Studietur 2. oktober - program
08:30 OPSAMLING I BUS VED SCANDIC SYDHAVNEN

09:20 – 10:20 RUNDVISNING PÅ SUNDBYØSTER SKOLE
Rundvisning ved Jacques Duelund Mortensen, arkitekt, Mangor & Nagel
Sundbyøster Skole er en klassisk, bevaringsværdig byskole. Skolen er blevet
helhedsrenoveret og er udvidet med en ny fritliggende bygning opført i røde mursten i
tråd med den eksisterende bygning. Den nye bygning rummer basislokaler, faglokaler og
en tumlesal. Eleverne har også fået en ny skolegård. Skolens indre opbygning skal afspejle
en bystruktur. Gang- og fællesarealer er som pladser og gader; offentlige rum. Klasse- og
grupperum er beboelsen; den private sfære. I skolegården er der et miks af nye og
genbrugte belægninger og beplantninger. Der er bæredygtig afvanding (LAR), og der er
etableret regnvandsforsinkelse med et større “vådbed” i forbindelse med skolens område
for udelæring.

10:50 – 12:00 RUNDVISNING PÅ KALVEBOD FÆLLED SKOLE
Rundvisning ved Anita L. Krak, arkitekt, Lundgaard Tranberg Arkitekter og Jens Linnet,
kreativ direktør og landskabsarkitekt, BOGL
Ørestads nye skole, Kalvebod Fælled Skole, stod færdig i april 2018 og er kendetegnet ved
det runde ydre, den flotte udsigt over Kalvebod Fælled og det træbeklædte indre. Skolen
har en idræts- og bevægelsesprofil, så derfor er skole og idrætshal samlet i én bygning, og
idrætshallen er placeret midt i skolen. Skolen er bygget i tråd med skolereformen, og
undervisningslokaler og lærerfaciliteter kan også bruges til fritidsaktiviteter, lektiecaféer
og forberedelse. Rundt om skolen ligger skolegården med bl.a. en udendørs fodboldbane
i kunstgræs. Desuden er der en tagterrasse med kunstgræs oven på idrætshallen for de
store elever. Skolens samlede areal er 11.500 m².
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12:20 – 13.20 FROKOST
13:40 RUNDVISNING PÅ NY STRANDBOULEVARDEN SKOLEN
Rundvisning ved Ib Laursen, partner og arkitekt, PLH Arkitekter
Ny Strandboulevarden Skole er en ny tosporet skole på Østerbro. Lokalerne er indrettet i
Finsensinstituttets oprindelige bygninger, der tidligere har rummet Danmarks
Designskole. Skolen har en sundhedsprofil, og der er plads til aktivitet, både ude og inde. I
stueplan ligger en glasoverdækket lounge, og herfra er der direkte udgang til gården. I
gården bliver der indrettet arealer, hvor skolens børn og unge får rig mulighed for at
udfolde sig fysisk, både i pauser og i forbindelse med undervisning. På taget af den nye
idrætshal er der bure til boldspil og plads til leg og ophold. Lige nu rummer skolen
omkring 300 elever, men dette antal vil stige i takt med årgangene.

15:10 – 16.10 RUNDVISNING PÅ
Rundvisning ved Tine Nielsen, arkitekt, JJW Arkitekter
Grøndalvængets skole i København NV slog i marts 2018 dørene op til en helt ny
indskoling, der er opført som en selvstændig bygning med et stort dobbelthøjt rum med
amfitrappe og tilhørende balkoner og ”sceneareal” som husets omdrejningspunkt.
Samtidig er resten af skolen blevet helhedsrenoveret; vinduer er udskiftet, facaderne er
blevet renoveret, og basislokaler er blevet udvidet og suppleret med grupperum og
fællesområder. Skolen har ligeledes fået en ny idræts- og musikbygning i skolegårdens
sydlige hjørne, også opført som en selvstændig enhed. Skolen er blevet åbnet op mod
lokalsamfundet, og bl.a. kan alle udeområder bruges uden for skolens åbningstid.

16:10 KØRSEL TILBAGE TIL SCANDIC SYDHAVNEN
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