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vester mariendal skole

vision for vester mariendal skole
- udarbejdet af ledelsen
Vester Mariendal Skole vil med modernisering og nybygning af skolen skabe ’den gode
skole’, hvor der er plads og rum til alle børn i robuste fællesskaber, så deres skolegang er
med til at give dem mod til at deltage i verden. Aalborg Kommunale skolevæsens: ’Inklusionsstrategi - Fællesskaber For Alle’, er således fundamentet og mind-set for renoveringen
af Vester Mariendal Skole
Læringsmiljøet skal understøtte visionen for Aalborg Kommunale skolevæsen, herunder
understøtte, at læring overvejende foregår som legende, eksperimenterende og problemløsende.
Der skal være rammer for at kunne arbejde ’hands on’, rammer for at kunne formidle stof til
hinanden, rammer hvor der kan arbejdes i grupper og diskuteres og rammer hvor man individuelt kan fordybe sig i materialet. Der ønskes ﬂeksibilitet og mulighed for at skifte mellem
store og små rum – åbnede og lukkede.
En ombygget skole skal understøtte at eleverne opnår ejerskab til skole og skolegang.
Eleverne skal inddrages i og opøve en evne til være bevidste om egen læring og hvor de
lærer bedst. Derfor skal det fysiske læringsmiljø understøtte mulighed for at skabe synlighed omkring elevernes læring. Her tænkes på visualisering gennem udstilling, elektroniske
formidlingsskærme og -vægge samt fællesarealer, hvor der er mulighed for at opføre musisk-kreative læringsforløb. Læringsmiljøet skal tilpasses skolens organisering i de følgende
3 afdelinger:


Grundskole (0.-6. årgang)



Udskoling (7.9. årgang)



Specialafdeling (specialtilbud og helhedstilbud)

De fremtidige rammer skal muliggøre en holddeling på tværs af årgangen således at instruering af en opgave er samlet for hele årgangen, hvorefter der arbejdes i forskellige hold.
DUS (Det Udvidede Skolesamarbejde/Fritidsordning) skal være en integreret del af læringsmiljøet samtidig med at eleverne oplever en forskel på hvornår de har fri og hvornår de har
undervisning.
Vester Mariendal Skole skal både i undervisning, adgangsforhold og indretning mv. være
tilgængelig og inkludere alle børn - også børn med fysiske handicaps, kørestolsbrugere,
svagtseende mv.
Alle faglokaler skal kunne bruges af alle altid.
For at skabe de bedste betingelser for læring og trivsel ønskes en fremtidig skole, hvor
aldersdiﬀerentierede rammer bedst understøtter den speciﬁkke elevgruppe, som bruger
rummene.
Skolens udvendige arealer og indvendige indretning skal understøtte en naturlig integration
af bevægelse.
Vester Mariendal Skole har gode naturområder i nærheden og dette skal signaleres i den
nye skole.
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vester mariendal skole
- modernisering af læringsmiljøet
Nærværende tegningsmateriale er et dispositionsforslag for modernisering af Vester Mariendal Skole. Projektet
tager afsæt i intentioner beskrevet i byggeprogram (12.02.2016) ifm. udbud af totalrådgivningsopgaven samt den
efterfølgende proces ifm. optagelse af specialklasseelever fra hhv. Svendstrup Skole og Løvvangskolen. Projekt
er udviklet gennem en involverende bygherre- og brugerproces i takt med byggeudvalgets og brugergruppernes
indspil og prioritering af funktionelle sammenhænge, arealfordeling og rammer for et godt læringsmiljø.
Det overordnede mål for opgaven er modernisering af læringsmiljøet på Vester Mariendal Skole som iagttager
følgende fokuspunkter fra den nye fælles vision for Vester Mariendal Skole:
 Fokus på fællesskab. Hvor der er plads til alle børn i robuste fællesskaber, så deres skolegang er med
til at give dem mod til at deltage i verden.
 Rumlig diﬀerentiering og mulighed for projektorienteret undervisning og holddeling.
 Et læringsmiljø med fokus på det eksperimenterende og problemløsende gennem produktion og
undersøgelse (’hands on’/faglabs)
 Organiseringen tilpasses skolens 3 afdelinger: grundskole, udskoling og specialafdeling
 Eleverne opnår ejerskab for skole og skolegang
 Fleksibel brug af arealer, således alt alle lokaler bruges af alle – altid.
 DUS skal være en integreret del af læringsmiljøret – gældende for såvel almenområdet og specialområdet
 Bevægelse som en naturlig del af hverdagen.
 Inddragelse af skolens udearealer og nærliggende naturområder.
Dispositionsforslaget for Vester Mariendal Skole er overordnet disponeret ud fra byggeprogrammets rammer og
herunder visionen om en modernisering af læringsmiljøet samtidigt med en teknisk opdatering af udvalgte områder. Alt i alt et mål om at opnå mest og bedst skole for pengene! Transformationen af skolen tager afsæt i en
bæredygtig strategi, hvor de områder på skolen som i dag benyttes sjældent pga. forkert placering, funktion eller
dårligt indeklima, ombygges i væsentlig grad. Øvrige arealer berøres i let grad eller slet ikke.
Moderniseringen af læringsmiljøet på Vester Mariendal Skole følger missionen om, at skabe en skole som understøtter fællesskabet og et diﬀerentieret læringsmiljø for alle elever med fokus på faglighed ift. læringsprocesser. Et
læringsmiljø med ﬂeksible rammer, som giver plads til en faglig og pædagogisk udvikling både i den nære og fjerne
fremtid. Som en del af transformationen har det været et ønske at skabe en ny og klar deﬁneret hovedindgang
suppleret med decentrale indgange til de forskellige afdelinger. Hovedindgangen er deﬁneret med en ny ’gade’ som
løber igennem skolens centrale bygning, hvor to mindre tilbygninger dels giver skolen ’et nyt ansigt’ og vigtigst af
alt - åbner op og inviterer inden for.

Velkommen til Vester Mariendal Skole!
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AFDELINGER
Diagram: afdelinger

Diagram:’gaden’

”GADEN”

VÆRKSTEDER
/ FÆLLESAREAL
Diagram: værksteder

arkitektonisk hovedgreb
Det arkitektoniske hovedgreb for Vester Mariendal Skole tager afsæt i en vision om:


at skabe et centrum som binder skolen sammen



at åbne skolen op med en ny tydelig hovedindgang



at tilføre den variation af små og store rum, som skolen mangler i dag

Den centrale bygning, som i dag primært rummer personalefunktioner, ombygges så der dannes et centrum som binder hele skolen sammen. I den centrale
bygning placeres fællesfunktioner såsom læringscenter (PLC), kantine (elever
og personale) og værksteder, som benyttes af alle elever. I læringscentret etableres en ny stor siddetrappe som skaber forbindelse til udskolingen i parterreetagen, så denne oplevelsesmæssigt bliver en større del af skolen end den er
i dag.
Skolens hovedindgang er placeret i det nye centrum. To mindre, transparente
tilbygninger på hver side af den centrale bygning danner en ny hovedindgang,
som åbner op henholdsvis mod nord, hvor specialafdelingens elever ankom-
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mer og mod syd, hvor øvrige elever, forældre, personale og gæster ankommer
fra. For at lede hen til den nye hovedindgang anlægges der i udearealerne ’en
gade’, som har karakter af et urbant rum til læring, ophold og bevægelse.
Skolen mangler i høj grad de store og små rum. De store rum skabes ved
at fjerne vægge i eksisterende rum. De små rum etableres som bokse eller
rummøbler i skolens eksisterende gangarealer. I grundskolen og specialafdelingen kaldes rummøblerne hotspot’s og indeholder forskellige mindre miljøer til
ophold, leg og gruppearbejde samt udstillingsvæg til elevernes arbejde. I specialafdelingen skal hotspot’s også rumme opbevaring af fysiske hjælpemidler.
Rummøblerne i udskolingen kaldes pop-up shop’s eller ’fagbutikker’, hvor elever
og personale handler med viden. Personalet kan benytte pop-up-shoppen som
en base når f.eks. eleverne arbejder i grupper eller individuelt. Hvis eleverne
har brug for hjælp eller sparring, så kan de henvende sig i fagbutikken fremfor
at gå til et undervisningslokale, som måske også bliver benyttet til gruppearbejde. pop-up shop’s indeholder forskellige mindre rumligheder til gruppearbejde
samt et område med mobil skranke, hylder til fagmateriale samt udstilling.
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Visionen for moderniseringen af læringsmiljøet på Vester Mariendal Skole tager
afsæt i et ønske om dels mere eksperimenterende og problemløsende undervisning, og dels at bevæge sig fra det traditionelle hjemklasseprincip mod et
fagligt læringsmiljø med rumlig diﬀerentiering. Hjemklassen som sikker base
tænkes stadig fastholdt i indskolingen, hvorimod at elever og personale på mellemtrimmet er på vej mod det åbne læringsmiljø, som er i udskolingen.
Faglighed
I byggeprogrammet er begrebet ’faglabs’ introduceret og diskuteret ift. at skabe
en bedre læring, motivation og trivsel, fordi rummet er pædagogisk kodet af det
fag, som der undervises i. I Byggeudvalget er denne diskussion forsat og der er
enighed om at øget faglighed = bedre læring, motivation og trivsel, men hvad
er faglighed? ’Fagligheden’ er for Byggeudvalget tolket som ’læringsprocessen’
frem for faget, fordi fagene i sig selv ikke er ’fremtidssikret’. Allerede i dag er
fagene begyndt at ’smelte sammen’ bl.a. i tværfaglige eksamener. Hvordan ser
fagene så ud i fremtiden?

mul funk onelt møbel

indeliggende
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arkitekt:
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modernisering af læringsmiljøet
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- faglighed og læringsprocesser

ventar og kan indrettes efter aktivitet. Der foregår også ’produktion’ i laboratorierne, men aktiviteter som kræver specialinventar som vand, udsugning og
maskiner vil foregå i værkstederne
Et rummeligt læringsmiljø med plads til alle!
I udviklingen af visionen for det fremtidige læringsmiljø har der i brugerprocessen været stor opmærksomhed på de elever, som af forskellige årsager kan
være udfordret i forhold til ’fællesskabet’. For nogle elever er dét at have en
fast base (eller sin egen plads) en forudsætning for at have mod til at deltage
i fællesskabet. I grundskolens yngste årgange (0.-3.) indrettes basislokalerne
med en fast plads til hvert barn – en tryg base som i undervisningstiden primært
bliver benyttet til individuelt arbejde. Når der er fælles samling/formidling kan
eleven bliver siddende på sin plads og stadig være en del af fællesskabet.
Samme princip tænkes benyttet i specialafdelingen.

Et fagligt stærkt miljø er et ﬂeksibelt miljø, som understøtter et mere eksperimenterende og problemløsende læringsforløb.Et læringsforløb med rum til formidling, undersøgelse og produktion. I dag foregår disse aktiviteter i forskellige
rum og steder afhængig af fag og læringspræferencer. I indskolingen og til dels
også i mellemtrinnet, danner årgangsbasen (’klassen’) rammen om både formidling og undersøgelse.

I grundskolens ældste årgange, hvor ’aktionsradius’ er lidt større, foregår læringen forskellige steder – gruppearbejde i fællesarealer, undersøgelser i værksteder etc. Basislokalerne tænkes derfor indrettet med gruppeborde samt en
række individuelle faste pladser, som kan benyttes af de elever, som har behov
for en fast plads. Når der er fælles samling/formidling kan eleven, lige som i de
yngste årgange, blive siddende på sin plads og stadig være en del af fællesskabet.

I udskolingen foregår formidling, undersøgelse og produktion forskellige steder i afdelingens læringsmiljø. Udskolingen er disponeret med en række
formidlingsrum, (lærings)laboratorier, værksteder og fællesarealer, som tilsammen skaber et diﬀerentieret læringsmiljø med en bred vifte af rum og steder,
som kan indtages afhængigt af fag, aktivitet og læringspræferencer. Steder til
formidling benyttes ifm. kortere eller længere oplæg, præsentationer eller feedback. Laboratorierne er et læringsrum, hvor eleverne kan undersøge, fordybe
sig og arbejde med projekter. Laboratorierne tænkes indrettet med ﬂytbart in-

Som tidligere nævnt, har det i udskolingen været et ønske at erstatte det traditionelle hjemklasseprincip med et fagligt læringsmiljø med rumlig diﬀerentiering. Et læringsmiljø, hvor eleven rykker rundt afhængigt af hvilken aktivitet der
skal foregå – gruppearbejde, formidling eller værkstedsaktiviteter, og hvor hver
klasse ikke har en fast base. Udskolingen er derfor disponeret med en række
’mini-baser’, hvor de elever som har brug det, kan møde hver morgen til et fast
sted. Baserne indrettes derfor med en række individuelle arbejdspladser og et
opholdsmiljø. Baserne tænkes også benyttet som fordybelsesrum/ pauserum
for elever som har brug for dette.

”

grundskole, yngste
fællesrum
• ophold, mødested , det sociale
• pauser og DUS
• varia on i inventar og rumligheder

rummøbel (hotspot)
• de små rum/nichen
• ophold, leg, pause og individueltog gr.arbejde (fordybelse)
• mul funk onelt møbel

et læringsmiljø med fokus på læringsprocesser
og rummelige fællesskaber med plads til alle.

grundskole, ældste
rummøbel (hotspot)
• de små rum/nichen
• ophold, pause og individuelt- og
gr.arbejde (fordybelse)
• mul funk onelt møbel

fællesrum
• ophold, DUS, mødested , det sociale
• pauser og individuelt- og gr.arbejde
• varia on i inventar og rumligheder

”

udskoling
fællesrum
• ophold, mødested , det sociale
• pauser og individuelt- og gr.arbejde
• varia on i inventar og rumligheder

formidling
• formidling/præsenta on
• præsenta on for en større forsamling
• fast ops lling - ingen faste pladser

rummøbel (pop up-shop)
• de små rum/nichen
• ophold, pause og individuelt- og
gruppearbejde (fordybelse)
• mul funk onelt møbel

laboratorie
• ‘hands on’ / undersøger
• diskussion, gruppe- og individuelt
arbejde ( fordybelse)
• varia on i indretning og inventar
a ængigt af fag

formidling/base
• formidling, base, ro
• formidling, diskussion, individuelt- og
gr.arbejde (fordybelse)
• individuelle arbejdespladser og gr.borde (enkelte elever har fast plads)

laboratorie
• ‘hands on’ / undersøger
• diskussion, gruppe- og individuelt
arbejde ( fordybelse)
• varia on i indretning og inventar
a ængigt af fag

formidling/base
• formidling, base, ro
• formidling, diskussion, individuelt- og
gr.arbejde (fordybelse)
• individuelle arbejdespladser og gr.borde
(enkelte elever har fast plads)

minibase
• base/ro
• individuelt arbejde og pause
• individuelle faste pladser l enkelte elever

laboratorie
• ‘hands on’ / undersøger
• diskussion, gruppe- og individuelt arbejde ( fordybelse)
• varia on i indretning og inventar a ængigt af fag
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helhedsplan, 1. sal

helhedsplan, stueetage

helhedsplan, parterreetage

disponering af skolen, forsat
Skolen er overordnet disponeret med 3 afdelinger (grundskole, specialafdeling
og udskoling), en administrationsbygning, en PPR-bygning og en central bygning med fællesfunktioner og værksteder (faglokaler).
Grundskolens yngste klasser (0.-3.) og specialafdelingen er placeret i bygningsafsnit tættes på hallen. Grundskolens ældste klasser og udskolingen er
placeret i bygningsafsnit mod øst i henholdsvis stue- og parterreetage.
Skolens administration er placeret i en selvstændig bygning tæt ved hovedankomsten fra syd. PPR-funktioner er placeret i selvstændig bygning mod nord,
hvor de også er placeret i dag. Skolens fysiske rygrad - den centrale bygning
hvor hovedindgangen er og som binder alle funktioner og afdelinger sammen rummer en stor del af skolens værksteder (faglokaler) og nye fællesarealer som
fx kantine og læringscenter.
Afdelinger
Grundskolen og specialafdelingen er begge disponeret som et integreret fritidsog skoletilbud. Afdelingerne rummer basislokaler, værksteder (faglokaler) og
fællesarealer, som benyttes i både skole og DUS-tid. I afdelingerne er der disponeret selvstændige og nye garderobeområder med direkte udgang til legeog opholdsarealer. Arealet til garderoberne er højt prioriteret for at give reel
mulighed for en ’sko-fri’ afdeling samt at sikre at gangarealerne er rene og kan
benyttes til ophold, leg og læring. I afdelingerne er der ligeledes etableret nye
toiletter til eleverne.
Udskolingen er udlagt som et sammenhængende læringsmiljø bestående af en
række læringslaboratorier (se afsnit ’faglighed’), grupperum og et større fællesareal. Læringsmiljøret er disponeret således at det er muligt at underopdele
miljøet i 2 eller 3 mindre enheder, som kan fungere uafhængigt af hinanden.

vester mariendal skole

Afdelingen kan f.eks. disponeres i årgange men kan også disponeres som 3
tværfaglige områder – en ﬂeksibilitet, som skal sikre, at der er rum til udvikling
og forandring. Der er i udskolingen disponeret med individuelle lockers, som
skolen også gør brug af i dag. Lockers er placeret rundt i afdelingen, som en
integreret del af læringsmiljøet. I afdelingen er der etableret nye toiletter.
Værksteder (faglokaler)
Konceptet for moderniseringen af skolens faglokaler tager udgangspunkt i visionen om at have fokus på læringsprocessen frem for ’faget’. Eksisterende
og nye faglokaler tænkes derfor omdannet til ’værksteder’, som indrettes til
forskellige aktiviteter og læringsforløb. I den centrale bygning etableres et ny
og sammenhængende værkstedsområde med henholdsvis et ﬁn-, male/sjaskeog et grov-værksted. Finværkstedet tænkes benyttet til nogle aktiviteter i f.eks.
billedkunst, natur & teknologi samt håndværk & design, mens grov-værkstedet
er til de aktiviteter i samme fag, som ’sviner’ mere eller kræver adgang til maskiner og vand. Skolens eksisterende fysik/kemi- og biologilokale bibeholder sin
placering i parterreetagen, tæt ved udskolingen. Fysik/kemi ombygges således
lokalet også kan benyttes som værksted i andre ’fag’.
Skolens eksisterende madkundskab er nyrenoveret og bibeholdes i sin nuværende form. Derudover etableres en række bevægelsesværksteder fordelt
rundt på skolen, som sammen med sal-syd og hallen kan understøtte mere
bevægelse som en integreret del af skoledagen.
Skolens eksisterende multisal ’nedlægges’ som samlingsrum. Skolens nye
samlingsrum bliver elevkantinen som sammen teater- og musiklokale, i kraft
af en foldevæg, kan danne ramme pladskrævende aktiviteter på skolen. Samlingsrummet kan, sammen med øvrige funktioner i den centrale bygning, på sigt
udvikles til et lokalt lærings- og kulturcenter for områdets beboere.
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disponering af skolen, forsat
Administration
Skolen nye og fælles administration er disponeret i den selvstændige bygning
tæt ved hovedankomsten, som tidligere husede 4 klasser fra mellemtrinet.
Bygningen ombygges og der etableres en række kontorer til administrativt- og
ledelsespersonale – inklusivt ledelsespersonale fra de nye specialklasser. Skolens ”læringscenter 2”-funktion som rummer psykologer, trivsels- og inklusionsvejledere er, disponeret som en del af miljøet og, placeret i et fælles kontor med
adgang til 2 mindre samtale/møderum og et stort møderum. De 3 samtale-/
møderum benyttes af alle funktioner i bygningen. Skolen har udover nævnte
møderum også et større møderum som er placeret i forlængelse af den nye
kantine.

varia on i læringsrum

læring alle steder

vester mariendal skole

Personalefaciliteter
Forberedelsespladser - almen skolen
Personalet er i dag organiseret i teams svarende til hver afdeling. Hver team
råder over ét eller ﬂere rum og hver person i teamet har, som udgangspunkt,
sine egen faste arbejdsplads. Nuværende princip bibeholdes og der etableres
således 3 teamrum – 2 til grundskolens personale og 1 til udskolingens personale. Teamrummet indrettes med individuelle arbejdspladser og reoler samt et
’blødt miljø’ hvor personalet kan holde pause i stilhed.

Forberedelsespladser - specialafdelingen
Personalegruppen omkring specialafdelingen har ønsket en anden disponering af deres forberedelsesfaciliteter. Området er derfor disponeret med en
række mindre rum, hvor teamet kan samles til møder. Teamrummet indrettes
med mødebord til 6 personer samt individuelle skabe til hver person i teamet.
Udover teamrum disponeres en række stille-/it-arbejdsrum med ﬂeks-pladser
samt et klippe- og klistre-rum til produktion af undervisningsmateriale.
Kantine/pauserum
Personalekantinen, som benyttes til spise- og pauserum for hele personalegruppen, placeres i tæt forbindelse med skolens bod og elevernes kantine.
I personalekantinen indrettes også et mindre køkken. Skolens fremtidige organisering medfører at personalet ikke vil holde pause på samme tid, så
personalekantinen er derfor disponeret med plads til ca. 40 siddende personer.
Møder for den samlede personalegruppe afholdes enten i den nye kantine eller
på auditorietrappen i læringscentret.
PPR
PPR-funktioner bibeholder sin placering i bygningen med bassin. Der foretages mindre tilpasninger, hvor et eksisterende åben rum opdeles i 3 mindre
rumligheder. Derudover placeres ’PPR værkstedet’, som i dag er placeret ved
tumlesalen, også i PPR-bygningen.
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trælammeller

troldtekt lo er

lyse vinylgulve

materialer
Indvendige materialer og overﬂader
Skolen fremstår i dag massiv og robust med det tunge mørke tag og de hvidmalede betonelementer ude og inde. Indvendigt er nogle områder på skolen
nyrenoveret og andre kun let berørt hvilket medføre, at skolen fremstår med
forskellige loft- og akustikløsninger, farver på gulv etc.
Strategien for moderniseringen af skolen ift. materialer og farver er at skabe en
skole som visuelt fremstår lys og luftig og med enkle markører så som rummøbler, gulv og vægfarver i udvalgte områder, som visuelt og taktilt tilføjer noget nyt
til de eksisterende ramme.

Vægoverﬂader
Indvendige vægge fremstår generelt malerbehandlet med fuldspartling og
maling. Nye ikke-bærende vægge udføres primært som gipsvægge (gips på
stål) Der anvendes slagfast gipsplade og hjørneforstærkning.

graﬁk på udearealer

Vådrum behandles iht. Vådrumsanvisningen og der opsættes ﬂiser eller
stænkplader omkring vaske iht. krav i byggeprogrammet.

rød lodret pladebeklædning

Rummøbler (hotspot’s og pop-up shop’s) beklædes med slagfaste plader i effektfarver. Hver afdeling får sig egen farve.
Nye dør- og vinduespartier
Alle nye indvendige døre udføres som massive døre, som jf. byggeprogrammets krav er med lakeret overﬂade og ståldørkarme. Dørplader forsynes med
sparkeplader.
Foldevægge udføres med lakeret overﬂade og indfarvede kantskinner og med
integreret dørelement.
Nye indvendige glaspartier monteres i robuste aluminiumskarme og med sikkerhedsglas iht. gældende regler.

vester mariendal skole

Loftbeklædning og akustikregulering
Loftbeklædning er generelt lys, ﬁn træbeton som har gode akustiske egenskaber. Der udføres supplerende lydabsorbenter på vægge i nødvendigt omfang
iht. bygningsreglementets krav.
Gulve
Gulvbelægning er generelt linoleumsbelægninger i lyse, vedligeholdelsesnemme farver og mønstre. Belægning i undervisningslokaler og personalefaciliteter tænkes valgt i grå-brune toner, hvor imod gulvbelægninger i fællesarealer
og værksteder tænkes at have en mere markant karakter og som, i den videre
proces, udvælges i samråd med bygherre.
Belægning i kantineområdet og i grov-værksteder tænkes som grå epoxy gulve,
der visuelt har forbindelse med ’Gaden’ igennem skolen.
Gulve i bod og køkken og nye toiletrum belægges med vinyl i lyse farver. I vindfang udføres måttebelægning.
Udvendige materialer og overﬂader
Tilbygningen ifm. den nye hovedindgang udføres udvendigt med robust pladebeklædning i en varm rød farve, som visuelt hænger sammen med skolens
eksisterende røde vinduesrammer. Vindues- og dørpartier i tilbygningen udføres med overﬂade i naturanodiseret aluminium. Tage beklædes med tagpap
og inddækninger samt nedløbsrør udføres i zink eller aluminium. Nedløb forstærkes med RF stål på nederste 2 meter.
Nye vindue- og dørpartier
Nye vindue- og dørpartier i eksisterende bygningsmasse udføres som træ/aluminium i farve som eksisterende partier
Belægninger
’Gaden’ udføres som asfalt i en mørkegrå farve med graﬁk i termoplast. Øvrige
udvendige belægninger udføres generelt i betonﬂiser.
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diagram: udearealer i zoner

diagram: decentrale indgange

ophold i uderum, sølystskolen
arkitekt: RUM

udearealer
Der er stor variation i skolens eksisterende udearealer - både i karakter og brug.
Nogle områder fremstår veldisponeret og udnyttet, mens andre fremstår mere
’ubrugte’. Strategien for disponeringen er, ligesom indvendigt, at have fokus
på de eksisterende kvaliteter og tilføje noget nyt i de områder, som af en eller
ﬂere årsager ikke benyttes så meget. Målet for de nye tiltag er at udearealerne
i endnu højre grad, end i dag, kan benyttes som læringsrum.
Zone 1: Gaden
En af de store tiltag i udearealerne er etablering af ’Gaden’ som har til formål
at understøtte en klar og tydelig indgang/ankomst til skolen for forældre, elever og øvrige gæster til både almen- og specialområdet.

rummøbel carlsberg

Gaden løber visuelt igennem bygningen og forbinder dermed de to nye ankomstveje. Gaden har karakter af urbant byrum med bænke, opholdsmøbler og
træer, og er belagt med grå asfalt med graﬁk i termoplast. Gaden bearbejdes
med ramper, som optager de forskellige niveauspring og på en elegant måde
sikrer niveaufri adgang til den nye hovedindgang. Belysning i form af lysmaster
(2 i hver gårdrum) vil sikre at området er oplyst - også i den mørke tid.
Zone 2: Amﬁ-landskab
En andet af de større tiltag i udearealerne er etablering at en amﬁ-trappe, som
har til formål at sikre dagslys og god forbindelse til udskolingen i parterreetagen. Dele af trappen udføres med træbeklædning som kontrast til støttemurerne i beton. Området tænkes primært benyttet af udskolingen som hænge-udsted, men tænkes også benyttet - når vejret tillader det - til gruppearbejde og
formidling. Øverst ved amﬁ-trappen, og i kontakt med læringscentret, er der
disponeret et grønt område med græs og træer. Dette tænkes benyttet som
’læse- og fordybelseshave’ for alle elever.

mariendal skole
udendørsvester
amphitrappe

Zone 3: Udskolingens udeareal
Området fremstår i dag som et grønt rum med en masse cykler. Området har
et stort potentiale og kan med få tilføjelser udnyttes endnu bedre end det gør
i dag. Der etableres en ny overdækket cykelparkering imellem de to indgange
til udskolingen. Desuden etableres et større overdækket udeværksted med
tilhørende skur, som kan benyttes ifm. udeundervisning generelt samt speciﬁkt
ifm. den naturfaglige undervisning. Der tilføjes også en række forskellige sidde- og opholdselementer, hvor de unge kan hænge ud.
Zone 4: Faggård
Dette uderum etableres som værkstedsgård der primært henvender sig til
brugerne af de nærliggende ﬁn- og grov-værksteder. Eksisterende skur bibeholdes og derudover indrettes området med 1-2 overdækkede arealer med
store robuste arbejdsborde. I den vestlige del af området vil det være muligt
at opstille højbede og drivhus til plante- og vækstforsøg. I den nordlige del af
området etableres en græsbakke og grøn oase, som kan bruges i forbindelse
med formidling og samling i undervisningsregi. Området kan aﬂåses ved eksisterende port. Så vidt det er muligt bevares eksisterende belægning.
Zone 5: Atriumgård
Eksisterende atriumgård, som ligger i forbindelse med indskolingen, tænkes
omdannet ’bevægelsesgård’. Her kan børn i strømpesokker løbe rundt og ’få
brændt lidt energi af’ både i skole- og DUS-tid. Atriumgården ligger med direkte forbindelse til indskolingens bevægelsesværksted og tænkes - når vejret
tillader det – at være en forlængelse af dette. Atriumgården tænkes belagt
med faldunderlag med integrerede bakker og høje.
Zone 6: Eksisterende indskolingslegeplads
Skolens eksisterende indskolingslegeplads fremstår veldisponeret og den
forventes ikke ændret i indretning og udformning. Mindre tilpasninger ifm. nye
indgange til garderober vil dog blive indarbejdet.
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udendørs læringsrum, Lisbjerg Skole
arkitekt: Kjaer & Richter

bæredyg ghed
Nærværende projekt handler jf. byggeprogram først og fremmest om en indvendig modernisering med en forbedring af de funktionsmæssige sammenhænge i skolen. Som nævnt indledningsvist er opgavens løsning baseret på
en bæredygtig strategi, hvor de områder på skolen som i dag benyttes sjældent pga. placering, funktion eller dårligt indeklima, ombygges i væsentlig grad
– med sigte på optimal anvendelse. Øvrige områder berøres i mindre grad
eller slet ikke. Der er i den økonomiske ramme ikke afsat midler til renovering
af klimaskærm og opdatering af samtlige tekniske installationer. Tilgangen til
bæredygtighed i byggeriet er præget af dette udgangspunkt og agendaen for
bæredygtigheden er derfor at opnå en optimering i de berørte områder og ikke
gennemgribende for hele skolen.

parkour bane

Miljøkvalitet
Der sættes fokus på bæredygtige og sunde overﬂader – dvs. gulvbelægninger, lofter og vægoverﬂader, som udføres giftfri eller så giftfri som muligt. Der
tilstræbes at indbygge materialer med miljø- eller bæredygtighedsmærkninger
f.eks. C2C, svanemærket, ECO label eller lignende.

urbane haver

Ved nærværende projekt er der først og fremmest tale om en indvendig renovering for at forbedre den funktionsmæssige sammenhæng. I det omfang at
de eksisterende bygningsdele indeholder miljøfremmede stoﬀer vil disse blive
kortlagt og håndteret i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse på
området. Håndtering af miljøfremmede stoﬀer underlægges et skærpet tilsyn.
Klimaskærmen er ikke en del af renoveringen. Derfor vil de energimæssige
forbedringer handle om en optimering af tekniske installationer, bl.a. belysningskonceptet og energioptimerede ventilationsaggregater i det omfang disse
skiftes.
Omkring hovedindgangen hver der etableres nybygning arbejdes hen imod en
energioptimeret klimaskærm ift. u-værdier samt kuldebroer i nye konstruktioner. Eksisterende energiforsyning bibeholdes.

vester mariendal skole
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Social kvalitet
Elever og personalet tilbringer mange timer i skolen og et godt og sundt indeklima er altafgørende for trivsel og indlæring. Termisk komfort, indendørs
luftkvalitet og de akustiske forhold skal derfor være i fokus.
Termisk komfort:
Ved nye tilbygninger, udbygninger og andre større forandringer af klimaskærmen arbejdes hen imod en optimering af konstruktioner ift. reducering af varmetab og minimering / eliminering af kuldebroer som minimerer / eliminerer
risiko for fugt og skimmelsvamp i konstruktionen og bidrager til et mere behageligt indeklima pga. minimeret risiko for træk og strålingsasymmetri og sikrer
dermed en mere ensartet overﬂadetemperatur. Der ændres ikke på eksisterende konstruktioner.
Overophedning af de berørte lokaler skal undgås og der udføres målinger i
eksisterende udvalgte lokaler. På baggrund af disse målinger arbejdes i den
videre projektering med tiltag som reducerer risiko for overophedning. Der er
på nuværende tidspunkt indtænkt udvendig solafskærmning, som er den meste
eﬀektive måde at undgå overophedning på. Solafskærmningen tænkes placeret på skolens sydøst vendte facader som skolen i dag oplever som de meste
problematiske facader ift. overophedning.
Indendørs luftkvalitet:
Der er udført indledende miljøundersøgelser af udvalgte rum som påviser
koncentration af PCB og asbest i bygningen. Disse håndteres på forsvarlig vis
og efter gældende forskrifter.
For at forbedre luftkvaliteten etableres nye ventilationsanlæg som udføres iht.
byggeprogram hvor CO2 koncentrationen ikke overstiger 1000 ppm.
Akustisk komfort:
Der sættes fokus på gode akustiske forhold i skolen med særlig fokus på klasselokaler, grupperum og faglokaler hvor der i byggeprogrammet ønskes en
efterklangstid på maks. 0,4. Ifm. den videre projektering foretages akustiske
målinger i udvalgte rum som referencerum. Ud fra resultaterne søges de akustiske forhold i lokalerne optimeret.

disposi onsforslag 18.09.2017

stemningsbilleder

teknisk beskivelse
Brandsikring:
Mindstekravene til brandsikringen fremgår som overordnede funktionskrav af
Bygningsreglementet. Med bygningsmæssige tiltag i form af aktive og passive
brandsikringsforanstaltninger kan der planlægges en brandsikring, der går ud
over mindstekravene, samtidigt med at målet om bæredygtighed overholdes.
Lydforhold:
For sikring af akustisk indeklima iagttages følgende:


lydisolation mellem rum



støj fra tekniske installationer



støj indendørs fra traﬁk

Senere forbedringer af lydisolationen for eksisterende konstruktioner er kun
mulig i begrænset omfang. Derfor skal der lægges stor vægt på beslutningerne i projekterings- og planlægningsfasen med henblik på den senere opfyldelse af kravene til lydforholdene.
Lydkrav iht. BR15 overholdes i de berørte områder.
Bygningens vedligehold og rengøringsvenlighed:
Rengøring og vedligehold af bygninger er vigtigt for at bevare en lang levetid
af de anvendte byggematerialer. Dermed bliver det en del af værdisikringen i
bygningen. Overﬂader, der er lette at rengøre, kræver færre rengøringsmidler,
der bruges mindre tid til opgaven og dermed bliver udgifterne til rengøring
mindre. Desuden mindskes miljøpåvirkningerne når der bruges færre rengøringsmidler.
Ved indgangene etableres rister, måtter og andre foranstaltninger for at holde
snavs, sne og vand udenfor bygningen. Der arbejdes med vådzoner, altså
dedikerede arealer / indgangszoner til snavs, våd sko og dragter. Arealer derudover forsøges at holde tørt og rent.

Konstruktioner
De eksisterende bygningskonstruktioner bevares i størst muligt omfang. Således bevares de eksisterende bærelinjer i såvel facader som gange. De steder
hvor rumudformningen ændres foretages de nødvendige tilpasninger af vægge f.eks. ved skæring af nye åbninger og dørhuller nogle steder og lukning af
eksisterende huller andre steder. Der indbygges nye bjælker og søjler hvor det
er nødvendigt.
Der ændres ikke ved det statiske hovedprincip hverken i forhold til de bærende konstruktioner eller de afstivende konstruktioner.
I stueplan etableres nye indgange (C.0.01, C.0.10) i de centrale gårdrum ved
en lille udvidelse af den eksisterende geometri. Udbygningen udføres i en ny
let konstruktion med fundamenter ført til frostfri dybde og bæredygtig jord.
Der etableres en ny auditorietrappe (C.0.18) som forbinder stuetagen med
partere. Trappen etableres i et en område som ikke er udgravet i øjeblikket.
Der skal i den forbindelse udføres nye kældervægge, gulv og fundamenter i
beton. Der udføres en del nedbrydning i den forbindelse og der skal bortkøres
jord.
I parterre ved basislokale (U.K.18) og fællesrum (U.K.19) frigraves den eksisterende kælderydervæg, som i dag er jorddækket, og der etableres ny
lysgård med mulighed for udgang. I den forbindelse skæres nye åbninger i
væggene og der oplægges evt. nye bjælker.
Elinstallationer
Elforsyning/tavler
Eksisterende elforsyning genbruges. Eksisterende el-tavler bevares og suppleres evt. med nye som leveres i pladekapslet udførelse og i anerkendt fabrikat. Komponenter i tavler leveres i anerkendte fabrikater som ABB, Schneider
eller Siemens. Tavlerne opbygges således det tydeligt fremgår, hvilke områder
tavlesektionerne forsyner.

Der anbefales gulvmaterialer, som ikke er 100% ensfarvede.
Føringsveje
Der udføres føringsveje i form af kabelstiger, gitterbakker og installationskanaler. Føringsveje leveres med skillespor for stærkstrøm, svagstrøm og maskininstallationer. Installationerne fremføres primært over lofterne på etagerne.

vester mariendal skole

Lys- og kraftinstallation
Installationen udføres som bly og PVC fri kabelinstallation fremført som synlig
installation i føringsveje over nedhængte lofter og som skjult installation frem
til afbryder, stikkontakter mm.
Der udføres installationer for ventilation, varme, dørautomatik, hvidevarer,
kraftstik i teknikrum samt øvrige anlæg i bygninger f.eks. el-forbrugende maskiner, loftlift samt til lad aggregater til kørestole. Hertil kommer kraftinstallationer til øvrige el-forbrugende maskiner såsom kopimaskiner, køkkenudstyr, osv.

VVS installationer
Afløb
Udvendige ledninger for regn- og spildevand omlægges i nødvendigt omfang
ved etablering af lysgård og auditorie ved Mellemtrin og Centerbygning.

Varme
Eksisterende hovedledninger til ublandet varme udskiftes til ny installation som fremføres over nedhængte lofter i gange.
De nye hovedledninger dimensioneres således nybygningen kan forsynes fra eksisterende fjernvarmestik.

Ved ny indretninger i bygning, hvor eksisterende sanitet sløjfes afbrydes/proppes aﬂøb ved overkant gulv.

Ved afgreninger fra hovedrør etableres afspærringsventiler aht. fremtidig service.

Belysning
Dimensionering af belysningsanlæg udføres iht. Aak bygnings kravspeciﬁkation.
Belysningen opbygges primært som indbygningsarmaturer tilpasset loftets
modulære opbygning.
Belysningsarmaturer vælges ligeledes således at energiforbruget minimeres
mest muligt for at tilgodese energirammen. Lysrørsarmaturer leveres overalt
med energibesparende lyskilder som LED.
Lysstyringen i primære rum udføres med zone opdelt dagslysstyring. I sekundære rum udføres lysstyringen med on/oﬀ bevægelsessensorer.

Ved ny indretninger tilpasses aﬂøbsinstallation i terrændæk og føres skjult i
vægge til væghængt sanitet.

Reguleringskredse for rumopvarmning, ventilations eftervarmeﬂade og
varmt brugsvands anlæg renoveres med automatikkomponenter mv.
som kan styres med CTS anlæg.

Edb-netværk
Eksisterende krydsfeltskabe genbruges i størst muligt omfang. Nogle krydsfeltskabe ﬂyttes til nye placeringer iht. indretning. Herfra forsynes alle pds
udtag. Pds installationen udføres efter anvisningen fra Aak bygning.
Hele bygningen dækkes med Wireless Access points (Wi-Fi).

De nye hovedledninger for koldt brugsvand dimensioneres således
nybygningen kan forsynes fra eksisterende vandstik.

Alt aktivt udstyr leveres af bygherren, herunder Acces points, switche mm.
Svagstrøminstallationer
Som bygherreleverance udføres der energiovervågning, adgangskontrol, tyverisikring og evt. kameraovervågning.
Brandsystemer og sikkerhedsbelysning
Der udføres brandsystemer og sikkerhedsbelysning iht. gældende bestemmelser.
Udvendig belysning
Ved adkomstarealer, parkering, stier og vej etableres udendørs belysning
baseret på armaturer med LED. Der vil blive lagt vægt på, at belysningen skal
være med til skabe en atmosfære i de mørke timer, så alle føler sig trygge ved
at færdes i området. Dette gøres ved en passende høj belysningsstyrke og
god ensartethed

Da det er forbundet med meget store omkostninger at sløjfe døde ender på
kloakledninger i bygninger hidrørende fra eksisterende og fremtidige nedlagte
sanitetsgenstande medtages etablering af rottespærrer i eksisterende brønde
i terræn.
Vandinstallationer
Eksisterende hovedledninger for koldt og varmt brugsvand udskiftes til
ny rustfri installation som fremføres over nedhængte lofter i gange.

I rum som ikke skal renoveres med nye installationer etableres synlige
installationer i rummet for tilslutning til eksisterende sanitet og eksisterende vandinstallationer i rum demonteres.
I rum som ny indrettes udføres vandinstallationer som skjult installation
i vægge og over nedhængte lofter.
Der etableres nye ledninger i teknikrum for tilslutning til eksisterende
vandstik og brugsvandsanlæg.
Ved afgreninger fra hovedrør etableres afspærringsventiler aht. fremtidig service.
Sanitet
I eksisterende toiletrum som bevares udskiftes ingen sanitet.
Hvor der etableres nye toiletter og hygiejnerum monteres ny sanitet.
Generelt monteres nyt sanitet hvis det er tilkommet ved ny indretninger.

Ventilation
Der etableres nye ventilationsanlæg som dækker de rum, hvor der sker
en væsentlig renovering og ændring i rumanvendelse.
Ventilationsaggregater placeres i tagrum og luftindtag og afkast sker
gennem tagﬂader.
Indblæsnings- og udsugningskanaler føres ligeledes i tagrum, hvor de
isoleres mod varmetab.
Der etableres balanceret ventilation og luftmængder reguleres på rum
niveau med CTS anlæg efter rumtemperatur og luftkvalitet.
Krav til luftkvalitet er BR15 bygningsklasse 2020, hvor C02 koncentrationer ikke må overstige 900 ppm. Varmegenvindingsgraden på aggregater er desuden skærpet fra 80 til 85 %.
I parterre etagen regnes med genanvendelse af eksisterende ventilationsanlæg med rotorveksler og luftmængder tilpasses ændringer i
rumanvendelse.
I bygning for Administration og PPR regnes med genanvendelse af
eksisterende ventilationsanlæg som tilpasses rumanvendelse.Generelt
kan eksisterende centrale udsugningsanlæg med tilhørende kanaler
ikke genanvendes og demonteres derfor. Udsugning fra toiletter, som
er koblet på de gamle centrale udsugningsanlæg erstattes af nye decentrale udsugningsanlæg.
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