnitlig klassekvotient: 25/23
Nuværende antal basislokaler: 26

Fremadrettet
Antal elever: + 138
Antal basislokaler: 31
Gennemsnitlig klassekvotient: 24

GENERELT OM SKOLEN

FAGLOKALER

Skolens tilstand
• Mange M2 i mange adskilte bygninger. Der savnes en
overordnet sammenhæng for skolens hverdag
• Generelt mulighed for bedre udnyttelse af eksisterende
M2
• Udfordringer med indeklimaet
• P4 + P6 har et stort uudnyttet potentiale, særligt i fællesarealerne
• ’Basen’ udnyttes pt ikke

Mindre opdatering
• Madkundskab

Skolen i børnehøjde
• God plads på matriklen
• De forskellige pavilloner har hvert sit udtryk og stemning
• Pavilloner fungerer som baser for eleverne
• Store og gode udearealer med varierede aktiviteter
• God adgang til kommunale idrætsfaciliteter

SFO

Skolen som arbejdsplads
• Store lærerforberedelseslokaler med uudnyttet kapacitet
• Personalerummet ligger centralt på skolens matrikel
Skolens egne ønsker til forbedringer
• Ønske om flere samtalerum
• Ønske om flere fleksible læringsmiljøer for særligt indskoling og mellemtrinnet
• Ønske om større klasselokaler
• Ønsker at gøre bedre brug af ’Basen’
• Ønske om et sammenhængende ’science’ område som
svarer til nutidig undervisning
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Mellem opdatering
• Håndværk & design
• Musik
Større opdatering
• Scienceområde

BAGGRUNDSDATA

KIRSTINEDALSKOLEN

BYGNINGSMÆSSIGE OPDATERINGER I FORHOLD
TIL PEJLEMÆRKER
Pejlemærke 1: Inspirerende undervisningsmiljøer
• Udfordringer med små lokaler til store klasser
• Håndværk og design lokalet er godt indrettet
• Mulighed for større sambrug af SFO1 lokaler i undervisningstiden
• Generelt behov for at gentænke skolens rum og rammer
så de bedre supporter undervisning og øvrige funktioner

Pejlemærke 2: Fleksible læringsmiljøer ude og inde
• Behov for bedre udnyttelse af gang- og fællesarealer så de
kan inddrages til gruppearbejde
• Mulighed for mere fleksibel brug af nuværende IT lokaler
• Mulighed for bedre udnyttelse af M2 i kælderetagen i P5
• God mulighed for at skabe sammenhæng mellem faglokaler og udendørs værksteder visse steder på skolen
• PLC kan med fordel indrettes mere inspirerende så det
også kan anvendes til gruppearbejde oa. i undervisningstiden

Mulighed for bedre udnyttelse af fællesarealer

Stemningsfyldte lokaler i SFO’en kan benyttes om dagen

Ikke alle lærerarbejdspladser benyttes

Stationære computere fastlåser brugen af rummet

Mulighed for mere fleksibel anvendelse af kælderlokale

Basen bør frasælges

Pejlemærke 3: Skolen som arbejdsplads og lokalt knudepunkt
• Uudnyttede lærerarbejdspladser i lærerforberedelsen
• Lærerforberedelse skal befordre mange forskellige arbejdsopgaver i samme lokale
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KIRSTINEDALSKOLEN
Nuværende funktionsfordeling

P1 kælderplan

P1 stueplan

P1 1. sal

P2 stueplan
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KIRSTINEDALSKOLEN
Nuværende funktionsfordeling

P3 stueplan
Indskoling

P4 stueplan
Indskoling

P6 stueplan
Udskoling

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog

P5 stueplan

P5 stueplan

Idræt
Omklædning
Depot, teknik, rengøring

99

MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE

KIRSTINEDALSKOLEN
Funktionsfordeling fremadrettet

P1 kælderplan

P1 stueplan

P1 1. sal

P2 stueplan
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KIRSTINEDALSKOLEN
Funktionsfordeling fremadrettet

P3 stueplan
Indskoling

P4 stueplan
Indskoling

P6 stueplan
Udskoling

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning

P5 kælderplan

P5 stueplan

Depot, teknik, rengøring
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KIRSTINEDALSKOLEN
Løsningsforslag
Differentierede læringsmiljøer
•

•

•

•
•

Vi anbefaler en ny overordnet disponering af skolens arealer, for bedre overensstemmelse mellem behov og bygninger. Overvej hvorvidt Basen vil skabe yderligere fragmentering og afstand i hverdagen for både lærer og elever
Mellemtrinnet samles og flytter over i P1 - i tæt forbindelse
med SFO2. SFO’ens arealer bruges også i undervisningstiden til gruppearbejde, pauser mv. Derved udnyttes synergieffekten mellem de to institutioner, og dagligdagen for
eleverne bliver mere sammenhængende.
Indskolingen fordeler sig i P2 samt P3. Det nuværende
musiklokale samt Tale/Høre klassen inddrages til fællesareal for klasserne i bygningen. Fællesarealerne åbnes op
så der kommer dagslys ind, og inventaret skal støtte et
differentieret læringsmiljø, der stimulerer eleverne til at
arbejde på forskellig vis.
Udskolingen samles i P4 og P6.
Fællesarealerne i P1, P4 og P6 indrettes efter samme
principper som fællesarealet i P3: Et differentieret læringsmiljø, der aktiverer kroppen, og inviterer til forskellige
former for arbejde; stående, siddende, kreativt, digitalt,
solo og i gruppe mv. Tænk i højden, når arealerne i P4 og
P6 indrettes.

Faglokaler
•

•
•

•
•
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Sløjd, billedkunst og Håndarbejde samles til et kreativt
fagområde i P5. Der oprettes kreadepot i det nuværende
IT lokale.
Der indrettes et stort attraktivt science område med integreret fysik, kemi, biologi og N/T i P4.
Den ’store kantine’ indrettes til multirum/teatersal med
mobilt sceneinventar. Salen bruges også til national test
ligesom i dag. Vi anbefaler at gardinerne tages ned, så der
kommer dagslys ned i salen.
Den nuværende teatersal kan evt. indrettes til IT rum tilsvarende den nuværende ’lille kantine’.
Der oprettes musiklokale i det nuværende Fysiklokale.

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

•

I P1 på første sal indrettes en musikarena, som kan bruges af både mellemtrinnet og SFO’en. Her kan der være
FAGLOKALER
musik, fælles rammesætning for en årgang og SFO’en kan
bruge lokalet om eftermiddagen.

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

FAGLOKALER

SFO’ens arealer bruges også i undervisningstiden
til
gruppearbejde,
pauser mv.

PLC
BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER
PLC

PLC
•

PLC skal på sigt opdateres, da det i dag fremstår mindre
attraktivt. Når IT lokalerne ikke længere ønskes, kan disse
M2 med fordel indgå til bibliotekets disposition. Varierede
SFO
studiemiljøer og små rum i rummet skaber et imødekommende og eftertragtet PLC for eleverne at opholde sig i.
UDEAREALER

FAGLOKALER
UDEAREALER

PLC
SFO
BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

P1 1. sal

PERSONALEFACILITETER

Udearealer
•

Der indrettes udendørs værksteder i forbindelse med det
nye scienceområde i P4, hvor undervisningen kan trække
udendørs, når vejret tillader det. Der indrettes udendørs
studiemiljøer i forbindelse med P3 og P1, som eleverne
også kan trække ud i og arbejde – enten solo eller i grupper.

SEKUNDÆRE FACILITETER

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

SFO
•

UDEAREALER
FAGLOKALER
PERSONALEFACILITETER

Børnehaveklassen flytter til SFO1, som indrettes med fuld
sambrug mellem de to institutioner.
• Inddrag SFO og Klubarealer som en del af undervisningsaPLC
realerne i dagtimerne, og skab derved mere tæthed i skolens hverdag
•

SFO
PLC
SEKUNDÆRE
FACILITETER
BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

PERSONALEFACILITETER
UDEAREALER
FAGLOKALER

SEKUNDÆRE FACILITETER
SFO
PLC

Der indrettes udendørs studiemiljøer
hvor undervisningen kan trække ud,
når vejret tillader det.

FAGLOKALER

PERSONALEFACILITETER
UDEAREALER

SEKUNDÆRE FACILITETER
SFO

UDEAREALER

Personalefaciliteter
•
•

PERSONALEFACILITETER

SFO

Tale/høre klassen flytter over til P6.
Sundhedsplejerske og familieklassen deler lokaler og flyttes over til P5, hvor de er tæt på administration, personaPERSONALEFACILITETER
lerum mv.
SEKUNDÆRE FACILITETER

SEKUNDÆRE FACILITETER

Hele mellemtrinnet flytter over i P1,
hvor de ligger i tæt forbindelse med
SFO2.

P1 stueplan

science
, biologi
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Fællesarealerne indrettes med et differentieret læringsmiljø, der aktiverer kroppen.
Fællesarealerne indrettes med et differentieret læringsmiljø, der aktiverer kroppen.

P2 stueplan
Indskolingen fordeler sig i P2 (SFO1 + den
nye tilbygning)

P6 stueplan
Udskoling

Der indrettes udendørs værksteder i
forbindelse med det nye scienceområde.
Der indrettes udendørs værksteder i
forbindelse med det nye scienceområde.

Der indrettes et stort
område med integreret
Der
indrettes
et stort
og N/T
i P4.
område med integreret
og N/T i P4.

attraktivt science
fysik, kemi, biologi
attraktivt science
fysik, kemi, biologi

Der indrettes udendørs studiemiljøer som
eleverne også kan trække ud og arbejde i.
Der indrettes udendørs studiemiljøer som
eleverne også kan trække ud og arbejde i.

P5 kælderplan

KREATIVT OMRÅDE

Der er mulighed for at etablere
teatersal i fælleslokalet, med
mobilt sceneinventar.

P5 stueplan

Når IT lokalerne ikke længere ønskes, kan
disse M2 med fordel indgå til bibliotekets
disposition.

P4 stueplan
Indskoling

Der indrettes udendørs studiemiljøer som
eleverne også kan trække ud og arbejde i.

P3 stueplan
Indskoling

Der oprettes musiklokale i det nuværende
Fysiklokale.
Sløjd, billedkunst og håndarbejde
samles til et kreativt fagområde .

Der oprettes kreadepot i det
nuværende IT lokale.

Lokalet deles mellem specialundervisning og eksterne brugere.
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SCT. NICOLAI SKOLE
Opsamling fra dialogmøde og registrering

FAKTA, NØGLETAL
Adresse: H.C. Andersensgade, 4600 Køge
Antal elever: 483
Antal medarbejdere: 60
Antal spor: 2 spor fra 0.-9. klasse
Antal klasser/ gennemsnitlig klassekvotient: 20/24
Nuværende antal basislokaler: 20

Fremadrettet
Antal elever: - 112
Antal basislokaler: 23
Gennemsnitlig klassekvotient: 19

GENERELT OM SKOLEN

FAGLOKALER

Skolens tilstand
• Køge Kommunes ældste skolebygninger
• Fordelt over 3 matrikler (Nord, Syd og Strandgården SFO)
• En gammel byskole med charme og atmosfære
• Flere bygningsafsnit trænger til istandsættelse
• Behov for renovering af gårdtoiletter
• Behov for renovering af bad ved gymnastiksale i Nord
• Udfordringer med strøm i både Nord og Syd
• Lugtgener ved personaletoilet
• Attraktive SFO forhold i Strandgården

Mindre opdatering

Større opdatering

•
•

•
•
•
•

Natur/Teknik
Billedkunst

Mellem opdatering
-

Skolen i børnehøjde
• Mange små kroge og gange på skolen som bruges til hyggekroge og arbejdsnicher; dog akustiske udfordringer
• Store gode basislokaler i Syd
Skolen som arbejdsplads
• Gode forberedelseslokaler til både lærer og pædagoger
• Velfungerende personalerum i dagligdagen, dog en udfordring ved fællespræsentationer og brug af projektorer
SFO

Skolens egne ønsker til forbedringer
• Ønsker et sammenhængende faglokale til sciencefag
• Ønsker at etablere udendørs læringsmiljøer til både til
madkundskab, science og bevægelse
• Ønsker inspirerende udearealer til leg og ophold
• Ønsker et samlingslokale, hvor hele skolen kan samles
• Ønsker flere grupperum i Nord og Syd
• Ønsker bedre akustik i salene i Nord og Syd
• Ønsker at overtage gymnastikforeningens lokaler i Syd til
eget brug
• Strandgården ønsker at udvikle deres udendørs ’gøresteder’ så eleverne kan lære om natur, mad, insekter mv.
Sct. Nicolai skole nord og syd
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Strandgården / SFO

Scienceområde
Madkundskab
Musik
Idræt

MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE

SCT. NICOLAI SKOLE

BYGNINGSMÆSSIGE OPDATERINGER I FORHOLD
TIL PEJLEMÆRKER
Pejlemærke 1: Inspirerende undervisningsmiljøer
• Flere basislokaler er af ældre dato og trænger til en istandsættelse, særlig i gul bygning og tagetage
• Behov for opdatering af fysik- og biologilokale, billedkunst
og madkundskab
• Meget velfungerende Håndværk og Design lokale
• Skolen kunne drage nytte af at gentænke den overordnede
placering af de fleste funktioner på skolen
Pejlemærke 2: Fleksible læringsmiljøer ude og inde
• Mange M2 på skolen bruges i dag til depot og opbevaring,
og kan i stedet med fordel inddrages til attraktive læringsmiljøer
• Mulighed for at tænke læringsrum ind i skolens nuværende gårdareal
• PLC har en god placering, men disponering/ indretning bør
genovervejes
• Mulighed for bedre brug af filmlokale
• Mulighed for at gentænke brugen af tidligere gymnastiksale for at skabe plads til fællessamlinger

God udnyttelse af gangarealer i Nordbygningen; OBS akustik

Kan salene bruges på anden vis?

Mulighed for indretning af variede lærinsgmiljøer på PLC

Mulighed for bedre brug af filmsalen

Mulighed for at flytte depoter ud af basislokaler

Behov for at forbedre udearealene

Pejlemærke 3: Skolen som arbejdsplads og lokalt knudepunkt
• Gode forhold til forberedelse for både lærer og pædagoger
• Mulighed for at finde et andet sted på skolen til afvikling af
lærermøder, så det ikke forstyrrer musiklokalet
• Bedre sammenhæng i personaleareal indskoling
• Køge Skoleorkesters nuværende opbevarings-/mødested
på skolen kan evt. genovervejes
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SCT. NICOLAI SKOLE
Nuværende funktionsfordeling

NORD Kælderplan

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter

NORD Stueplan
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Grupperum, fællesrum/ophold
Personale

Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog

MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE

SCT. NICOLAI SKOLE
Nuværende funktionsfordeling

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning

NORD 1 sal.

NORD 2 sal.

Depot, teknik, rengøring
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SCT. NICOLAI SKOLE
Nuværende funktionsfordeling

SYD Kælderplan

SYD Stueplan
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SCT. NICOLAI SKOLE
Nuværende funktionsfordeling

SYD 1 sal.

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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SCT. NICOLAI SKOLE
Funktionsfordeling fremadrettet

NORD Stueplan
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SCT. NICOLAI SKOLE
Funktionsfordeling fremadrettet

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning

NORD 1 sal.

NORD 2 sal.

Depot, teknik, rengøring
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SCT. NICOLAI SKOLE
Funktionsfordeling fremadrettet

SYD Kælderplan
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SCT. NICOLAI SKOLE
Funktionsfordeling fremadrettet

SYD Stueplan
FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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BASISLOKALE

SCT. NICOLAI SKOLE

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

FAGLOKALER

FAGLOKALER

PLC

PLC

UDEAREALER

UDEAREALER

SFO

SFO

PERSONALEF

Løsningsforslag

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

Differentierede læringsmiljøer

Faglokaler
BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

FAGLOKALER
Personalefaciliteter

PERSONALEFACILITETER
Sekundære
faciliteter

•

•

•

• Gårdtoiletterne i både Nord og Syd opdateres.
•SEKUNDÆRE
En delFACILITETER
af omklædningen i Nord reetableres på første sal
og istandsættes. Den nuværende omklædning som bliver
hvor den er i dag istandsættes ligeledes.

•
•

•

•

På øverste etage i Nord etableres to velfungerende basislokaler til 9. klasserne. Der indrettes et fællesareal til de
to klasser. Det nuværende madkundskab plus tilstødende
areal indrettes til fællesrum med mulighed for at samle
en årgang.
Der etableres fællesarealer til 8. klasserne i det ene af de
to lærerforberedelseslokaler.
Omklædningen til gymnastiksalene i Nord samles vertikalt
i den ene side af bygningen. I den fritlagte omklædning
samt nuværende fysiklokale etableres basislokaler for de
to 7. klasser – ligeledes vertikalt. 5. 6. og 7. klasserne bruger PLC og datalokalet til fællesareal.
I skolens ældste bygning, den gamle Tøxens skole flytter
billedkunst ud. Arealet er nu fritlagt og kan bruges til diverse formål, lige fra fællesareal, projektværksted, støttecenter mv. Filmsalen tages i brug som et differentieret
læringsmiljø for mellemtrinnet. Lokalet bruges også til
store møder, blandt andet personalemøderne, som i dag
afholdes i musiklokalet.
Det nuværende 1.A lokale i Syd flytter til det nuværende
personalerum, som rummer flere M2. I det nuværende 1.
A basislokale etableres der et fællesareal, hvor alle indskolingsklasserne kan trække ud i forbindelse med undervisningen.

Der etableres et nyt og attraktivt science og N/T område i
stueetagen, hvor de nuværende 9. klasser holder til i dag.
Madkundskab oprettes i det nuværende musiklokale,
hvor det får en central placering på skolen med direkte
PLC
udgang til skolegården.
Musik flytter over i Syd bygningen, i nyindrettede lokaler
dér hvor der i dag er omklædning og depoter. En lille del
UDEAREALER
af omklædning bevares og renoveres. Resten af arealet
inddrages til musiklokale og øvelokaler.
Lysforholdene forbedres i Gymnastiksalene i Nord. Salene
SFO
i både Nord og Syd opgraderes med akustik.
Billedkunst samles i det nyetablerede Håndværk&Design
område.
PERSONALEFACILITETER
FAGLOKALER

•

•

•
•

PLCSEKUNDÆRE FACILITETER
•

Data og PLC kobles bedre sammen og opdateres til et nyt
PLC med funktionelle arbejds- og studiemiljøer.

Udearealer
•

Der etableres små udendørs arbejdssteder, værksteder,
væksthus i skolegården i forbindelse med det nyetablerede mad – og scienceområde.

Det nuværende personalerum i Syd flytter ned i gymnastikforeningens lokaler.
• Kopi og Print i Nord sammenlægges med IT værkstedet.
Lærerforberedelsen fra første sal flytter til det nuværende
UDEAREALER
Kopi og Print.
PLC

SFO

PERSONALEFACILITETER
BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

SEKUNDÆRE FACILITETER
FAGLOKALER
BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

PLC
FAGLOKALER

UDEAREALER
PLC

SFO
UDEAREALER

NORD Kælderplan

PERSONALEFACILITETER
SFO

SEKUNDÆRE FACILITETER
PERSONALEFACILITETER
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SEKUNDÆRE FACILITETER

Billedkunst samles i det nyetablerede
Håndværk og Design område.

SEKUNDÆRE

MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE

Der etableres et nyt og attraktivt science
og N/T område i stueetagen, hvor de
nuværende 9. klasser holder til i dag.

SCT. NICOLAI SKOLE
Løsningsforslag

Madkundskab oprettes i det
nuværende musiklokale.

Data og PLC kobles bedre sammen og
opdateres til et nyt PLC.

Omklædningen til gymnastiksalene i Nord
samles vertikalt i den ene side af
bygningen.

Gårdtoiletterne i både
Nord og Syd opdateres.

Der etableres små udendørs arbejdssteder, værksteder, væksthus i skolegården.

billedkunst flytter ud og arealet er nu fritlagt og
kan bruges til diverse formål, lige fra fællesareal,
projektværksted, støttecenter mv.

NORD Stueplan
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SCT. NICOLAI SKOLE

På øverste etage i Nord
etableres to velfungerende
basislokaler til 9. klasserne.

Løsningsforslag

Der etableres fællesarealer til 8. klasserne i
det ene af de to lærerforberedelseslokaler.

Omklædningen til gymnastiksalene i Nord
samles vertikalt i den ene side af
bygningen.

I den fritlagte omklædning samt nuværende fysiklokale etableres basislokaler for de
to 7. klasser .

Filmsalen tages i brug som et differentieret læringsmiljø for mellemtrinnet

NORD 1 sal.
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NORD 2 sal.

Det nuværende madkundskab plus
tilstødende areal indrettes til fællesrum
med mulighed for at samle en årgang.
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Det nuværende personalerum i Syd flytter
ned i gymnastikforeningens lokaler

Musik flytter over i Syd bygningen, i
nyindrettede lokaler dér hvor der i dag er
omklædning og depoter.

SCT. NICOLAI SKOLE
Løsningsforslag

SYD Kælderplan

Der etableres små udendørs arbejdssteder, værksteder, væksthus i skolegården.

Det nuværende 1.A lokale i Syd flytter
til det nuværende personalerum, som
rummer flere M2.

I det nuværende 1. A basislokale
etableres der et fællesareal
Gårdtoiletterne i både
Nord og Syd opdateres.

SYD Stueplan
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SKOVBOSKOLEN
Opsamling fra dialogmøde og registrering

FAKTA, NØGLETAL
Adresse: Halvejen 2, 4632 Bjæverskov
Antal elever: 490
Antal medarbejdere: 65
Antal spor: 2-3 spor fra 0.-9. klasse
Specialklasser i 2 særskilte bygninger
Antal klasser/ gennemsnitlig klassekvotient: 23/21
Nuværende antal basislokaler: 23

Fremadrettet
Antal elever: + 38
Antal basislokaler: 29
Gennemsnitlig klassekvotient: 26

GENERELT OM SKOLEN

FAGLOKALER

Skolens tilstand
• Skolen breder sig over mange bygninger, som ikke alle udnyttes optimalt
• Stor forskel på skolens nye og gamle del
• Flere bygningsafsnit trænger til istandsættelse
• Der er pt. mindre brugte arealer pga. lav børnetal
• Specialklassene ældre bygning er nedslidt

Mindre opdatering
-

Skolen i børnehøjde
• Velfungerende PLC med varierede studiemiljøer
• Velfungerende og inspirerende SFO
• God mulighed for at samle eleverne i større hold på tværs
af klasser forskellige steder på skolen
• Gode udearealer med varierede miljøer

SFO

Skolen som arbejdsplads
• True North metodikken er en stærk del af skolens pædagogik
• Gode forberedelseslokaler til både lærer og pædagoger
• Nyere og attraktivt personalerum
Skolens egne ønsker til forbedringer
• Ønsker at forbedre fællesarealet i Vestervang (mellemtrin)
• Ønsker at forbedre fællesareal i indskolingen
• Ønsker at etablere en fælles udskolingsafdeling for flere af
kommunens skoler
• Ønsker rammer, der giver bedre mulighed for at samle
elevgrupper på tværs af årgange og klasser og gennemføre fælles forløb
• Ønsker undervisningsmiljøer, der i langt højere grad underbygger deres pædagogiske principper og som giver mulighed for at møde eleven, der hvor eleven er
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Mellem opdatering
• Håndværk&design
• Natur/Teknik
• Billedkunst
Større opdatering
• Scienceområde
• Madkundskab
• Musik
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SKOVBOSKOLEN

BYGNINGSMÆSSIGE OPDATERINGER I FORHOLD
TIL PEJLEMÆRKER
Pejlemærke 1: Inspirerende undervisningsmiljøer
• Fysik/kemi og hjemkundskab trænger til en opdatering
• God mulighed for at etablere varierede læringsmiljøer i eksisterende M2
• Indskoling og mellemtrin er nedslidt, ikke inspirerende og
svær at inddrage i velfungerende undervisning
• Behov for flere gruppeområder og differentierede læringsmiljøer
• Specialklassernes pavilloner kan enten udnyttes bedre eller rives ned?
Pejlemærke 2: Fleksible læringsmiljøer ude og inde
• Mulighed for at indrette læringsmiljøer og værksteder i
udearealer og med direkte forbindelse til faglokaler
• Visse arealer særligt i indskolingen bærer præg af manglende ejerskab
• Fællesarealer kan gøres mere anvendelige og attraktive
særligt i mellemtrin og indskoling
• God udnyttelse af stort fællesrum til gruppearbejde; brug
kan forbedres ved differentieret inventar

Fællesareal i mellemtrin fremstår rodet og nedslidt

Fællesareal i indskoling kan indrettes mere funktionelt

Mulighed for at inddrage SFO i undervisningen

Tidligere pedelbolig er ikke i brug og trænger til
istandsættelse

Inklusionspavillon er ikke udnyttet fuldt ud

Ikke alle lokaler er lige imødekommende

Pejlemærke 3: Skolen som arbejdsplads og lokalt knudepunkt
• Gode forhold til forberedelse for både lærer og pædagoger
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SKOVBOSKOLEN
Nuværende funktionsfordeling

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning

Kælderplan
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Depot, teknik, rengøring
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SKOVBOSKOLEN
Nuværende funktionsfordeling

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning

Stueplan

Depot, teknik, rengøring
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SKOVBOSKOLEN
Funktionsfordeling fremadrettet

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning
Depot, teknik, rengøring
Kælderplan

122

MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE

SKOVBOSKOLEN
Funktionsfordeling fremadrettet

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning

Stueplan

Depot, teknik, rengøring
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SKOVBOSKOLEN

Kælderplan

Løsningsforslag

Håndarbejde flyttes over til
billedkunst og sløjd.

Specialklasser flytter til
nuværende madkundskabsog musiklokaler.

BASISLOKALER OG

FAGLOKALER

Fysik og biologi opdateres
og forbindes til et scienceområde.
BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

Differentierede læringsmiljøer
•

•

•

Vi anbefaler at mellemtrinnet flytter ind i nuværende indskolingsbygning. Indskolingen flytter til Vestervang. Der
etableres børnehaveklasser i SFO’en.
Mellemtrinnet indrettes efter hjembaseprincippet. Der
etableres differentierede læringsmiljøer i fællesarealer.
Hemsens potentiale udnyttes også i den forbindelse. Der
etableres lockers til eleverene i fællesarealet.
Der etableres to store sammenhængende basislokaler til
samling af elever på tværs af årgange/klassetrin. Derud-

•

•

over
er der 4 ’normale’ basislokaler til rådighed.
FAGLOKALER
Vestervang fyldes med 6 basislokaler. Fællesarealet indrettes som et differentieret læringsmiljø med plads til forskellige
former for arbejde, med fokus på både kreativt
PLC
arbejde, leg, bevægelse og læring.
Specialklasser flytter til nuværende madkundskab og
musiklokaler.
Lokalerne indrettes til at kunne rumme baUDEAREALER
sislokaler og der etableres udgang til det fri. Nuværende
specialhuse kan frasælges.
SFO

Faglokaler
•
•
•
•

FAGLOKALER
Udearealer

Musiklokalet flytter til nuværende 6. klasses basislokaler. •
Madkundskab flytter til nuværende 5. klasses basislokaler.
Fysisk og biologi opdateres så det bliver et sammenhængende scienceområde.
Håndarbejde flytter over til billedkunst og Sløjd, så der
etableres et sammenhængende æstetisk-kreativt område.

UDEAREALER

Der etableres adgang til udearealer i forbindelse med alle
PLC
fagområder på skolen.

SFO

UDEAREALER

PERSONALEFACILI

SFO

SEKUNDÆRE FAC

PERSONALEFACILITETER
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PERSONALEFACILITETER

PLC

SEKUNDÆRE FACILITETER
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SKOVBOSKOLEN
Løsningsforslag
Mellemtrinnet flytter ind i
nuværende indskolingsbygning.

Stueplan

Indskolingen 1 - 3 kl.
inddeles i dette afsnit.

Madkundskab
flyttes
til
nuværende 5. klasses basislokaler.

Musik flyttes til nuværende
6. klasses basislokaler.
Bygningerne fraflyttes.

Indskolingens 0 kl. inddeles sammen med SFO i
dette afsnit.

Udskolingens inddeles i dette afsnit.
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HELDAGSSKOLEN SLIMMINGE - ET SPECIALTILBUD
Opsamling fra dialogmøde og registrering

FAKTA, NØGLETAL
Adresse: Slimmingevej 94, 4100 Ringsted
Antal elever: 40
Antal medarbejdere: 34
Antal spor: 1 spor fra 0. -9. klasse.
Antal klasser/ gennemsnitlig klassekvotient: 8/4
Nuværende antal basislokaler: 8

Fremadrettet
Antal elever: Antal basislokaler: 8
Gennemsnitlig klassekvotient: -

GENERELT OM SKOLEN

FAGLOKALER

Skolens tilstand
• Flere bygninger fra forskellige opførselsår, som delvis er
bundet sammen
• Generelt godt vedligeholdt, dog opvarmet med El-radiatorer
• Flere lokaler tilgås via et forrum med depotplads

Mindre opdatering
• Natur/Teknik
• Billedkunst

Skolen i børnehøjde
• Individuelt indrettede klasselokaler afstemt efter elevgruppens behov
• Hvert klasserum har et tilhørende opholdsrum til aktiviteter og bevægelse
• Billedkunst og Natur/Teknik foregår i klasselokalerne
• Idræt- og fysikundervisning foregår på andre skoler
• Rolige omgivelser er en prioritet i indretningen
• Skolens placering i naturen er godt for børnene
• Der er indrettet flere små lokaler til aflastning, når elever
går i affekt
Skolen som arbejdsplads
• Der er arbejdspladser til alle, men ikke nødvendigvis egne
borde
• Personalerummet bruges kun i mindre grad
• Dagligdagen er styret af, hvordan børnene har det fra dag
til dag

SFO

126

Skolens egne ønsker til forbedringer
• Ønske om science/fysikfaglokale
• Ønske om tumlesal
• Ønske om egen idrætssal
• Ønske om lokaler der er mere funktionsbestemte
• Ønske om god sammenhæng mellem funktionerne

Mellem opdatering
Større opdatering
-
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HELDAGSSKOLEN SLIMMINGE

BYGNINGSMÆSSIGE OPDATERINGER I FORHOLD
TIL PEJLEMÆRKER
Pejlemærke 1: Inspirerende undervisningsmiljøer
• Mangler faglokaler herunder særligt science/fysik
• Mulighed for bedre udnyttelse af Natur/teknik lokalet
• Mangler faciliteter der understøtter en mere praksisorienteret læringsproces
• Mulighed for etablering af en tumlesal
Pejlemærke 2: Fleksible læringsmiljøer ude og inde
• Skolehave/bålplads er ved at blive opført
• Arbejder med temadage, hvor teoretiske og praktiske undervisningsforløb afløser hinanden. Det vil være en fordel
med flere ’gøresteder’ på skolen
• Mulighed for at gøre klasselokaler i stueetagen større ved
at inddrage forrum/ depotrum
• God vekselvirkning mellem aktivitetsrum og klasselokaler

Gangarealer bruges til fællesbeskeder

Stort afsides mødelokale kan få ny funktion

Stort gruppe/opholdsrum til mellemtrinnet

Hoppeborgen er et eftertragtet legested

Kan lærer og pædagoger have fælles opholdsrum?

Kan fællesrummet udnyttes bedre?

Pejlemærke 3: Skolen som arbejdsplads og lokalt knudepunkt
• Mulighed for etablering af fælles personalefaciliteter for
både lærer og pædagoger
• Mulighed for at bringe personalerummet mere i spil
• Mulighed for sambrug mellem PPR og familieterapien
• Mulighed for bedre udnyttelse af stort mødelokale
• Skolen har i dag en smule samarbejde med lokale håndværkere omkring praktikpladser
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HELDAGSSKOLEN SLIMMINGE
Nuværende funktionsfordeling

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt

Stueplan

Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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HELDAGSSKOLEN SLIMMINGE
Nuværende funktionsfordeling

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt

1. sal

Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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HELDAGSSKOLEN SLIMMINGE
Funktionsfordeling fremadrettet

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt
Omklædning

Stueplan
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Depot, teknik, rengøring
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HELDAGSSKOLEN SLIMMINGE
Funktionsfordeling fremadrettet

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt

1. sal

Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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Stueplan

HELDAGSSKOLEN SLIMMINGE

Der etableres N/T i Nordhusets møderum,
med mulighed for adgang til det fri.

Løsningsforslag

Depoterne
foran
basislokalerne
nedlægges og lokalerne gøres større.

Personalelokale nedlægges til fordel for
undervisningsrum eller depot.

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

FAGLOKALER

PLC

Differentierede læringsrum
•

Det bør overvejes, hvorvidt de små depotrum foran basislokaler i hovedbygningen nedtages, for derved at gøre lokalerne større og mere anvendelige.

Faglokaler
•
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Der etableres N/T i Nordhusets møderum. Det giver mulighed for at eleverne kan få undervisning i et fagspecifik miljø, der virker både inspirerende og motiverende.
Foldedøren bevares, så lokalet fortsat kan åbnes op til
stormøde, når der er behov for det. Lokalet indrettes med
inventar, der nemt kan flyttes til siden for større møder og

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

samlinger, hvor hele rummet tages i brug. Lokalets placering kan få nem adgang til det fri, så undervisningen kan
FAGLOKALER
foregå både ude og inde.
BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER
• I det nuværende mødelokale på første sal etableres der
PLC
en multisal, som anvendes til både musiklokale, tumlesal
FAGLOKALER
og større møder. Der anskaffes mobilt inventar, som nemt
kan flyttes og pakkes væk så lokalet kan anvendes til tumUDEAREALER
lesal (fx flipover borde og stabelstole). MusikinstrumenterPLC
ne kan på samme måde som møblerne trækkes frem og
benyttes efter behov. Der kan evt laves et lille aflukke i det
SFO
nuværende PPR kontor, hvor møbler og instrumenter opUDEAREALER
bevares. Det kan overvejes om opsætningen af et lærred i
salen vil være brugbart for skolen.
PERSONALEFACILITETER
SFO

SEKUNDÆRE FACILITETER
PERSONALEFACILITETER

•

Der oprettes billedkunst/Håndværk&design lokale i det
tidligere familierådgivningskontor for at stimulere elevernes kreative udvikling.

Personalefaciliteter
•

•

Der indrettes til et fælles kontormiljø for både Familierådgivning og PPR. Kontoret indrettes med arbejdspladser og
to samtalerum/mindre møderum.
Vi anbefaler, at pædagoger og lærer får fælles forberedelseslokaler. Det øger både samarbejdet blandt personalegruppen, samt frigiver M2, der kan anvendes på anden vis

UDEAREALER

•

til glæde for både elever og ansatte.
Vi anbefaler at personalerummet tages mere i brug, evt
ved at etablere fælles arbejdsstationer for både lærer og
SFO
pædagoger.
PERSONALEFACILITETER

SEKUNDÆRE FACILITETER

MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE
PPR, Psykolog, Terapeut og to samtalerum
placeres i det oprindelige klasselokale og
personalestue.

HELDAGSSKOLEN SLIMMINGE
Løsningsforslag

Der etableres et billedkunstlokale i det
oprindelige klasselokale

Møderummet omdannes til et mere fleksibelt rum som kombineret møde, musik og
tumlesal.

1. sal
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SØNDRE SKOLE
Opsamling fra dialogmøde og registrering

FAKTA, NØGLETAL
Adresse: Rasmussensvej 23, 4600 Køge
Antal elever: 432
Antal medarbejdere: 50
Antal spor: to spor fra 0. -9. klasse.
1 spor i børnehaveklassen
Antal klasser/ gennemsnitlig klassekvotient: 19/23
Nuværende antal basislokaler: 20

Fremadrettet
Antal elever: + 125
Antal basislokaler: 21
Gennemsnitlig klassekvotient: 22

GENERELT OM SKOLEN

FAGLOKALER

Skolens tilstand
• Flere bygninger
• Generelt tilfredsstillende vedligehold
• Mangler omklædning og bad for lærer
• Persoanletoiletter trængre til en opdatering

Mindre opdatering
• Scienceområde

Skolen i børnehøjde
• Ny bygning indeholder velfungerende PLC
• Rumlig aula som bruges til en bred vifte af arrangementer
• Aflukkede gårdmiljøer skaber nærhed og atmosfære
• Godt udstillingsareal af elevproduktioner i centralt fællesareal mellem aula og PLC
• Flere inspirerende undervisningsmiljøer og hyggelige steder på skolen
• Rummelig og velfungerende SFO2 i gåafstand

Større opdatering
• Madkundskab

Skolen som arbejdsplads
• God og attraktiv løsning med lærerforberedelsesfaciliteter
i kælderen og på 1. sal
• Ønske om større og bedre placering af kontor til skolesekretær
• Ønske om bedre indretning af administrationsområdet

SFO
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Skolens egne ønsker til forbedringer
• Ønske om sløjdlokale på egen matrikel
• Ønske om udeværksteder i tilknytning til faglokaler
• Ønske om at bygge et hus til naturfag og Håndværk&design på tilstødende græsareal
• Har et ønske om lærerstyrede klasselokaler - særligt for
udskolingen
• Ønske om at kunne undervise mere årgangsbaseret

Mellem opdatering
• Håndværk & design
• Billedkunst

MASTERPLAN FOR 16 FOLKESKOLER I KØGE KOMMUNE

SØNDRE SKOLE

BYGNINGSMÆSSIGE OPDATERINGER I FORHOLD
TIL PEJLEMÆRKER
Pejlemærke 1: Inspirerende undervisningsmiljøer
• Generelt små klasselokaler på skolen
• Hjemkundskab trænger til en opdatering
• Forholdsvis lille areal til både håndarbejde og billedkunst
• Behov for eget sløjdlokale på skolen
• Små lokaler til børnehaveklasserne
• Der er brug for grupperum og mere projektorienterede arbejdsmiljøer
Pejlemærke 2: Fleksible læringsmiljøer ude og inde
• Mulighed for at en gentænkning af strukturen på skolen vil
evt kunne frigive flere M2
• Gårdmiljøer kan med fordel indrettes bedre
• Udfordringer med sambrug mellem indskoling og SFO på
første sal
• SFO2 ligger ca. 5 min fra skolen og bør indtænkes i skemalægningen fx til projektdage/ temauger
• SFO2 har overordnet gode faciliteter både inde og ude,
men har problemer med gennemgang i de kreative værksteder
• Fællesarealer i indskolingen er ikke udnyttet optimalt

Udfordringer med fællesareal for indskoling og SFO

Mulighed for bedre indretning af gruppearealer

Mulighed for at inddrage støttecentret som en del af PLC

Kan halvtagene indrettes til udeværksteder?

God mulighed for at skabe hyggelige gårdmiljøer

Kan udearealer inddrettes til læringsmiljøer?

Pejlemærke 3: Skolen som arbejdsplads og lokalt knudepunkt
• Mulighed for bedre indretning af administration
• Brug af Ravnsborghallen i forbindelse med idræt
• Tæt samarbejde med daginstitution
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SØNDRE SKOLE
Nuværende funktionsfordeling

Kælderplan

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt

Stueplan

Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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SØNDRE SKOLE
Nuværende funktionsfordeling

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt

1. sal

Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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SØNDRE SKOLE
Funktionsfordeling fremadrettet

Kælderplan

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt

Stueplan

Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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SØNDRE SKOLE
Funktionsfordeling fremadrettet

FARVESIGNATUR
Basislokaler indskoling
Basislokaler mellemtrin
Basislokaler udskoling
Modtagerklasse, læsecenter, specialklasse
SFO/ fritid
Faglokaler
Bibliotek, pædagogisk servicecenter
Grupperum, fællesrum/ ophold
Personale
Tandlæge, sundhedsplejerske, psykolog
Idræt

1. sal

Omklædning
Depot, teknik, rengøring
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SØNDRE SKOLE

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

Fællesarealerne indrettes med
inspirerende inventar.

Scienceområdet gives en
identitet der styrker faget.

FAGLOKALER

Løsningsforslag
Differentierede læringsmiljøer

Der indrettes et udendørs
scienceområde i relation til
sciencelokalerne.
BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER

vægelse og studie. Fx kan der etableres en
Klassernes fællesarealer indrettes mere
FAGLOKALER
bænk under nuværende halvtag i gården.
differentieret, med inventar der inspirerer
til læring, samarbejde, fordybelse, (digital)
produktion mv.
PLC
• Der skabes synlig forbindelse mellem fælles- SFO
lokaler og gangareal i indskolingen. Evt med
• Disponeringen mellem SFO og indskoling
siddenicher.
UDEAREALER
på første sal omrokeres, så det svarer til an• Specialklasse flytter til parterren i et af de
tallet af elever og brugstimerne om dagen.
nuværende depotrum eller ved siden af læDer indrettes
til to basislokaler på første sal.
rerforberedelsen (skal renoveres).
BASISLOKALER
OG HJEMOMRÅDER
SFO
Krea- og fællesareal placeres centralt mellem de to basislokaler, og er fællesbrug melFAGLOKALER
lem SFO/Indskoling.
Faglokaler
PERSONALEFACILITETER
• I de år hvor der kun er en 0. klasse på skolen
indrettes det ene basislokale til fællesareal
• Gangarealer ved science område (naturfagsPLC
for bådeFACILITETER
SFO/Indskoling.
SEKUNDÆRE
lokaler) gives en identitet, der styrker faget.
•

•

•

Der indrettes også til mindre arbejdssteder i
gangarealet.
UDEAREALER
De kreative fag samles i nuværende hånd- Sekundære faciliteter
BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER
arbejde og billedkunst. Der oprettes et nyt
Kan en del af omklædning ved idrætssalen
sløjdlokale i forbindelse med håndarbejde. • SFO
sløjfes til fordel for udvidelse af SFO lokaler?
Billedkunst flytter over til nuværende indskoFAGLOKALER
lingslokale i forlængelse af den nyoprettede • Alternativt: kan hjemkundskab flytte til nuværende omklædning, hvis omklædningen
kreafløj.
PERSONALEFACILITETER
ikke længere er nødvendig på skolen?
Hjemkundskab opdateres, og flyttes evt til
PLC
nuværende omklædningsareal.

PLC

BASISLOKALER OG HJEMOMRÅDER
UDEAREALER

Stueplan
FAGLOKALER
SFO Udskolingsgården

indrettes
mere differentieret.

PLC
PERSONALEFACILITETER

UDEAREALER
SEKUNDÆRE FACILITETER

De kreative fag samles i
nuværende håndarbejde
og billedkunst.

SFO

PERSONALEFACILITETER

SEKUNDÆRE FACILITETER

Der etableres udendørs værksteder
i de oprindelige skure.

Der skabes en synlig forbindelse
mellem billedkunst og H+D.

SEKUNDÆRE FACILITETER

Udearealer
•

•

•
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Der indrettes udendørs værksteder i nuværende skure i sammenhæng med den nye
kreafløj.
Der indrettes udendørs scienceområde i gården ved sciencelokalerne, gerne med direkte adgang fra lokalet.
Gården i udskolingsgården indrettes med
flere differentierede miljøer til ophold, be-

UDEAREALER

Specialklasse flytter til parterret
i et af de nuværende depotrum
SFO

PERSONALEFACILITETER

Kælderplan
SEKUNDÆRE FACILITETER
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1. sal

Det eksisterende madkundskab
opdateres.

SFO/ Indskolingsafdelingen
disponeres, så det svarer til
antallet af elever.
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VEMMEDRUPSKOLEN

FAKTA, NØGLETAL
Adresse: Vindegårdsvej 1, 4632 Bjæverskov
Antal elever: 334
Antal medarbejdere: 40
Antal spor: to spor fra 0. -9. klasse.
1 spor i 0., 2. og 9. klasse
Antal klasser/ gennemsnitlig klassekvotient: 17/20
Nuværende antal basislokaler: 18

Fremadrettet
Antal elever: - 71
Antal basislokaler: 18
Gennemsnitlig klassekvotient: 26

GENERELT OM SKOLEN

FAGLOKALER

Skolens tilstand
• Mange særskilte bygninger, som er bundet op til trafikarealer
• Skolen er pt. næsten 100% genhuset pga. skimmelsvamp;
en enkelt pavillon (mellemtrin) er i brug
• Store fugtproblemer mange steder pga. forkert udførelse
af bygningsdele/ slitage
• Udearealer er store, men usammenhængende
• Pavillonernes fællesareal er ikke optimalt udnyttet
• SFO2/ klub i separat bygning

Mindre opdatering
-

Skolen i børnehøjde
• En skole med fokus på friluftsliv, bevægelse og natur
• Mellemtrinnet har gode faciliteter med nicher, fællesrum
og direkte udgang til det fri (nyere bygning)
• Kreativt fagområde med sløjd, billedkunst og håndarbejde
fungerer overordnet set godt
• Store udearealer

SFO

Skolen som arbejdsplads
• Stort område til administration med mange små cellekontorer og mødelokaler
• Opdelt personaleforberedelse i indskoling og SFO1
Skolens egne ønsker til forbedringer
• Ønske om et scienceområde med både auditorie og laboratorie
• Ønske om at integrere de to pavilloner i en permanent bygning, der er tilkoblet skolen
• Ønske om fagmiljøer hvor læreren ’ejer’ lokalet
• Ønske om et mere åbent kontormiljø med flere samtale- og
møderum
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Mellem opdatering
Større opdatering
-
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VEMMEDRUPSKOLEN

BYGNINGSMÆSSIGE OPDATERINGER I FORHOLD
TIL PEJLEMÆRKER
Pejlemærke 1: Inspirerende undervisningsmiljøer
• Nuværende natur/teknik benyttes sjældent, da det mangler faciliteter til at understøtte nutidig undervisning
• PLC kan med fordel moderniseres med færre bøger og flere
små mødesteder til læsning, fordybelse og gruppearbejde
• Pavilloner til 3. klasse og inklusion er uattraktive undervisningsmiljøer
• Overvejelse om faglokalerokade, som vil skabe bedre sammenhæng mellem fagene
Pejlemærke 2: Fleksible læringsmiljøer ude og inde
• Udfordringer med udefinerede fællesarealer som også
skal bruges som trafikareal
• Få muligheder for at integrere bevægelse i undervisningstiden
• Fællesrum i indskoling og udskoling kan med fordel åbnes
op, så de gøres mere lyse og imødekommende
• God mulighed for at inddrage atriumgård til læringsmiljø
• Udearealer kan med fordel indrettes mere varieret og med
muligheder for undervisning, bevægelse og fritid
Pejlemærke 3: Skolen som arbejdsplads og lokalt knudepunkt
• Mulighed for etablering af fælles personalefaciliteter for
både lærer og pædagoger i SFO1
• Personalerum og lærerforberedelse kan med fordel samles, så de lægger i forbindelse med hinanden
• Mulighed for at skabe et mere åbent arbejdsmiljøer med
flere små samtale- og møderum

Fællesareal fremstår mørkt og kan indrettes bedre

Opslagstavle foran vinduet gør lokalet mørkt

Kan man undgå at bruge pavillonen i fremtiden?

God mulighed for at integrere udearealer med
basislokaler

Opdateringen af bygningerne er en stor fordel
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