vester mariendal skole
- ny specialafdeling
disposi onsforslag sept. 2017

diisp
d
spo

onssfo
ors
rsla
slaag

x

Stjern
evej

t
Kære
Over

Vester Mariendal Skole

ves
este
stteer m
maari
arriieen
nd
daal sk
skol
ole

ny specialafdelingen
vision og koncept

Nærværende tegningsmateriale er et dispositionsforslag for en ny specialafdeling til Vester
Mariendal Skole. Projektet tager afsæt i intentioner i den nye fælles vision for Vester Mariendal Skole og er udviklet i et tæt samarbejde med byggeudvalg og brugergrupper hvor i, alle
3 skoler (Løvvangskolen, Svendstrup- og Vester Mariendal Skole) har været repræsenteret.

indskoling
udskoling

Tegningsmaterialet understøttes af ’Byggeprogram 18.09.2017 og bør læses i sammenhæng
hermed.

personale

DUS
mellemtrin

Diagram: et fælles centrum

fællesskabet

helheds lbud

Visionen for den nye specialafdeling har været, at skabe en ny samlet specialafdeling som,
både fysisk og mentalt, opleves, som en samlet enhed med en fælles ’ånd’. Den røde tråd
i projektets udvikling har været, et fokus på fællesskab - ikke kun internt i afdelingen, men
også, som en del af hele skolens fællesskab. Fællesskabet har værdi fordi, det er her elever,
personale og forældre har mulighed for, at mødes og skabe relationer på tværs af køn, alder,
religion og handicaps.
Dispositionsforslaget anviser en tilbygning på ca. 2400m² med tilhørende udearealer og parkeringsareal, som bygges sammen med eksisterende elevﬂøj (specialafdeling) på Vester
Mariendal Skole. Den nye tilbygning rummer ca. 85 specialelever og tilhørende personale.
Afdelingen er overordnet disponeret i 3(4) afdelinger omkring et fælles centrum, hvor afdelingens fælles funktioner og hovedindgang er placeret. Den ene af afdelingerne rummer et
helhedstilbud (som i dag er på Løvvangskolen) De øvrige afdelinger rummer elever fra alle 3
skoler og er disponeret i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling og fordelt i klasser,
ud fra kognitive, personlige eller andre meningsfulde kriterier.
Tilbygningen er disponeret i delvist to etager for, at sikre gode og nære udearealer til skolens
elever. Tilbygningens to ’ﬂade tage’ tænkes udført som delvist grønne tage som ’mimer’
områdets terrænspring. Arkitektonisk, har målet for projektet været, at skabe en tilbygning til
Vester Mariendal Skole, som enkelt og elegant indpasser sig i området og ikke ’tager pusten’
fra eksisterende bygninger eller området.
Velkommen til den nye specialafdeling på Vester Mariendal Skole.
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Diagram: Tilbygningen kobler sig l ’gaden’

cykel og bevægelse

Diagram: udearealer som kobler sig l special lbuddet
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diagram: overordnet placering af funk oner

reaniche, Dybkær Specialskole, arkitekt: pluskontoret

fællesskab
Begrebet ’fællesskab’ har været den røde tråd i udviklingen af projektet. Specialafdelingen rummer elever med forskellige muligheder og behov for, at deltage i et fællesskabet. Målet har derfor været, at skabe en bygning med mange
grader af fælleskab således, at alle børn kan tage del i det fællesskab de kan
rumme.
Det store fællesskab på tværs af specialskolen er ikke en del af ’hverdagen’,
men kan opnåes ved at åbne op mellem fællesrum/DUSlokalet, og det store
centrale fællesrum.
Det mellemstore fællesskab opstår i fællesrummet hvor hver klynge, på tre
grupper, samles om et fællesrum. Klyngerne er adskilt af garderober, der fungerer som en tydelig grænse mellem ”mit hjemsted” og resten af skolen.
Det lille fællesskab opstår i den lille gruppe børnene er samlet med i sin base
hver dag.
De små opholdsnicher og hotspots danner små trygge kroge i det store fællesarealerne hvor børnene mødes på tværs, i det lille rum, eller hvor de kan sidde
for sig selv, og stadig være en del af fællesskabet.
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diagram: specialafdelingen opdelt i klynger
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diagram: ﬂow og bevægelser
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linoleum

senarie for livet på stedet
Et portræt af en dag for en elev i udskolingen i 2025
Markus ankommer 7.45 til sin skole. Han bliver hentet hjemme hver morgen af
kommunens taxaordning. Allerede i bussen møder han 4 af sine kammerater
fra skolen. Der er en pige, der går i indskolingen, en dreng, der går i Helhedstilbuddet og 2 andre drenge, der ligesom Markus går i udskolingen. En af dem,
Anders, er en af hans allerbedste venner. De går også i fritidsklub sammen hver
eftermiddag.
Han glæder sig i dag, for i dag skal de forberede 3 praktikdage på TECH-College
i Aalborg, hvor han måske engang selv gerne vil tage STU (den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse) efter folkeskolen.
Markus, der sidder i kørestol, følges med Anders ind af skydedøren, der går op,
da de nærmer sig.
Sammen går de over til elevatoren og kører op til 1. Sal.
Markus og Anders har klasseværelse sammen. De ﬁnder deres madpakker. I går
spiste de i kantinen, men i dag har de begge madpakke med. Markus sætter sin
i køleskab. Han kan godt lide at gøre det samme hver dag, når han møder ind.
Han falder i snak med et par piger og efter 10min, kører han ind i klassen.
Markus går i klasse med 5 andre, der er mellem 14-16 år. Markus er selv 14. I
dag skal de starte med læsning i 20 min ved deres eget bord. Han bruger altid
hørebøﬀer, så kan han bedre koncentrere sig.
Deres lærer gennemgår dagens program. Hun beder en af eleverne hjælpe sig,
med at ﬁnde piktogrammer og få dem op på whiteboardet. Derefter fortæller hver
enkel kammerat, om de har oplevet noget de vil dele med de andre. Derefter har
de matematik, hvor de øver gange og plusstykker.
Derefter en lille spisepause, derefter dansk og planlægning af deres praktikdage,

vester mariendal skole
niche, Nordstjerneskolen, arkitekt: Arkitema

- skrevet af Hanne Kolls, kst. viceskoleleder, Løvvangskolen
hvor de skal vælge hvilken gruppe, de gerne vil i praktik i på TECH-college. De
snakker meget om, hvad de synes, de er gode til og hvad de synes er spændende. Markus drømmer om at blive hjælper på en gård. Han har al-drig siddet på
en traktor, men han er overbevist om, at han er god til at passe dyr.
Til frokostpausen spise nogle i fælleskøkkenet. Andre er i klassen. Det er ret
hyggeligt, for de møder ﬂe-re af dem fra de andre klasser. Nogle gange sidde
Markus for sig selv. Det er hvis han har ondt i hove-det. Så hjælper det, hvis han
tager en rolig-pause henne i sækkestolen.
Efter den 1/2 times frokost, kan de holde et langt frikvarter, hvor de er ude.
Markus er helt vild med at spil-le basketball lige nu. Han er ret vild med at blive
bedre og bedre til det. Nu scorer han på ca. 1/2 af sine kast. Han vil blive ved
med at øve sig!
Han kan også godt lide, at de små fra indskoling ikke så tit kommer op i udskolings fristed, som de kal-der deres udeareal. Her er de ”store” lidt sig selv og har
deres egne legesager og hyggesteder.
Efter frokost skal de i hallen, så Markus klæder om, sammen med de andre . Der
er en god bænk og greb på væggen, så han klare faktisk det meste selv, selv om
det er svært at stå i længere tid og holde balancen.
Ned med trappeliften til hallen og så er der gang i den, resten af tiden. De skal
spille badminton og det er svært. Det er meget sjovere, når de spiller ﬂoor Ball.
Kl. 14.00 er skoledagen slut. Markus venter i glasindgangen på bussen, der skal
køre ham i klub. Godt de kan sidde inde, når de er regnvejr! Mens de store venter
på at blive hentet, kommer to af pigerne fra indskolingen hen til dem. De er på vej
ind i Dussen, og de kan godt lide at snakke med Markus og hans kammerater.
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akus kpaneler

hot-spots i specialafdeling
På Vester Mariendal Skole etableres der ”rummøbler” i form af hotspots som
både skaber de små trygge rum, og danner rammer for leg, ophold, samarbejd
og formidling. I den nye specialafdeling, etableres der også to hotspots, der bl.a.
rummer huler, trapper til motorik, bænke samt 'parkeringsplads' til hjælpemidler.

opholdsmøbel, Dyvekeskole, arkitekt: Kant

vester mariendal skole
opholdsmøbel, Lyreskovskolen, arkitekt: Arkitema

Hotspots fremstår som en markør i en markant farve, hvor både lofter, vægge og
gulv danner rummet. Hotspot etableres med akustikpaneler, lameller eller lignende så lyden i områderne giver en sanselig variation. Gulve og vandrette ﬂader
(som f.eks. borde og bænke) etableres i et robust materiale og beklædes f.eks.
med linoleum.
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diagram: bygningens grundform

diagram: opdeles i mindre klodser
mørk udvendig - varm indvendig
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diagram: etagedæk trækkes ned over klodserne

diagram: dækkerne bliver trukket ud og danner
nødvendige overdækninger og altangange.
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Ankoms acade mod øst

facade mod vest
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