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Indledning
Rumskemaerne er en beskrivelse af de funktioner og rumligheder, som er inkluderet i udbuddet.
Rumskemaerne er et supplement til det øvrige udbudsmateriale, og refererer til bygningsdele beskrevet i det
værdibaserede byggeprogram.
Er der afvigelser mellem det oplyste antal og rummets areal, er Lokaleoversigten gældende frem for
Rumskemaet.
Detaljerede krav til de enkelte bygningsdele er angivet i Teknisk byggeprogram. Rumskemaet er en
præcisering af de beskrevne krav for de enkelte rum, og er med til at angive hvilke forhold der er gældende
for det aktuelle rum.
Vedrørende inventar, er der i rumskemaerne angivet, hvad der samlet set skal disponeres for i det enkelte
rum. Fordeling af inventar mellem totalentreprise, option og bygherreleverancer beskrives i
udbudsbetingelserne. Totalentreprenøren skal i sit tilbud medregne de nødvendige installationer for
tilslutning af alt det beskrevne udstyr og inventar, inkl. inventar der leveres af bygherre.
Ønsker og intentioner til projektet, er i teksten formuleret som ’kan’ eller som ’ønskes’, mens formuleringen
’skal’ er anvendt for egentlige krav.
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Daginstitution
Daginstitutionen er opdelt i et afsnit for vuggestue og børnehave, samt fælles organisatoriske miljøer.

Vuggestue
Grupperum
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Grupperum, vuggestue

Rum ID

1.01

Antal rum

6

Areal (m2 netto)

37 m2

Antal personer

12

Rumbeskrivelse
Funktion

To grupperum med et birum og puslerum imellem danner tilsammen en daglig
ramme om aktiviteter for 2x10 vuggestuebørn.
Grupperum er børnenes trygge base, det er her de hører til sammen med deres
voksne. Grupperum og birum skal indrettes som sammenhængende rum med
mulighed for uforstyrrede nicher.
Dagsrytme: Dagen starter i det ene grupperum med morgenmad og rolige
aktiviteter. Fra omkring kl. 7:30 opdeles børnene i to, tre eller flere (ikke
nødvendigvis lige store) (lege-)grupper. De fordeler sig i de tre rum, samt evt.
gangareal og uderum. Samling omkring kl. 9 og pæd. formiddagsaktiviteter i
mindre grupper. Spisning ca. kl. 10:30. Putte/sovetid mellem kl. 11:15-13:45
(både i krybber/barnevogne og på madrasser i birum). Eftermiddagsmad omkring
kl. 14. Eftermiddags-aktiviteter kl. 14-16. Afsluttende aktiviteter i det ene
grupperum kl. 16-17.
Grupperum skal indrettes til:
− Spisning i to grupper (2X5børn+voksne)
− Pæd. aktiviteter i mindre grupper (herunder værkstedsaktiviteter)
− Leg – med mange små legesteder; aleneleg, parallelleg, gentagelsesleg,
bevægelsesleg, social leg, mindre rollelege
− Sansemotoriske aktiviteter, bevægelsesaktiviteter
− Forskellige aldersgruppers behov, herunder afskærmet sted for de 01årige, leg og bevægelse målrettet de 1-2årige
− Stilleaktiviteter, afskærmet sted/hule/niche til læsning, ro og hvile
− Samling.
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Grupperum skal indrettes med indbyggede ’rum i rum’ der understøtter de
forskellige typer af aktiviteter, både samtidige og skiftende. De skal understøtte
en god fordeling af børn, tydelighed i hvad der foregår hvor og gode muligheder
for at kunne trække sig til stille aktiviteter.
Generelle forhold i grupperum. Der skal være:
− mulighed for at åbne/lukke mellem de tre rum (fysisk og visuel
forbindelse)
− gode og varierede dagslysforhold, gerne vinduer i forskellig størrelse og
form
− visuel kontakt fra børnerum til uderum
− vinduesnicher der inviterer til leg og ophold
− mulighed for at bruge lyd, lys og projektor (sanselige oplevelser/
stemninger)
− indbyggede opbevaringsmuligheder.
Der skal indbygges en opbevaringsvæg i grupperum med mulighed for
skabsopbevaring (øverst) og legenicher og bænk (nederst).
Nærhedskrav

Grupperum placeres to og to med birum og puslerum i mellem, samt direkte
forbindelse/adgang til fælles gang/fordelingsareal.
Der skal skabes gennemsigtighed gennem vinduer i døre eller sidepartier mod
gangarealer, samt indkig/vindue fra puslerum.

Andre forhold

I løbet af dagen kommer der rullevogne med morgenmad, middagsmad og
eftermiddagsmad fra produktionskøkkenet.
Døre, vinduer, skabsvæg og reposer skal placeres med tanke på at skabe mange
gode aktivitets-og legesteder til både ’vilde og stille’ aktiviteter.

Inventar og udstyr
Inventar

-

AV Udstyr

Siddepladser til 10 børn + voksne (herunder højstole).
Skabsvæg med indbygget 2 m2 skabsplads i form af overskabe og
højskabe, samt indbygget lege/stilleniche og lege/siddebænk i undersektion.
Reposer ved vinduer og/eller evt. andre steder (h.25-35cm)
Fraktionsopdelt affaldsspand (evt. I kombination m. gangareal umiddelbart
udenfor, så mest brugte er inde i lokale og mindst udenfor lokale)

Der skal være mulighed for mobil projektor og musiklyd.

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag, rengøringsvenlige, malede og evt. suppleret med andet
vægmateriale.

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft.
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Gulv

Rengøringsvenlige, optimale forhold for børn der opholder sig på gulvet.

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme som basisopvarmning. Radiatorer til at styre temperaturvariationerne.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Dobbelt stikkontakt til projektor/interaktiv tavle.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.
Tomrør til Dolby 7.1 surround.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Der skal etableres specialbelysning, hvor der skal være mulighed for at justere på
farver og intensitet i flere uafhængige områder. Denne justering skal kunne styres
manuelt eller via på forhånd fastlagte scenarier.
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Birum
Generelt
Rumbetegnelse/ -type Birum, vuggestue
Rum ID

1.02

Antal rum

3

Areal (m2 netto)

18 m2

Antal personer

6

Rumbeskrivelse
Funktion

Imellem hver grupperum placeres i direkte forbindelse et birum som skal
supplere funktionerne i de to grupperum.
Birum skal indrettes til:
• Sansemotoriske aktiviteter, musik og bevægelse
• Fleksible læringsaktiviteter temarum/’værksted’
• Samling på gulvet
• Soverum store børn
• Samling
Rummet skal indrettes til en høj grad af fleksible kropslige (gulv)aktiviteter med
mulighed for at åbne/lukke mellem de tre rum. Placering af døre og transparens
vigtig ift. visuel kontakt og indretningsmuligheder i både birum og grupperum.
Ønske om indbygget vinduesniche, samt vandrette og skrå reposer langs den
ene væg til bevægelseslege for vuggestuebørn.
Mulighed for at bruge lyd, lys og projektor (sanselige oplevelser/ stemninger).
Et flyvepunkt til ophængning af sansegynge mv. midt i rummet.
Plads til madrasser til 6 sovebørn (ophæng på væg eller indbygget i
møbel/reposer).
Rummet skal kunne mørklægges.

Nærhedskrav

Birum placeres imellem hver 2 grupperum og med indkig/vindue fra puslerum.

Andre forhold

Rummet skal kunne mørklægges.

Inventar og udstyr
Inventar

-

AV Udstyr

12

Vandrette og skrå reposer langs den ene væg (ca. h.35cm X b.70cm X
300cm) m. opbevaring af 6 børnemadrasser under samt mindre rekvisitter
fx rasleæg, faldskærm mv.
1 stk. flyvepunkt til ophængning af sansegynge mv.

Der skal være mulighed for mobil projektor og musiklyd.
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Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade

Vægge

Robuste mod slag, rengøringsvenlige, malede og evt. suppleret med andet
vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, optimale forhold for børn der opholder sig på gulvet

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme som basisopvarmning. Radiatorer til at styre temperaturvariationerne.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.
Tomrør til Dolby 7.1 surround.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Der skal etableres specialbelysning, hvor der skal være mulighed for at justere på
farver og intensitet i flere uafhængige områder. Denne justering skal kunne styres
manuelt eller via på forhånd fastlagte scenarier.
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Puslerum/børnetoilet
Generelt
Rumbetegnelse/ -type Puslerum/børnetoilet, vuggestue
Rum ID

1.03

Antal rum

3

Areal (m2 netto)

14

Antal personer

8

Rumbeskrivelse
Funktion

Der skal være direkte adgang til puslerum/børnetoilet fra gangareal umiddelbart
udenfor grupperum. Der skal etableres transparens/indkig/vindue for at sikre
overskuelighed fra puslerum til grupperum og birum og modsat. Ikke indkig/udkig
mellem puslerum og gangareal.
Puslerum betragtes som et læringsrum for børn og et arbejdsrum for voksne. Det
betyder, at der skal være plads omkring aktiviteterne. Herunder, at: vaske og tørre
hænder, stå op og blive puslet, børn selv kravler op og ned fra pusleborde, voksne
bruger justerbare skamler, gå på toilettet, selv at tage tøj af og på, evt. at lege med
vand. Ekstra plads til selv at kunne tage tøj af og på/ selvhjulpethed/ træning samt
opbevaring af ekstra tøj/ skiftetøj kan evt. suppleres med indretninger i umiddelbar
nærhed i gangareal.
Puslerum/børnetoilet skal indrettes med 2 pusleborde med vask og 2
børnetoiletter.
2 stk. vaskerender til i hver 4 børn ad gangen med spejle over, så det er muligt for
børnene at spejle sig.
Plads og let adgang til at vaske og tørre hænder.
Der skal etableres håndvask i voksenhøjde.
Opbevaringsbehov:
22 opbevaringskasser (1 pr barn), samt plads til ekstra tøj/skiftetøj, bleer, klude
mv.
Der skal etableres gulvafløb under puslebordet i toiletrummet, så der kan være
mulighed for vandleg.

Nærhedskrav

Puslerum/børnetoilet placeres med let adgang fra grupperum gennem dør fra
gangareal. Der skal etableres indkigsmuligheder/vinduer mellem puslerum og
grupperum samt birum.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

14
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-

2 børnetoiletter. Det ene afskærmet med lette vægge u. dør. Begge toiletter
med toiletsæder u. låg.
2 stk. eldrevne pusleborde med indbygget vask og berøringsfri
blandingsbatteri i den ene side.
1 stk. voksenhåndvask m. berøringsfri blandingsbatteri
2 børnevaskerender m. hver 4 stk. berøringsfrie blandingsbatterier, 1 stk.
et-grebs-blandingsbatteri med bruseslange og spejle over.
Sanitetstilbehør
Reol til 22 opbevaringskasser (min. 22 rum på l.34Xb.24Xh.16cm) ved
siden af pusleborde (obs. arbejdshøjde).
1 stk. højskab til ekstra bleer, klude mv.
2 stk. børnestiger

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade

Vægge

Robuste mod slag og vandpåvirkninger, rengøringsvenlige, malede/vægfliser/vinyl

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, skridsikre, vandafviselig, optimale forhold for børn og
medarbejder,

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme som basisopvarmning. Radiatorer til at styre temperaturvariationerne.
Vand og sanitet jf. ovenstående
Gulvafløb

Ventilation

Indeklimakategori 2. VAV-ventilation.
Grundventilation suppleres med manuelt betjent udsugning

El
El - stærkstrøm

Stikkontakt ved døre.
Stikkontakt ved voksenhåndvask.
230V udtag/stikk. til pusleborde og berøringsfri blandingsbatterier.
230V udtag/stikk. til rumregulator.
230V udtag/stikk. til fremtidig håndtørrer.

El - Svagstrøm
Belysning

Grundbelysning:
Sensor til automatisk tænd/sluk af belysning.
Specialbelysning:
Der skal være lys over spejle. Vinklede spejle over børnehåndvaske skal have
spejlbelysningen bygget frem på spejlholderen, så belysningen er placeret på
samme måde foran spejlet, som hvis begge dele var monteret direkte på væg.
Spejlbelysningen skal tænde sammen med grundbelysningen.
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Gangareal, øvrigt
Generelt
Rumbetegnelse/ -type Gangareal/fordelingsareal, vuggestue
Rum ID
Antal rum
Areal (m2 netto)
Antal personer
Rumbeskrivelse
Funktion

Det skal tilstræbes, at fordelingsarealer imellem grupperum, puslerum og
garderobe får karakter af et aktivt kodet areal med små rumligheder, der tilbyder
mulighed for leg og sanselige oplevelser af forskellig karakter. Herunder afspejler
læreplanstemaerne natur, udeliv og science, krop, sanser og bevægelse, samt
visionen omkring ’det maritime’ - havet/fjorden og bæredygtighed.
Et indbygget fælles fordelingsareal som fx kan udformes som fortællende aktive
sanse-/legevægge, forløb og nicher med variation i skala, lys, rum i rum, højder og
farver. Der kan indgå plads til akvarie, udstilling af udstoppede dyr, hulrum og
sanseforløb, bevægelsesreposer, små trapper og skrå rutsjeflader, legeprikker og
streger i gulv.
Ønske om nicher med plads til selv at kunne tage tøj af og på/ selvhjulpethed/
træning umiddelbart udenfor puslerum.
Gerne transparens/ rude i håndtagssiden i den øverste del af dørenved døre der
muliggør indkig/udkig og overskuelighed.
Indbygget nærdepoter/ skabe m. skydedøre i gangareal/fordelingsareal. Se
beskrivelse under nærdepoter.

Nærhedskrav

Fordelings/fællesareal imellem grupperummene og til garderobe.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

Nicher, bevægelsesreposer, små trapper og skrå rutsjeflader, legeprikker
og streger i gulv. Aktive sanse-/ legevægge.
Indbyggede udstillingsglasmontre og plads til akvarie.

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre
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Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade

Børne og Ungeuniverset – Stigsborg Havnefront
Rumskema

Vægge

Robuste mod slag, rengøringsvenlige, malede og evt. suppleret med andet
vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, optimale forhold for børn der opholder sig på gulvet

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme som basisopvarmning. Radiatorer til at styre temperaturvariationerne.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling i områder med tilstrækkeligt dagslys.
Mulighed for dæmpning i områder med specialbelysning.
Specialbelysning:
Der skal etableres specialbelysning i de områder, hvor der lægges op til sanselige
oplevelser. Specialbelysningen kan være som punktbelysning eller almen
belysning, hvor der skal være mulighed for at justere på farver og intensitet i hvert
område. Denne justering skal kunne styres manuelt eller via på forhånd fastlagte
scenarier.
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Nærdepoter
Generelt
Rumbetegnelse/ -type Nærdepoter, vuggestue
Rum ID

1.04

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

10 m2

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

Generelt skal der etableres rigeligt med depotplads, hensigtsmæssigt fordelt i hele
institutionen. Der skal være nem adgang til de effekter og materialer som bruges
dagligt fra grupperum.
Specifikt ønskes disponeret:
Centrale nærdepoter i form af indbyggede aflåselige skabe med skydelåger i
gangareal/fordelingsareal ml. grupperum og tæt ved puslerum. Her skal kunne
opbevares mindre og større effekter og materialer på hylder.

Nærhedskrav

Nærdepoter placeres med nærhed til grupperum og puslerum.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

Indbyggede aflåselige skabe m. skydelåger, hyldedybde 50/60cm m. variabel
hyldeafstand.

AV Udstyr

Mulighed for opladning af Ipads mv.

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade

Vægge

Robuste mod slag, rengøringsvenlige, malede og evt. suppleret med andet
vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige

VVS og ventilation
VVS

Radiator

Ventilationbla

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 0,5 gange/time
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El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Belysning
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Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet.
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Rumskema

Indgang/vindfang
Generelt
Rumbetegnelse/ -type Indgang/vindfang, vuggestue
Rum ID
Antal rum

1

Areal (m2 netto)

8 m2

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

Ankomstforholdene skal først og fremmest signalere imødekommenhed og
overskuelighed for både børn og voksne. Indgang og børnegarderobe er præget
af stor daglig aktivitet og passage af børn, forældre og personale, derfor skal
indretning, størrelse og belægning/materialer overvejes nøje.
Ved indgangen til vuggestuen skal der etableres et vindfang. Hvis udgangen til
legeplads/uderum ikke sker via indgangen, skal der også etableres vindfang her.
Hvis indgangen vender ud mod et offentligt areal, fungerer vindfanget også som
en sluse, der forhindrer børn i at løbe ud. Begge døre skal derfor forsynes med
højtsiddende håndtag.
Det foretrækkes at indgang foregår via legeplads/ uderum.
Vuggestuen indrettes som skofri zone og det skal være muligt for børn og
voksne, at tage sko af i indgangsparti/vindfang.
Vuggestuebørn skal kunne nå deres fodtøj og der skal være plads til at de selv
kan tage fodtøjet på, evt. med hjælp fra en voksen.
Forældrenes sko skal kunne henstilles i indgangspartiet i hente/bringe
situationen og der skal være mulighed for at sidde ned for at tage sko af og på.
Til børnenes og personalets udefodtøj (herunder våde og beskidte sko/støvler)
skal der indrettes en overskuelig og praktisk skoreol/fodtøjsrist ift. rengøring.
Udendørs vandhane til støvlevask.
Overgange mellem indgang/vindfang med fodtøjs-grovgarderobe og den øvrige
børnegarderobe skal klart defineres fx vha. materiale eller farveskift i
gulvbelægningen, så man signalerer, hvor der er rent/snavset.

Nærhedskrav

Indgang/vindfang til vuggestue skal placeres hensigtsmæssig ift. let at kunne
hente/bringe og i forbindelse med børnegarderobe og udgang til
legeplads/uderum. Indgang/vindfang m. fodtøjs-grovgarderobe skal placeres i
forbindelse med børnegarderobe og udgang til legeplads/uderum.

Andre forhold

Gode udluftningsforhold og ekstra varme i gulvet.

Inventar og udstyr
Inventar
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-

Skorist til 70 børnestøvler/fodtøj (i børnehøjde)
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Rumskema

-

-

Skorist til 20 voksenstøvler/fodtøj
Gulv-og siddeplads ift. at tage sko af og på.
Ved alle indgange (udenfor) skal der etableres varmegalvaniserede
skraberiste på min. 1500mm x dørbredde / indgangsparti og skal deles op
så de enkelte elementer kan håndteres af én person. Risten skal være
skridsikker. Under risten skal der være min 10 cm fri plads til opsamling af
skidt.
Ved alle indgange (indenfor) skal der etableres en skrabemåtte og en
tørremåtte i rengøringsvenlige materialer
Udendørs vandhane til støvlevask v. udgang til legeplads/uderum (udenfor)

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade

Vægge

Robuste mod slag, snavs, vand, rengøringsvenlige, malede og evt. suppleret med
andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, vandafvisende, stor slidtage

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme som basisopvarmning. Radiatorer til at styre temperaturvariationerne.

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 2,0 gange/time.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Belysning
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Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for dæmpning.

Børne og Ungeuniverset – Stigsborg Havnefront
Rumskema

Børnegarderober
Generelt
Rumbetegnelse/ -type Børnegarderober, vuggestue
Rum ID
Antal rum

1 (opdelt i 3 rum/afsnit)

Areal (m2 netto)

46

Antal personer
Rumbeskrivelse
Funktion

Garderobens primære funktion er at give plads og ro til børnenes af-og
påklædning og det er et vigtigt læringsrum ift. børnenes udvikling og
selvhjulpethed. Det er også her forældrene møder institutionen og hvor
formidling og kommunikation med personale, samt uformel snak mellem
forældre ofte finder sted.
Garderobens placering i institutionen skal være med til at skabe en naturlig
overgang mellem ude og inde, både i forhold til ankomsten og til udearealerne.
Den skal indrettes i forlængelse af udgang/ vindfang til udearealerne. I
vindfanget indrettes en grovgarderobe til udefodtøj som beskrevet under
indgang/vindfang. Garderobe ønske som et selvstændigt rum.
Garderoben skal servicere 66 børn med overtøj, indesko, ekstra tøj mv. Den
skofri/indesko zone starter i garderoben, der skal underopdeles i mindre rum/
afsnit for gruppe (22 børn). Garderoben skal være nem og overskuelige at
orientere sig i for børn, forældre og personale.
Vuggestuebørn skal selv kunne nå deres tøj ift. at blive selvhjulpne og der skal
være god gulvplads til den pædagogiske læring, der ligger i at tage tøj på selv
samt hjælpe andre. Der skal ligeledes være plads til, at flere børn og deres
forældre samtidigt kan betjene garderoberne. Podier, som børnene selv kan
kravle op på, kan være med til at lette hjælpen til påklædning.
Garderobens placering skal skabe mindst mulig forstyrrelse, ganglinjer og snavs
i vuggestuens øvrige areal. Den ønskes etableret som et egentligt rum, men kan
også etableres som en del af fordelingsområder, forudsat at det ikke skaber støj
og uro.
I indretningen af garderoben skal det indtænkes, at det er en arbejdsplads for
personalet, og hvordan daglige rutiner tager hensyn til medarbejdernes
arbejdsstillinger, herunder brug af justerbare taburetter på hjul.
Børn skal kunne afleveres i garderoben og der skal etableres tryghed for børn
og forældre i afskedssituation fx ved vinkevindue.

22

Børne og Ungeuniverset – Stigsborg Havnefront
Rumskema

Overgange mellem vindfang/grovgarderobe og den øvrige børnegarderobe skal
klart defineres f.eks. vha. materiale eller farveskift i gulvbelægningen, så man
signalerer, hvor der er rent/snavset.
Der skal etableres plads til personalets legeplads-overtøj.
Nærhedskrav

Børnegarderober placeres ved ind- og udgangsområde i forlængelse af vindfang
og uderum. Gerne tæt ved kontor-og personalefaciliteter.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

-

3X 22 stk. børnegarderober min. bredde 30cm med bænk, 2 hylder, knager
og skohylde til hvert barn.
Podier/reposer til af-og påklædning, samt ventested.
Bøjlestang med hatte- og skohylde til personalets udetøj (minimumlængde:
1,8m af hver)
2 stk. højskabe med massive låger
1 stk. børnevaskerende m. 2 stk. berøringsfrie blandingsbatterier og 1 stk.
et-grebs-blandingsbatteri med bruseslange.
1 stk. voksenhåndvask med berøringsfri blandingsbatteri
Sanitetstilbehør

-

Elektroniske info- og oversigtsskærme.
Touchskærme hvor forældre kan tjekke deres barn ind eller ud.

-

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade

Vægge

Robuste mod slag, snavs, vand, rengøringsvenlige, malede og evt. suppleret med
andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, vandafvisende, stor slidtage

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme og radiator. Radiator med manuelt betjent termostatventil til hurtig
opvarmning ved vådt overtøj.
Vand og sanitet jf. ovenstående

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 4,0 gange/time.

El
El - stærkstrøm

El - Svagstrøm
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Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.
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Rumskema

Belysning
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Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for dæmpning.
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Rumskema

Krybberum
Generelt
Rumbetegnelse/ -type Krybberum, vuggestue
Rum ID

1.07

Antal rum

3

Areal (m2 netto)

20 m2

Antal personer

16

Rumbeskrivelse
Funktion

Krybberum ønskes udført som isolerede opvarmede rum, således at daglig
håndtering af madrasser og dyner undgås.
De skal placeres i umiddelbar nærhed af vuggestuegruppernes 3 puslerum som 3
opdelte rum. Det har høj prioritet, at der mulighed for at køre nogle børn udenfor i
et overdækket areal.
Krybberum skal placeres, så de er afskærmet for overophedning (gerne
nordvendt), støj fra legende børn, støjende biler og øvrige støjkilder i området. Der
skal være god udluftning og nem adgang. Ved separat bygning, skal der etableres
overdækket adgang.
Der skal være adgang til dagslys i krybberummene.
Der ønskes udført krybberum til 48 børn, opdelt i 3 rum således at børn i mindre
grad vækker hinanden. Rum/afsnit skal disponeres med 2/3 som etagekrybber og
1/3 som enkeltkrybber/barnevogne.
Krybberne skal kunne placeres, så der opnås en god arbejdsstilling fra siden, når
barnet lægges i krybben. Afstanden mellem krybberne skal tilgodese en god
ergonomisk arbejdsstilling for personalet.
Der skal være plads til stiger ved krybber/barnevogne, så børnene selv kan kravle
op og ned – samt plads til at personale kan have korrekte arbejdsstillinger ved
putning, klipse seler af og på mv.

Nærhedskrav

Krybberum placeres tæt ved de 3 puslerum/grupperum.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

Etagekrybber, enkeltkrybber og barnevogne.
Skab til opladning af babyalarmer m.m.

AV Udstyr

-

Overvågning via højtaler/kaldeanlæg og babyalarm.
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Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stålkarme, fodspark på dørplade, aut.
dør med albuetryk

Vægge

Robuste mod slag, rengøringsvenlige, malede og evt. suppleret med andet
vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, vandafvisende, stor slidtage

VVS og ventilation
VVS

Radiator

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
8 stk. dobb. Stikkontakter i skab til opladning af babyalarmer m.m.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Belysning
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Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for dæmpning.
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Rumskema

Fællesdepot
Generelt
Rumbetegnelse/ -type Fællesdepot, vuggestue
Rum ID

1.08

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

8

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

Der skal etableres et fællesdepot til store effekter fx legeredskaber og
årstidsbestemte materialer og til storindkøb/ lagervarer af fx bleer, linned og
rengøringsartikler. Det skal placeres, så der er nem adgang for varelevering.
Det skal indrettes m. 2 forskellige afsnit m. hylder til henholdsvis lagervarer og
store effekter.
Det kan evt. integreres med børnehavens fællesdepot med let adgang fra både
vuggestue og børnehave.

Nærhedskrav

Fællesdepot skal placeres, så der er nem adgang for varelevering.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

Der skal etableres hylder i 2 afsnit med forskellig dybde og afstand. I alt ca.
40 lbm. hylder m. hyldedybde 50cm.

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade

Vægge

Robuste mod slag, rengøringsvenlige, malede og evt. suppleret med andet
vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige,

VVS og ventilation
VVS

Radiator med alm. termostatventil.

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 0,5 gange/time.
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El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Belysning
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Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet.
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Rumskema
Børnehave

Fællesrum
Generelt
Rumbetegnelse/ -type Fællesrum, børnehave
Rum ID

1.09

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

52 m2

Antal personer

48

Rumbeskrivelse
Funktion

I børnehaven starter og slutter dagen i fællesrummet. I løbet af dagen danner
det ramme om mange forskelligartede aktiviteter; værksted, spisning, leg og
ophold.
Morgen og eftermiddag:
I morgenmadssituationen skal området være afgrænset og intimt, så der
indbydes til en overskuelig og rolig start på dagen. Der skal kunne skabes en
hyggelig stemning med lys, lyd, farver og bløde møbler. Der skal være muligt at
trække sig til et stillested/læsehule, for små grupper af børn at lege og for at
trække en gruppe børn og en aktivitet med ind i et af de nærtliggende rum, da
der er forskellige behov om morgenen. Nogle har spist hjemmefra og skal i gang
med dagens leg; mens andre har brug for en stille og rolig morgenmadsstund og
opvågning. Der skal være plads til bespisning af 20-22 børn til morgenmad.
Midt på dagen:
Fællesrum fungerer som funktionsrum/værksted for forskellige pæd. aktiviteter
og som spisested for 20-22 børn til frokost og eftermiddagsmad.
Særlige lejligheder/ temaprojekter:
Fællesrum kan sammen med pæd. køkken og multiværksted danne ramme om
forskellige temaaktiviteter/projekter og traditioner gennem året.
Rummet skal indbyde til fællesskab, til kommunikation mellem børnene og til
etablering af relationer. Her udvikles børnenes sprog og deres evne til
opmærksomhed og til at indgå i relationer. I rummet skal der etableres læringsog legemiljøer, der udfordrer børns sanser og inviterer til leg og læring. Rummet
skal give deltagelsesmuligheder i fællesskaber for alle børn, herunder
muligheder for deltagelse på kanten af aktiviteter.
Fællesrummet skal etableres som et ikke gennemgangsrum tæt ved
garderoben, toiletter og indgang/udgang. Der skal være adgang til de nære
uderum, hvor aktiviteter let kan flyttes ud i et delvist overdækket område.
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I fællesrummet skal der integreres forskellige legerum, der understøtter rollelege
og konstruktionslege. Der kan fx indrettes nicher og hulrum med åbninger og
diske, hvor der kan leges familie, butik mv.
Pæd. køkken og multiværksted skal placeres i direkte sammenhæng og delvist
visuel forbindelse med fællesrummet. Det store motorikrum skal placeres i
umiddelbar nærhed, så det er muligt at inddrage det til en trinvis op-og
nedlukning i starten og slutningen af dagen. Funktionerne skal tilsammen
udgøre et overskueligt område med forskellige aktivitetstilbud i ydertimerne.
Fællesrummets indretning skal tage højde for, at ganglinjer ikke forstyrrer
aktiviteterne i rummet. Ligesom der skal være fokus på rumlig variation,
overskuelighed og foranderlighed. Indbyggede skabe, reoler og
udstillingsmontrer kan bruges som afskærmende elementer.
Funktioner i fællesrum:
• Åbne/lukke sted for socialt samvær/basefunktion
• Spisning for 20-22 børn + voksne
• Værkstedsfunktion (lave projekter, eksperimentere mv.)
• Indbyggede legesteder (rollelege, konstruktionslege mv.)
• Legetek (opbevaring/udstilling/let børneadgang til legetøj)
• Stillested/læsehule (læse, lytte, hvile) hvor man kan trække sig
• Opbevaring og udstilling. Integreret nærdepot/skabsdepot og
udstillingsvæg/reol. Herunder evt. reol til genbrugsmaterialer og byttebog-skab
• Evt. samlingssted (fx fortælletrappe) og børneborde langs vindue eller
væg til at tegne, konstruere mv.
• Projektor/skærm
I Børne- og Ungeuniverset er man bevist om materialernes genanvendelighed
og i ’genbrugs-’reolen kan finde restmaterialer, som frit kan anvendes i nye
projekter.
Børnenes arbejder skal kunne udstilles i faste/mobile montrer. Udstillingerne
skal være der, hvor folk naturligt kommer forbi. Vægflader kan bør generelt
udnyttes til udstilling, opbevaring eller akustikregulering/ opslagstavler.
Nærhedskrav

Fællesrummet skal placeres tæt ved garderobe og toiletter. Det skal placeres I
umiddelbar nærhed af motorikrum, så det kan inddrages i sammenhæng med
fællesrummet når dagen starter og slutter. Det skal indrettes med integrerede
legerum og i direkte sammenhæng med pædagogisk køkken, multiværksted og
nære uderum.
Fællesrummet skal placeres centralt i daginstitutionen med let adgang fra kontorog personalefaciliteter og vuggestuen. Det er en fordel, hvis det har let adgang til
produktionskøkken og gerne skolens øvrige fællesområder.
Fra fællesrummet ønskes der adgang til et delvist overdækket uderum til spisning
og værkstedsaktiviteter for 20-22 børn.
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Andre forhold

I løbet af dagen kommer der rullevogne med morgenmad, middagsmad og
eftermiddagsmad fra produktionskøkkenet.
Døre, vinduer, skabsvæg og reposer skal placeres med tanke på at skabe mange
gode aktivitets-og legesteder til aktiviteter med forskelligt lydniveau.
Dobbeltdøre med glasudsnit til pæd. køkken og multiværksted.
(Det samlede areal 54m2 er sammensat af 40m2 fællesrum/værksted +12m2
legerum + 2-3m2 indbygget skabsdepot)

Inventar og udstyr
Inventar

-

Spisepladser til 22 børn + voksne, som også kan bruges til at tegne, spille
mv.
6 stk. aflåselige højskabe indbygget i væg. 4 stk. m. massive låger og 2 stk.
m. glaslåger.
Indbygget reolvæg/udstillingsmontre (samlet hyldelængde min.360cm/ min.
h.80cm X b.120cm)
Indbyggede legesteder, nicher og hulrum med åbninger og diske
(rollelege), samt legepodier (h.25-35cm, konstruktionslege mv.)
Legetek (opbevaring, udstilling og let børneadgang til legetøj)
Stillested/læsehule
Fraktionsopdelt affaldsspand.

Gerne indtænkes:
- Samlingssted (fx fortælletrappe)
- Børneborde langs vindue eller væg til at tegne, konstruere mv.
AV Udstyr

-

Projektor og musik/lyd.

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade

Vægge

Robuste mod slag, rengøringsvenlige, malede og evt. suppleret med andet
vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, optimale forhold for børn der opholder sig på gulvet

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme som basisopvarmning. Radiatorer til at styre temperaturvariationerne.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm
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230V udtag/stikk. til rumregulator.
El - Svagstrøm

Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.
Tomrør til Dolby 7.1 surround.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Der skal etableres specialbelysning, hvor der skal være mulighed for at justere på
farver og intensitet i flere uafhængige områder. Denne justering skal kunne styres
manuelt eller via på forhånd fastlagte scenarier.
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Pædagogisk køkken
Generelt
Rumbetegnelse/ -type Pædagogisk køkken, børnehave
Rum ID

1.10

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

18 m2

Antal personer

10

Rumbeskrivelse
Funktion

Det pædagogisk køkken skal kunne bruges både i sammenhæng med
fællesrummet og som et selvstændigt spise- og værkstedsrum for en mindre
gruppe børn.
Forbindelsen mellem pædagogisk køkken og fællesrum skal etableres som en
mulig bred åbning og med delvis visuel forbindelse.
Funktioner/aktiviteter i det pædagogiske køkken:
• Miniværksted for en mindre gruppe børn (8 børn og 1 voksen)
• Både projekter omkring mad fx ’haver til maver’ og ’jord/fjord til bord’ og
øvrige værkstedsaktiviteter
• Spisested for en mindre gruppe børn (8 børn og 1 voksen)
• Aktiviteter i forlængelse af fællesrum
• Mulighed for spireforsøg i vindueskarm og evt. i minidrivhus, højbede og
udekøkken udenfor.

Nærhedskrav

Det pædagogiske køkken skal placeres centralt i daginstitutionen og i
sammenhæng med fællesrummet og nære uderum. Det skal placeres tæt ved
garderoben og med mulig direkte adgang fra gang/fordelingsareal.
Der skal være let adgang fra vuggestuen ift. brug af køleskab (babymad,
mælkeprodukter mv.) og microovn til at varme flasker og babymad.
En let adgang til produktionskøkken er en fordel.
Der skal være direkte adgang til det fri fra pædagogisk køkken med et delvist
overdækket uderum til spisning og værkstedsaktiviteter for 8 børn.

Andre forhold

Egnet gulv og materialer ift. pæd. Køkken/værkstedsfunktion.
Dobbeltdøre med glasudsnit mod fællesrum

Inventar og udstyr
Inventar
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Fleksibelt spise-/arbejdsbord til 8 børn og 1-2 voksne, gerne i form af
Hæve-sænkebord (ca. mål: l.180cm X b.80cm)
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- Fast ståtrin/podiebænk til børn (både stå og siddefunktion)
- Fraktionsopdelt affaldsspand.
Skabsvæg med:
- 1 stk. køleskab á 400 l med integreret fryser
- 1 stk. Opvaskemaskine
- 2 stk. Kogeplader med emhætte over
- 1 stk. Varmluftovn
- 1 stk. Microovn
- Laminatkøkkenbord min. 180cm m. voksenvask
- Overskabe min. 3 stk., 1 stk. vaskeskab, 2 stk. underskabe som
skuffesektioner (til service med børneadgang)
- 2 stk. højskabe
- Børnevask med berøringsfri blandingsbatteri
- Sanitetstilbehør.
AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag, vand, madlavning, rengøringsvenlige, malede/stål/klinker

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, hygiejnelofter, aftagelige hvis der er
installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, optimale forhold for børn der opholder sig på gulvet;
vandafviselige, optimale forhold for et køkken.

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme som basisopvarmning. Radiatorer til at styre temperaturvariationerne.
Vand og sanitet jf. ovenstående
Gulvafløb

Ventilation

Indeklimakategori 2. VAV-ventilation

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt over bord for hver påbegyndt meter bordplade, dog min. 3 stk. over
bord.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m², jævnt fordelt ud over det gulvareal, der er
dækket af køkkeninventaret.
Installationer til de herover beskrevne hvidevarer og hæve/sænkeborde.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

2 stk. Dobbelte PDS, placeret efter aftale.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
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Multiværksted
Generelt
Rumbetegnelse/ -type Multiværksted, børnehave
Rum ID

1.11

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

34 m2

Antal personer

25

Rumbeskrivelse
Funktion

Multiværkstedet skal understøtte arbejdet med alle lærerplanstemaerne, herunder
social, personlig og sproglig udvikling, brug af alle sanser, kulturelle og æstetiske
oplevelser, kreative og naturfaglige projekter.
Læringscenteret skal stimulere børnenes engagement, fantasi, kreativitet og
nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer,
redskaber og medier. Det er et rum til kreative processer, eksperimenter og til at
tage naturen med ind, hvor temaprojekter kører over kortere eller længere tid. Her
foregår så forskelligartede projekter som naturlære, rumraket workshop af
genbrugsmaterialer, kunstmaling, lerarbejde og sløjd mv.
Multiværkstedet skal kunne fungere i direkte forbindelse med fællesrummet og
etableres som en mulig bred åbning.
Det skal indrettes med direkte adgang til det fri med mulighed for at trække
aktiviteter ud i delvist overdækkede nære udearealer, herunder muligheder for at
arbejde og spise både inde og ude for 20-22 børn + voksne.
Funktioner/aktiviteter i multiværkstedet:
• Fleksibelt både fin-og grovværksted for meget forskelligartede projekter.
Mulighed for at trække aktiviteter ud i direkte forlængelse af værkstedet
• Let adgang til materialer, udstilling og opbevaring af materialer
• Spisefunktion for 20-22 børn, inde og ude
• Aktiviteter i forlængelse af fællesrum
I Børne- og Ungeuniverset er man bevist om materialernes genanvendelighed og i
’genbrugs-’reolen kan finde restmaterialer, som frit kan anvendes i nye projekter.

Nærhedskrav

Multiværksted skal placeres i direkte forbindelse med fællesrummet, så det kan
benyttes sammen med dette til trinvis op- og nedlukning i ydertimerne, samt ved
temaaktiviteter mv.
Indrettes med direkte adgang til det fri med mulighed for at trække aktiviteter ud i
delvist overdækkede nære udearealer til spisning og værkstedsaktiviteter for 20-22
børn.
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Andre forhold

Indbygget nærdepot i skabsvæg.
Dobbeltdøre med glasudsnit til fællesrum

Inventar og udstyr
Inventar

AV Udstyr

-

Fleksible robuste arbejds-/spisepladser til 22 børn + voksne
Indbygget reolvæg/udstillingsmontre til opbevaring og udstilling, samt
tørreplads
- Fraktionsopdelt affaldsspand.
Skabsvæg med:
- 180 cm børnevaskerende fordelt på 1-2 vandrender m. 4 stk. berøringsfrie
blandingsbatterier, 1 stk. et-grebs blandingsbatteri med bruseslange og
spejle over.
- Sanitetstilbehør
- 180 cm stålarbejdsbord m. vask til voksne ca.180 cm m. åbne hylder under
- Overskabe min. 3 stk., 1 stk. vaskeskab, 2 stk. underskabe som
skuffesektioner (med børneadgang)
- 4 stk. aflåselige højskabe indbygget i væg. 2 stk. m. massive låger og 2 stk.
m. glaslåger
-

Skærm/interaktiv tavle og lyd/musik

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag, vand, de kreative aktiviteter, rengøringsvenlige,
malede/stål/klinker

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, optimale forhold for børn der opholder sig på gulvet;
vandafviselige, optimale forhold for et kreativt værksted

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme som basisopvarmning. Radiatorer til at styre temperaturvariationerne.
Vand og sanitet jf. ovenstående

Ventilation

Indeklimakategori 2. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Dobbelt stikkontakt til projektor/interaktiv tavle.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
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Store motorik
Generelt
Rumbetegnelse/ -type Store motorik, børnehave
Rum ID

1.12

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

54 m2

Antal personer

50

Rumbeskrivelse
Funktion

Institutionen har et særligt fokus på læreplanstemaet: Krop, sanser og
bevægelse. Det betyder, at børnene inviteres til at få mange forskellige kropslige
erfaringer i et læringsmiljø, hvor bevægelsesglæde, kreativitet og leg er
nøglebegreber. Det fysiske rum må gerne inspirere til udvikling og nytænkning i
forhold til bevægelse, at børnene gennem udfordrende bevægelsesaktiviteter
formår at blive udfordret i deres kropslige formåen.
Det store motorikrum skal indrettes med plads til mange typer af
bevægelsesaktiviteter i forskelligt tempo og lydniveau og både børnenes egne
lege og tilrettelagte pædagogiske aktiviteter. Rummets skal indrettes med vægt
på grovmotorik og krop/bevægelse med følgende funktioner/ fleksible
muligheder:
•

•
•
•
•

•
•
•

Egnet gulv til bevægelsesaktiviteter, herunder opstilling af forskellige
motorik/redskabsbaner og brug af skummadrasser fra indbyggede
depoter i lokalet.
Ophængning af gynger, tove mv. der træner vestibulærsansen, gerne
ophængningsløsning så det også kan bruges til TRX træning i fritiden.
Legegrafik i gulv der både understøtter samling og bevægelseslege
Mulighed for brug af flytbar let håndterbar miniscene til musik, drama,
miniforestilling mv.
Mulighed for forskellig lyssætning til forskellige aktiviteter: spots/rettet
lys, regulerbar grundbelysning, lys der understøtter sanser og forskellige
aktiviteter
Mulighed for mørklægning
Visning af sange, musikvideoer, film mv.
Let adgang til aflåseligt depotrum.

Motorikrummet skal let kunne ændres fra; et åbent rum med plads til at løbe frit,
lege med bløde bolde mv. til et rum med redskabsbaner, gynger, tove mv. og til
et rum til samling, musik og teater mv.
Det store motorikrum kan evt. anvendes til fødselsforberedelse, yoga,
forældre/barn gymnastik, holdtræning mv. uden for børnehavens åbningstid. Det
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betyder, at det skal indrettes med en stor grad af fleksibilitet, gode
opbevaringsmuligheder med let adgang for udefrakommende brugere.
Det ønskes at opdelingen mellem store motorik og lille motorik foregår med en
fast væg og med et fælles depot i mellem.
Nærhedskrav

Store motorik skal placeres umiddelbart ved fællesrummet, så det kan benyttes
sammen med dette til trinvis op- og nedlukning i ydertimerne. Gerne med en mulig
bred døråbning der sikre overskuelighed og transparens.
Indrettes med direkte adgang til depot som deles med lille motorik.

Andre forhold

Lofthøjde ca. 4m.
Gulve der understøtter aktiviteterne og som er behagelige både at bevæge sig på
og sidde på.
God akustik ift. bevægelse, sang og musik. Gerne akustik bl.a. reguleret vha.
venlige robuste naturmaterialer.
Rummet skal kunne mørklægges.
Evt. bevægelsesvæg/station i eller lige udenfor lokalet. Fx armgang i forskellige
højder langs væg med op-og nedgangs reposer, evt. klatregreb mv. (ca. l.4m X
h.2m x b.0,8 m) og faldunderlag iht. gældende regler.

Inventar og udstyr
Inventar

-

-

Tværgående motorikskinner til montering af div. gynge, klatre,
balanceredskaber mv. og med plads til TRX træningsstropper
Gulvbelægning der indbyder til bevægelse og med en opstregning/
gulvgrafik der understøtter samling og bevægelseslege.
Mulighed for mørklægning
Reposer langs væg/balance og bænkfunktion, gerne vinduesnicher
Klatretove (min. 6 stk.)

-

Projektor og lydanlæg.

-

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag, motoriske aktiviteter, rengøringsvenlige, malede og evt.
suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, optimale forhold for børn der opholder sig på gulvet; optimale
forhold for et motorisk rum

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme som basisopvarmning. Radiatorer til at styre temperaturvariationerne.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.
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El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Dobbelt stikkontakt til projektor/interaktiv tavle.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.
Tomrør til Dolby 7.1 surround.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Der skal etableres specialbelysning, hvor der skal være mulighed for at justere på
farver og intensitet i flere uafhængige områder. Denne justering skal kunne styres
manuelt eller via på forhånd fastlagte scenarier.
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Lille motorik
Generelt
Rumbetegnelse/ -type Lille motorik, børnehave
Rum ID

1.13

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

34 m2

Antal personer

25

Rumbeskrivelse
Funktion

Det lille motorikrum skal indrettes med vægt på mere stille sansemotoriske
krop/bevægelse og kodes til fx sansemotoriske øvelser, yoga, mindfullness,
massage, dans, musik, leg, sprog og læsning for max 12 børn. Dert skal
indrettes med følgende funktioner/ fleksible muligheder:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Blødt gulv til stille aktiviteter som yoga, mindfullness, meditation og
massage
Ophængning af sansegynge mv. der træner vestibulærsansen,
Brug af spejle til dans, drama mv., gerne m. gardin
Opstilling af forskellige sansemotoriske øvebaner og brug af
skummadrasser fra indbyggede depoter i lokalet.
Afspilning af musik og visning af film mv.
Mulighed for forskellig lyssætning til forskellige aktiviteter: spots/rettet
lys, regulerbar grundbelysning, lys der understøtter sanser og forskellige
aktiviteter
Soverum for ca. 10-12 børn
Godt dagslys m. mulighed for mørklægning
Let adgang til aflåseligt depotrum

Det ønskes at opdelingen mellem lille motorik og store motorik foregår med en
fast væg og med et fælles depot i mellem.
Nærhedskrav

Indrettes med direkte adgang til depot som deles med store motorik.

Andre forhold

Gulve der understøtter aktiviteterne og som er behagelige både at bevæge sig på
og sidde på.
God akustik ift. bevægelse, sang og musik. Obs. Soverum. Gerne akustik bl.a.
reguleret vha. venlige robuste naturmaterialer.
Rummet skal kunne mørklægges.

Inventar og udstyr
Inventar
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AV Udstyr

-

Gulvbelægning der indbyder til stille sansemotoriske bevægelsesaktiviteter
Mulighed for mørklægning
Vinduesnicher til udkig og ophold

-

Projektor og lydanlæg

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag, motoriske aktiviteter, rengøringsvenlige, malede og evt.
suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, optimale forhold for børn der opholder sig på gulvet; optimale
forhold for et motorisk rum

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme som basisopvarmning. Radiatorer til at styre temperaturvariationerne.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Dobbelt stikkontakt til projektor/interaktiv tavle.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.
Tomrør til Dolby 7.1 surround.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Der skal etableres specialbelysning, hvor der skal være mulighed for at justere på
farver og intensitet i flere uafhængige områder. Denne justering skal kunne styres
manuelt eller via på forhånd fastlagte scenarier.
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Depot motorik
Generelt
Rumbetegnelse/ -type Depot motorik, børnehave
Rum ID

1.14

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

12

Antal personer
Rumbeskrivelse
Funktion

Fælles aflåseligt depot (store motorik og lille motorik) i en kombination af gulvplads
og reoler/hylder til opbevaring af: Div. motorikredskaber, skummadrasser,
skumredskaber og bolde, måtter, redskabsvogne, gynger, telte, instrumenter mv.
Opbevaring af instrumenter og andet udstyr i skabe Let håndterbar opbevaring af
sovemadrasser og soveposer.
Mulighed for at eksterne brugere af motorikrum kan opbevare måtter og div.
træningsudstyr.

Nærhedskrav

Direkte adgang fra både store og lille motorikrum samt fra gangareal

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

Dobbeltdøre adgang fra både store motorik og lille motorik
Hylder/reoler, 60 lbm. hylder i hyldedybde 50/60.
Kroge til ophæng af boldnet mv.
4 stk. aflåselige højskabe indbygget i væg. 2 stk. m. massive låger og 2 stk.
m. glaslåger.
Opbevaringsløsning til sovemadrasser og soveposer
Sovemadrasser og soveposer til 12 børn
Motorikredskaber fx sansegynge, trapez, balanceredskaber mv.
Værkstedsvogne til fx rasleæg, bolde, tørklæder, faldskærm, trommer, div.
spil mv.

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag, rengøringsvenlige, malede og evt. suppleret med andet
vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft
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Gulv

Rengøringsvenlige, stor slidtage

VVS og ventilation
VVS

Radiator

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 0,5 gange/time.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Belysning
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Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet.
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Science værksted
Generelt
Rumbetegnelse/ -type Science værksted, børnehave
Rum ID

1.15

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

36

Antal personer

25

Rumbeskrivelse
Funktion

Institutionen har et særligt fokus på læreplanstemaet: Natur, udeliv og science. Det
betyder, at børn skal sanse, opleve, undre sig, undersøge, udforske,
eksperimentere og lære gennem naturens egne ressourcer og muligheder.
Science værkstedet skal kodes til aktiviteter omkring, natur, udeliv, science og
bæredygtighed. Det skal indrettes med direkte adgang til det fri med mulighed for
at trække aktiviteter ud i delvist overdækkede nære udearealer, herunder
muligheder for at arbejde og spise både inde og ude for 20-22 børn + voksne.
Funktioner/aktiviteter i science værkstedet:
• Fleksibelt både fin- og grovværksted for meget forskelligartede projekter.
Plads til at svine fx grovsløjd, større forsøg, konstruktioner og
eksperimenter med vand fx i mobile vandkar
• Mulighed for at trække aktiviteter ud i direkte forlængelse af værkstedet
eller at trække aktiviteter ind fx spireforsøg, arbejde med
sand/jord/planter/smådyr mv.
• Inspirerende udstillinger og materialer om naturtemaer
• Plads til udstoppede og/eller levende dyr i terrarier
• Let adgang til materialer og opbevaring af materialer
• Spisefunktion for 20-22børn, inde og ude
Institutionen uderum og placeringen tæt ved Stigsparken og fjorden giver rig
mulighed for at opleve naturen og inddrage den aktivt i projekter i science
værkstedet. Det gælder fx smådyr, planter, blade, krydderurter, kriblekrable
(insekt) kasser mv.

Nærhedskrav

Science værkstedet skal placeres med gode muligheder for at trække aktiviteter
ud. Dobbeltdøre med glasudsnit til fællesrum

Andre forhold

Brug af naturmaterialer og bæredygtige materialer i indretning. Overflader i rummet
skal være tilpasset formålet.

Inventar og udstyr
Inventar
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Evt. mobile værkstedsborde
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-

Fleksible robuste arbejds-/spisepladser til 22 børn + voksne
Indbygget reolvæg/udstillingsmontre til opbevaring og udstilling, samt
tørreplads.
- Fraktionsopdelt affaldsspand.
Skabsvæg med:
180 cm børnevaskerende fordelt på 1-2 vandrender m. 4 stk. berøringsfrie
blandingsbatterier, 1 stk. et-grebs blandingsbatteri og spejle over.
- Sanitetstilbehør
- 180 cm stålarbejdsbord m. vask til voksne m. 180 cm åbne hylder under
- Overskabe min. 3 stk., 1 stk. vaskeskab, 2 stk. underskabe som
skuffesektioner (med børneadgang)
- 4 stk. aflåselige højskabe indbygget i væg. 2 stk. m. massive låger og 2 stk.
m. glaslåger.
Gerne indtænkes:
- Børnelangbord langs vindue eller væg til at undersøge, konstruere mv.
- Reposer/nicher til undersøgelse og fordybelse
- Vandkar/stålbord m. kant til brug både inde og ude.
AV Udstyr

-

Projektor og lyd/musik.

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag, aktiviteter som foregår i rummet, vand, natur osv.,
rengøringsvenlige, malede/stål/klinker

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet, stor
slidtage

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme som basisopvarmning. Radiatorer til at styre temperaturvariationerne.
Vand og sanitet jf. ovenstående
Gulvafløb

Ventilation

Indeklimakategori 2. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Dobbelt stikkontakt til projektor/interaktiv tavle.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.
Tomrør til Dolby 7.1 surround.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
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Der skal etableres belysning i de områder, hvor der lægges op til at aktiviteter
foregår udendørs/delvis udendørs. Denne belysning skal være med sensor med
mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
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Konstruktionsrum/legerum
Generelt
Rumbetegnelse/ -type Konstruktionsrum/legerum, børnehave
Rum ID

1.16

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

34 m2

Antal personer

25

Rumbeskrivelse
Funktion

Konstruktionsrummet skal understøtte børnenes naturlige lyst til at undersøge,
udforske og lære. Der skal være spændende konstruktionsgrej og materialer i
børnehøjde, så børnene selv kan tage initiativer til leg og aktivitet. Her kan foregå
alle typer af konstruktionslege fx lego, togbaner, vejbaner, træklodser, magneter
og kreative byggeprojekter. Derudover skal rummet indeholder en (fleksibel)
spisefunktion for 20-22 børn + voksne.
Den kunne evt. foregå ved at kunne lægge en plade over et
konstruktionsbord/bord udformet som et lavt kar, samt spisepladser ved
børnebord langs vindue eller væg med lette opbevaringsmuligheder for
igangværende konstruktionsprojekter.
Rummet kunne endvidere indrettes med legepodie/repos, udstilling af udførte
projekter, konstruktionsmaterialer og vejledninger.

Nærhedskrav
Andre forhold

Akustik fx ift. legoklodser mv.
Indbygget depotplads

Inventar og udstyr
Inventar

AV Udstyr
Konstruktioner
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-

Konstruktions-og spisepladser til 22 børn + voksne
Konstruktionsbord /spisebord + taburetter til 20-22 børn + voksne
Børneborde langs væg/vindue
Legepodie/repos
4 stk. indbyggede højskabe med massive låger
Indbygget reolvæg (min. b.3,0 x h.2,0 x d.0,4m, samlet hyldelængde min.
21 m m. børne-og voksenadgang)
Udstillingsvæg/opslagstavle
Fraktionsopdelt affaldsspand.

-

Skærm/interaktiv tavle og lyd/musik
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Rumskema

Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag, aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet, stor
slidtage

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme som basisopvarmning. Radiatorer til at styre temperaturvariationerne.

Ventilation

Indeklimakategori 2. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Dobbelt stikkontakt til projektor/interaktiv tavle.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.
Tomrør til Dolby 7.1 surround.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
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Bibliotek/stillerum
Generelt
Rumbetegnelse/ -type Bibliotek/stillerum, børnehave
Rum ID

1.17

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

10m2

Antal personer

8

Rumbeskrivelse
Funktion

Bibliotek/ stillerum er et kodet rum med fokus på sprog og kultur, et børnebibliotek
med mange bøger om natur og et stille fordybelsesrum.
Gennem historiefortælling, muligheder for at læse og lytte, lege og klæde sig ud
giver rummet for at en mindre gruppe børn både kan bruge rummet til deres egne
lege og at det kan bruges til pædagogstyrede aktiviteter.
Funktioner/aktiviteter i bibliotek/stillerum:
• Børnebibliotek med et særligt fokus på natur og science
• Miniscene/opholdspodier/reposer, historiefortælling og rollespil
• Huler og nicher til stille fordybelse, læse og lytte
• Udstilling og visualiseringer, aktiv sanselig væg
• Børnelangbord langs væg/vindue
Bibliotek/stillerum kan med fordel indrettes i direkte sammenhæng med legerum
med gode muligheder for at koble historiefortælling med udklædning og rollelege.
De to rum skal dog også kunne fungere som to selvstændige rum med forskellige
aktiviteter fx med en dobbeltdør imellem.
Brug af naturmaterialer i indretning. Rolige farver, lys, akustik og organiske former
skal understøtte fordybelse og stilleleg.

Nærhedskrav

Bibliotek/stillerum placeres i sammenhæng med legerum.

Andre forhold

Rummet skal kunne mørklægges.

Inventar og udstyr
Inventar

AV Udstyr
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- Bogreoler (min. 20 lbm. hylder)
- Miniscene/ podier/ reposer
- Knager til udklædningstøj
- Stillenicher/læsehuler
- Udstillingsvæg/aktiv sanselig væg med fokus på sprog og kultur
Gerne indtænkes:
- Børnelangbord langs vindue/væg
-

Projektor og lyd/musik.
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Konstruktioner
Døre
Vægge

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade.
Robuste mod slag, aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
og evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft.

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet.

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme som basisopvarmning. Radiatorer til at styre temperaturvariationerne.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Dobbelt stikkontakt til projektor/interaktiv tavle.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.
Tomrør til Dolby 7.1 surround.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling i områder med tilstrækkeligt dagslys.
Mulighed for dæmpning i områder med specialbelysning.
Specialbelysning:
Der skal etableres specialbelysning i de områder, hvor der lægges op til sanselige
oplevelser. Specialbelysningen kan være som punktbelysning eller almen
belysning, hvor der skal være mulighed for at justere på farver og intensitet i hvert
område. Denne justering skal kunne styres manuelt eller via på forhånd fastlagte
scenarier.
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Legerum øvrige
Generelt
Rumbetegnelse/ -type Legerum øvrige, børnehave
Rum ID

1.20

Antal rum
Areal (m2 netto)

24 m2

Antal personer

16-18

Rumbeskrivelse
Funktion

Børns venskaber og relationer skal støttes ved at give mulighed for at lege
uforstyrret i mindre grupper også på tværs af alder og køn.
Legerum er rum som børnene selv definerer bruges af, og som skabes samtidigt
med at legen udvikles. Børnehavebørn leger ofte i mindre grupper på 3-4 børn,
som understøttes af en indretning med ‘rum i rum’.
Legerummene kan udformes som indbyggede legesteder, nicher og hulrum med
åbninger og diske med særligt fokus på rollelege.
Legerum kan med fordel indrettes i direkte sammenhæng med bibliotek/stillerum
med gode muligheder for at koble historiefortælling med udklædning og rollelege.
De to rum skal dog også kunne fungere som to selvstændige rum med forskellige
aktiviteter fx med en dobbeltdør imellem.

Nærhedskrav

Legerum placeres med nærhed til bibliotek/stillerum.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

Indbyggede legesteder, nicher, podier og hulrum med åbninger og diske
med fokus på rollelege og rum i børneskala.
Legetek (opbevaring/udstilling/let børneadgang til legetøj) 6-8 lbm. hylder.

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag, aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft.

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet
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VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme som basisopvarmning. Radiatorer til at styre temperaturvariationerne.

Ventilation

Indeklimakategori 2. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Belysning
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Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
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Gangareal øvrigt
Generelt
Rumbetegnelse/ -type Gangareal øvrigt, børnehave
Rum ID
Antal rum
Areal (m2 netto)
Antal personer
Rumbeskrivelse
Funktion

Det skal tilstræbes, at gangarealer/ fordelingsarealer imellem funktionsrum får
karakter af et aktivt kodet areal med små rumligheder, der tilbyder mulighed for leg
og sanselige oplevelser af forskellig karakter. Herunder afspejler
læreplanstemaerne natur og science, krop, sanser og bevægelse, samt visionen
omkring ’det maritime’ - havet/fjorden og bæredygtighed.
Et indbygget fællesreal som fx kan udformes som fortællende aktive sanse/legevægge, forløb og nicher med variation i skala, lys, rum i rum, højder og farver.
Der kan indgå plads til akvarie, udstilling af udstoppede dyr, hulrum og
sanseforløb, legereposer, legeprikker og streger i gulv.
Det er et ønske at der i gang/fordelingsareal ved store motorik og fællesrum
indrettes en fast bevægelsesvæg/station kodet de 3-5årige. Fx armgang i
forskellige højder langs væg med op-og nedgangs reposer, evt. klatregreb mv.
Gerne indrettes så det understøtter forskellige historier/rollelege fx fodre dyr i
træerne, være ombord på et skib mv.
Gerne transparens/ glassidepartier ved døre der muliggør indkig/udkig og
overskuelighed.
Indbygget nærdepoter/ skabe m. skydedøre i gangareal/fordelingsareal. Se
beskrivelse under nærdepoter.

Nærhedskrav
Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-
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Indbyggede/ bygningsintegrerede udstillingsmuligheder med plads til
akvarie, udstilling af udstoppede dyr, illustrationer af dyr og planter mv.
Indbyggede/ bygningsintegrerede legestationer fx reposer/podier,
nicher/hulrum, sanseforløb, ramper, gemmesteder, balance redskaber,
legeprikker og streger i gulv m.m.
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Gerne indrette:
- Bevægelsesvæg/station udenfor store motorik. Fx armgang i forskellige
højder langs væg med op-og nedgangs reposer, evt. klatregreb mv. (ca.
l.4m X h.2m x b.0,8 m) og faldunderlag iht. gældende regler.
AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
og evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet.

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme som basisopvarmning. Radiatorer til at styre temperaturvariationerne.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling i områder med tilstrækkeligt dagslys.
Mulighed for dæmpning af grundbelysning i områder med specialbelysning.
Specialbelysning:
Der skal etableres specialbelysning i de områder, hvor der lægges op til sanselige
oplevelser. Specialbelysningen kan være som punktbelysning eller almen
belysning, hvor der skal være mulighed for at justere på farver og intensitet i hvert
område. Denne justering skal kunne styres manuelt eller via på forhånd fastlagte
scenarier.
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Nærdepoter
Generelt
Rumbetegnelse/ -type Nærdepoter, børnehave
Rum ID

1.21

Antal rum

2

Areal (m2 netto)

4

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

Generelt skal der etableres rigeligt med depotplads, hensigtsmæssigt fordelt i hele
institutionen. Der skal være nem adgang til de effekter og materialer som bruges
dagligt fra grupperum.
Specifikt ønskes disponeret:
Centrale nærdepoter i form af indbyggede aflåselige skabe med skydelåger i
gangareal/fordelingsareal ml. grupperum og tæt ved puslerum. Her skal kunne
opbevares mindre og større effekter og materialer på hylder.

Nærhedskrav

Nærdepoter placeres med en god fordeling og nærhed til fællesrum, værksteder
og legerum.

Andre forhold

Mulighed for opladning af Ipads mv.

Inventar og udstyr
Inventar

Indbyggede aflåselige skabe m. skydelåger, hyldedybde50/60cm og forsk.
hyldeafstand.

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
og evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet.

VVS og ventilation
VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 0,5 gange/time.
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El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Belysning
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Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet.
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Børnetoilet/puslerum
Generelt
Rumbetegnelse/ -type Børnetoilet/puslerum, børnehave
Rum ID

1.22

Antal rum

4

Areal (m2 netto)

14 m2

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

Der skal være direkte adgang til børnetoiletter fra gang/fordelingsareal mellem
funktionsrum.
Børnetoilet/puslerum betragtes som et læringsrum for børn og et arbejdsrum for
voksne. Det betyder, at der skal være plads omkring aktiviteterne. Herunder, at:
vaske og tørre hænder, gå på toilettet, selv tage tøj af og på, stå op og blive puslet,
børn selv kravler op og ned fra pusleborde og voksne bruger justerbare skamler.
Børnetoiletter skal være lyse og rummelige så det er hyggeligt og rart at gå på
toilettet. Der er tale om en pædagogisk læringssituation, idet de fleste børn i dag
bliver renlige, mens de går i børnehave.
Der skal indrettes:
• 2 børnetoiletrum med hver 3 toiletter m. faste vægge og lav (140cm)
almindelig dør, 1 bruseniche og 1-2 vaskerender til 4 børn ad gangen m.
spejle over (tilpas lavt så børnene kan se mest muligt af sig selv)
• 2 børnetoilet/puslerum med hver 3 toiletter, 1 puslebord med vask og 1-2
vaskerender til 4 børn ad gangen m. spejle over (tilpas lavt så børnene
kan se mest muligt af sig selv)

Nærhedskrav

Børnetoiletter skal fordeles så der er let adgang fra alle rum fra gangareal.
Herunder tæt på funktionsrum med base/spisefunktion ift. at vaske hænder:
Fællesrum og pæd. køkken, multiværksted, science værksted og
konstruktionsrum.
Det ene placeres ved børnegarderobe.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar
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I hvert af de 4 børnetoilet/puslerum:
- 1 stk. børnetoilet og 2 stk. almindeligt toiletter. Alle med toiletsæder uden
låg
- Faste vægge og lave alm. døre (140 cm) til afskærmning af klosetter,
rumbredde min. 90 cm
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-

180 cm vaskerende fordelt på 1-2 vandrender med 4 stk. berøringsfrie
blandingsbatterier, 1 stk. et-grebs-blandingsbatteri med bruseslange og
spejle over.
- Sanitetstilbehør
- 2 stk. overskabe til diverse
- Opbevaringshylder: 4 lbm. hylder á dybde 30 cm.
I de 2 endvidere:
- 1stk. eldrevne puslebord med indbygget vask og berøringsfrie
blandingsbatteri i den ene side. Der forberedes til endnu 1 puslebord.
- 1 stk. børnestige.
I de andre 2 endvidere:
- Brus og afløb i afskærmet bruseniche til børn med ”uheld” i min. et af
rummene.
AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige,
malede/klinker fra gulv til loft i vådzoner

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
vandafviselige, skridsikre

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme som basisopvarmning. Radiatorer til at styre temperaturvariationerne.
Vand og sanitet jf. ovenstående
Gulvafløb

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftmængde ift. antal
sanitetsgenstande.
Grundventilation suppleres med manuelt betjent udsugning

El
El - stærkstrøm

Stikkontakt ved døre.
Stikkontakt ved voksenhåndvaske.
230V udtag/stikk. til pusleborde og berøringsfri blandingsbatterier.
230V udtag/stikk. til rumregulator.
230V udtag/stikk. til fremtidig håndtørrer.

El - Svagstrøm
Belysning

Grundbelysning:
Sensor til automatisk tænd/sluk af belysning.
Specialbelysning:
Spejle over børnehåndvaske skal have spejlbelysningen bygget frem på
spejlholderen, så belysningen er placeret på samme måde foran spejlet, som hvis
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begge dele var monteret direkte på væg. Spejlbelysningen skal tænde sammen
med grundbelysningen.

59

Børne og Ungeuniverset – Stigsborg Havnefront
Rumskema

Indgang/vindfang
Generelt
Rumbetegnelse/ -type Indgang/vindfang, børnehave
Rum ID

1.23

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

4 m2

Antal personer
Rumbeskrivelse
Funktion

Ankomstforholdene skal først og fremmest signalere imødekommenhed og
overskuelighed for både børn og voksne. Indgang og børnegarderobe er præget af
stor daglig aktivitet og passage af børn, forældre og personale, derfor skal
indretning, størrelse og belægning/materialer overvejes nøje.
Ved indgangen til vuggestuen skal der etableres et vindfang. Hvis udgangen til
legepladsen ikke sker via indgangen, skal der også etableres vindfang ved
udgangen til legepladsen/uderum.
Hvis indgangen vender ud mod et offentligt areal, fungerer vindfanget også som en
sluse, der forhindrer børn i at løbe ud. Begge døre skal derfor forsynes med
højtsiddende håndtag. Det foretrækkes at indgang (også) kan ske via legepladsen/
uderum.
Børnehaven indrettes som skofri zone og det skal være muligt for børn og voksne,
at tage sko mv. af i grovgarderoben (se beskrivelse garderobe).
Forældrenes sko skal kunne henstilles i indgangspartiet i hente/bringe situationen
og der skal være mulighed for at sidde ned for at tage sko af og på.
Overgange mellem vindfang, grovgarderobe og den øvrige børnegarderobe skal
klart defineres f.eks. vha. materiale eller farveskift i gulvbelægningen, så man
signalerer, hvor der er rent/snavset.

Nærhedskrav

Indgang/vindfang til børnehave skal placeres hensigtsmæssig ift. let at kunne
hente/bringe og i forbindelse med børnegarderobe og udgang til uderum.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar
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-

Skorist til ca. 35 par forældre fodtøj
Gulv-og siddeplads ift. at tage sko af og på
Ved alle indgange (udenfor) skal der etableres varmegalvaniserede
skraberiste på min. 1500mm x dørbredde / indgangsparti og skal deles op
så de enkelte elementer kan håndteres af én person. Risten skal være
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-

skridsikker. Under risten skal der være min 10 cm fri plads til opsamling af
skidt.
Ved alle indgange (indenfor) skal der etableres en skrabemåtte og en
tørremåtte i rengøringsvenlige materialer
Ved indgange til børnegarderober kan indtænkes vandhane til støvlevask

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
og evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
vandafviseligt i vådzoner

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme.

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 2 gange/time.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Stikkontakt til infoskærm.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

Dobbelt PDS til infoskærm.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
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Børnegarderobe
Generelt
Rumbetegnelse/ -type Børnegarderobe, børnehave
Rum ID

1.24

Antal rum

(opdelt grov-og fingarderobe)

Areal (m2 netto)

65 m2

Antal personer
Rumbeskrivelse
Funktion

Garderobens primære funktion er at give plads og ro til børnenes af-og
påklædning og det er et vigtigt læringsrum ift. børnenes udvikling og
selvhjulpethed. Det er også her forældrene møder institutionen og hvor
formidling og kommunikation med personale, samt uformel snak mellem
forældre ofte finder sted.
Garderobens placering i institutionen skal være med til at skabe en naturlig
overgang mellem ude og inde, både i forhold til ankomsten og til udearealerne.
Den skal indrettes i forlængelse af udgang/ vindfang til udearealerne og opdeles
i en grovgarderobe og en fingarderobe.
Grov-og fingarderobe skal servicere op til 110 børn. Grovgarderoben til
udefodtøj og flyverdragter. Fingarderoben til andet/ øvrig overtøj, indesko, ekstra
tøj mv.
Den skofri/indesko zone starter i overgangen mellem grov-og fingarderobe.
Fingarderoben, og i viddets muligt omfang også grovgarderoben, skal
underopdeles i 5 mindre rum/ afsnit for børnegrupper (20-22 børn).
Garderoberne skal være nem og overskuelige at orientere sig i for børn,
forældre og personale.
I grovgarderoben/bryggers skal der indrettes en overskuelig og praktisk
skoreol/fodtøjsrist til børnenes og personalets udefodtøj (herunder våde og
beskidte sko/støvler). Endvidere plads til børnenes flyverdragter på knager og
plads til personalets legeplads-overtøj.
Børnehavebørn skal selv kunne nå deres tøj ift. at være selvhjulpne og der skal
være god gulvplads til den pædagogiske læring, der ligger i at tage tøj på selv
samt hjælpe andre. Der skal ligeledes være plads til, at flere børn og deres
forældre samtidigt kan betjene garderoberne. Podier, som børnene selv kan
kravle op på, kan være med til at lette hjælpen til påklædning.
Garderobens placering skal skabe mindst mulig forstyrrelse, ganglinjer og snavs
i børnehavens øvrige areal. Grovgarderoben skal etableret som et egentligt rum,
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mens fingarderoben kan etableres som en del af fordelingsområder, forudsat at
det ikke skaber støj og uro.
I indretningen af garderoben skal det indtænkes, at det er en arbejdsplads for
personalet, og hvordan daglige rutiner tager hensyn til medarbejdernes
arbejdsstillinger, herunder brug af justerbare taburetter på hjul.
Børn skal kunne afleveres i garderoben og der skal etableres tryghed for børn
og forældre i afskedssituation fx ved vinkevindue.
Overgange mellem vindfang/grovgarderobe og den øvrige børnegarderobe skal
klart defineres f.eks. vha. materiale eller farveskift i gulvbelægningen, så man
signalerer, hvor der er rent/snavset.
Der skal etableres plads til personalets legeplads-overtøj i grovgarderoben.
Der skal etableres børne-og voksenvask i overgangen mellem grov-og
fingarderobe.
Der skal indtænkes plads til, at der i fingarderoben kan opsættes madpakke
køleskabe til alle børn.
Nærhedskrav

Børnegarderober placeres ved ind-og udgangsområde i forlængelse af vindfang og
uderum, samt med let adgang til børnetoilet og fællesrum.

Andre forhold

Gode udluftnings-og varme/tørringsforhold ift. vådt tøj og fodtøj.

Inventar og udstyr
Inventar

AV Udstyr

Grovgarderobe:
- Skorist til min. 110 par børnestøvler/fodtøj (i børnehøjde)
- Børneknager min.110 stk. til flyverdragter (i børnehøjde)
- Skorist til 20 par voksenstøvler/fodtøj
- 20 voksenknager + hattehylde/hylde over knager til diverse
Fingarderobe:
- 110 stk. børnegarderober min. bredde 30cm med bænk, 2 hylder, knager
og skohylde
- Podier/reposer til af-og påklædning, samt ventesteder
Endvidere
- 2 stk. højskabe med massive låger
- Fraktionsopdelt affaldsspand
- 1 stk. børnevaskerende m. 2 berøringsfri et-grebs armaturer.
- 1 stk. voksenhåndvask m. berøringsfri et-grebs armatur
- Sanitetstilbehør
-

Touchskærme hvor forældre kan tjekke deres barn ind eller ud
Elektroniske info- og oversigtsskærme

Konstruktioner
Døre
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Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade.
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Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
og evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
vandafviseligt hvor der er vådzone

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme og radiator. Radiator med manuelt betjent termostatventil til hurtig
opvarmning ved vådt overtøj.

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 4 gange/time

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Stikkontakt til infoskærm.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

Dobbelt PDS til infoskærm.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
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Udetoilet
Generelt
Rumbetegnelse/ -type Udetoilet, børnehave
Rum ID

1.25

Antal rum

2

Areal (m2 netto)

3 m2

Antal personer
Rumbeskrivelse
Funktion

Der skal indrettes to udetoiletter. De kan indrettes i samme rum, men opdelt med
faste vægge og døre med højde overgulv. Et børneWC og et med almindeligt
WC, samt håndvask i både børne og voksenhøjde. Udetoiletter skal være mulige
at aflåse for voksne udefra og indefra (højtsiddende lås indefra).
Udetoiletter ved børnehaven skal indrettes rummeligt således, at det er muligt at
komme på toilet trods flyverdragt, og således at en voksen let kan komme til at
hjælpe barnet.
Der skal være gode håndvaskefaciliteter, der kan suppleres med udendørs
vaskerende udenfor toilettet.
Der skal indbygges en lampe som lyser hvis der er nogen på udetoilettet.

Nærhedskrav

Udetoiletter skal placeres med nærhed til garderober og centralt ift. uderum.
Der skal være adgang til udetoilet såvel direkte udefra som fra de indre arealer (fx
fra grovgarderobe) ift. rengøring.

Andre forhold

Toiletrum udføres som selvstændige lukkede rum med tætsluttende dør.

Inventar og udstyr
Inventar

AV Udstyr
Konstruktioner
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2 faste rum med egen indgangsdør:
- 1 stk. børnetoilet m. toiletsæde u. låg og 1 stk. børnehåndvask med
berøringsfrit blandingsbatteri.
- 1 stk. almindeligt WC m. toiletsæde u. låg og 1 stk. håndvask med
berøringsfrit blandingsbatteri i børnehøjde og 1 stk. tilsvarende i
voksenhøjde
- Sanitetstilbehør
- Evt. udendørs vaskerende med 2 stk. berøringsfrie blandingsbatteri
udenfor udetoilet.
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Døre

Isolerede, massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme,
fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, vægfliser
i hele rummet

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet, klinker
på hele gulvet, skridsikker

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme
Vand og sanitet jf. ovenstående.
Gulvafløb

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftmængde ift. antal sanitetsgenstande

El
El - stærkstrøm

Stikkontakt ved døre.
Stikkontakt til hver voksenhåndvask.
230V udtag/stikk. til berøringsfri blandingsbatterier.
230V udtag/stikk. til rumregulator.
230V udtag/stikk. til fremtidig håndtørrer.

El - Svagstrøm
Belysning

Grundbelysning:
Sensor til automatisk tænd/sluk af belysning.
Specialbelysning:
Spejle over børnehåndvaske skal have spejlbelysningen bygget frem på
spejlholderen, så belysningen er placeret på samme måde foran spejlet, som hvis
begge dele var monteret direkte på væg. Spejlbelysningen skal tænde sammen
med grundbelysningen.
Der skal være en lampe udvendigt på væggen ved toilet, der tænder sammen med
lyset på toilettet.
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Fællesdepot
Generelt
Rumbetegnelse/ -type Fællesdepot, børnehave
Rum ID

1.26

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

8 m2

Antal personer
Rumbeskrivelse
Funktion

Der skal etableres et aflåseligt fællesdepot til store effekter fx legeredskaber og
årstidsbestemte materialer og til storindkøb/ lagervarer af diverse artikler. Det skal
placeres, så der er nem adgang for varelevering.
Det skal indrettes m. 2 forskellige afsnit m. hylder til henholdsvis lagervarer og
store effekter.
Kan evt. integreres med vuggestuens fællesdepot med let adgang fra både
vuggestue og børnehave.

Nærhedskrav

Fællesdepot skal placeres, så der er nem adgang for varelevering.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

Der skal etableres hylder i 2 afsnit med forskellig dybde og afstand. I alt ca.
30 lbm. hylder m. hyldedybde 50 cm.

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
og evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet.

VVS og ventilation
VVS

67
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Gulvafløb
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Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 0,5 gange/time.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Belysning
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Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet.
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Organisatoriske miljøer (daginstitution)

Kontor
Generelt
Rumbetegnelse/ -type

Kontor, daginstitution

Rum ID

1.27

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

15 m2

Antal personer

2-5

Rumbeskrivelse
Funktion

Kontor med to faste arbejdspladser samt plads til mindre møder.
Indrettes lyst og venligt.

Nærhedskrav

Lederkontoret skal placeres centralt ift. både vuggestuen og børnehaven.
Lederkontor skal placeres i nærheden af personalefaciliteter, møderum og
depot/kopi.
Lederkontor skal være tilgængelige og synlige for forældre og personale.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

Arbejdsplads bestående af:
- 2 skriveborde á min. 70cmX140cm
- 2 stk. reoler á h.160/180cm X b.80/90cm X d.40cm
- 1 stk. mødebord ø90 cm
- 2 skrivebordsstole samt 3 mødestole.
- 1 stk. pengeskab
- 1 opslagstavle

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
og evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet.
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VVS og ventilation
VVS

Radiator

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

2 stk. Arbejdsstationer, hver med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
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Samtalerum
Generelt
Rumbetegnelse/ -type

Samtalerum, daginstitution

Rum ID

1.28

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

9 m2

Antal personer

6-

Rumbeskrivelse
Funktion

Samtalerum med plads til den intime samtale mellem pædagog/forældre.
Vil blive brugt til møder og telefonsamtaler.
Rummet kan godt indeholde transparens ud mod de arealer det er placeret i så
længe det ikke er muligt at se mødedeltagerne. Det skal være muligt at se om
rummet er optaget.

Nærhedskrav

Tæt ved lederkontor og personalefaciliteter.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

Mødebord med 6 stole
Reol (h.80/90cm X b.80/90cmX d.40 cm)

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
og evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet.

VVS og ventilation
VVS

Radiator

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm
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Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².

Børne og Ungeuniverset – Stigsborg Havnefront
Rumskema

230V udtag/stikk. til rumregulator.
El - Svagstrøm

2 stk. Arbejdsstationer, hver med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Pendel/pendler over mødebord, med separat tænding.
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Møderum
Generelt
Rumbetegnelse/ -type

Møderum, daginstitution

Rum ID

1.29

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

17 m2

Antal personer

12

Rumbeskrivelse
Funktion

Møderum til længerevarende møder af formel karakter.

Nærhedskrav

Placeres ved de centrale møde-og administrationsfaciliteter i overkommelig
afstand fra kontor og personalefaciliteter i daginstitutionen.

Andre forhold

Daginstitution og skole deles om centralt placeret mødefaciliteter.

Inventar og udstyr
Inventar

AV Udstyr

-

Møde/konferencebord med 12 stole
2 x højskabe
Whiteboardtavle
Fraktionsopdelt affaldsspand.

-

‘55’ Skærm

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
og evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet.

VVS og ventilation
VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm
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Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
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Rumskema

230V udtag/stikk. til rumregulator.
El - Svagstrøm

2 stk. Arbejdsstationer, hver med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter.
1 stk. Arbejdsstation til interaktiv tavle.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Pendel/pendler over mødebord, med separat tænding.
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Personale pauserum
Generelt
Rumbetegnelse/ -type

Personale pauserum, daginstitution

Rum ID

1.30

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

26 m2

Antal personer

18

Rumbeskrivelse
Funktion

Personalets pauserum skal indrettes lyst og venligt, med tilhørende tekøkken. Her
trækker personalet sig tilbage i pauserne, spiser mad og taler med kollegerne. Det
er et uformelt miljø, med både spisepladser og bløde møbler.
Personalemøder afholdes i andre lokaler.

Nærhedskrav
Andre forhold

I sammenhæng med personalegarderobe og toilet.
Tæt ved pædagogisk værksted, depot/kopi og lederkontor.
Eludtag til opladning af mobiltelefoner mv.

Inventar og udstyr
Inventar

-

Thekøkken min. 3 m køkkenbord med vask, 1 vaskeskab, 4 underskabe
som skuffesektioner samt 3m overhylde
Køleskab og opvaskemaskine (80 grader)
Spisepladser til 12-16 pers. (stole og borde)
Bløde møbler/ sofaer til 6 pers.
1 stk. reoler á h.160/180 cm X b.80/90 cm X d.40 cm
1 stk. opslagstavle á h.160/180 cm X b.80/90 cm

Fraktionsopdelt affaldsspand.

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
og evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet.

VVS og ventilation
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VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt over bord for hver påbegyndt meter bordplade, dog min. 3 stk. over
bord.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m², jævnt fordelt ud over det gulvareal, der er
dækket af køkkeninventaret.
Installationer til de herover beskrevne hvidevarer.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Pendler over borde, med separat tænding.
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Pædagogisk værksted
Generelt
Rumbetegnelse/ -type

Pædagogisk værksted personale

Rum ID

1.31

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

10 m2

Antal personer

4

Rumbeskrivelse
Funktion

Aflåseligt pædagogisk værksted bruges af pædagoger til at forberede sig, skrive
statusrapporter og lign. og skal indrettes lyst og venligt. Fx med individuelle
arbejdspladser langs væggen og mødebord i midten af lokalet. Hyldeplads til
medarbejdere, deling af øvrige møbler.

Nærhedskrav

Forberedelsesrum placeres i nærhed til pauserum, depot/kopi, samtalerum samt
kontor.

Andre forhold

Brug og opladning af IT udstyr ved arb. pladser

Inventar og udstyr
Inventar

-

Individuelle arbejdspladser/langbord langs væg/vindue l. 3-4 m X d. 60-70
cm (3-4 arb. pladser)
3 skrivebordsstole
3 stk. reoler á h.160/180 cm X b.80/90 cm X d.40 cm

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
og evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet.

VVS og ventilation
VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

77

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
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Rumskema

Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.
El - Svagstrøm

2 stk. Arbejdsstationer, hver med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
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Depot/kopi
Generelt
Rumbetegnelse/ -type

Depot/kopi, daginstitution

Rum ID

1.32

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

4 m2

Antal personer
Rumbeskrivelse
Funktion

Printerdepotet er et nærdepot og arbejdsrum til kopi, print, papir, kontorartikler
m.m.

Nærhedskrav

Printerdepoter ligger centralt med adgang fra pædagogisk værksted og kontor.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

Fast arbejdsbord min. l.140cm X b.60cm) med underhylde samt to
overhylder i fuld længde til opbevaring af papir mv.
Vægmonterede reoler min. 5-6 lbm. hylder.
Kopimaskine/printer, div. lamineringsmaskine, hulmaskine m.m.
Fraktionsopdelt affaldsspand.

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
og evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet.

VVS og ventilation
VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 0,5 gange/time.

El
El - stærkstrøm
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Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Stikkontakt til laminering, hulmaskine, skæremaskine, makulator.
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Installation til kopimaskine/printer.
230V udtag/stikk. til rumregulator.
El - Svagstrøm

3 stk. Arbejdsstationer, hver med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet.
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Personalegarderobe
Generelt
Rumbetegnelse/ -type

Personalegarderobe, daginstitution

Rum ID

1.33

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

12 m2

Antal personer
Rumbeskrivelse
Funktion

Personalegarderobe er rummelige unisex garderober med god plads til
vintertøj/regntøj, samt personaleskabe til alle medarbejdere med plads til tasker,
cykeltøj, sko og hjelme.

Nærhedskrav

Garderoberne ligger i forbindelse med toilet/bad og kan fungere som forrum til
disse. Endvidere tæt ved personale pauserum.

Andre forhold

Eludtag til opladning af mobiltelefoner mv.

Inventar og udstyr
Inventar

-

50 personaleskabe el. taskeskabe (ca.30X30cm) m. rukonøgle.
Min. 4m bøjlestang og min. 8m sko- og hattehylde.

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
og evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet.

VVS og ventilation
VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 4,0 gange/time.

El
El - stærkstrøm
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Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.
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Rumskema

El - Svagstrøm
Belysning
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Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet.
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Rumskema

Personaletoilet m. bad
Generelt
Rumbetegnelse/ -type

Personaletoilet m. bad, daginstitution

Rum ID

1.34

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

5 m2

Antal personer
Rumbeskrivelse
Funktion

Toilet forbeholdt personalet.

Nærhedskrav

Ved personalegarderobe med let adgang fra både vuggestue og børnehave.

Andre forhold

Toiletrum udføres som selvstændige lukkede rum med tætsluttende dør. Der skal
etableres et forrum.

Inventar og udstyr
Inventar

1 stk. toilet med toiletsæde u. låg
1 stk. håndvask med berøringsfri blandingsbatteri
1 stk. termostatisk blandingsbatteri med brusestang
Sanitetstilbehør

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet.

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme.
Vand og sanitet jf. ovenstående.
Gulvafløb

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftmængde ift. antal
sanitetsgenstande

El
El - stærkstrøm

83

Stikkontakt ved døre.
Stikkontakt ved hver håndvask.
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Rumskema

230V udtag/stikk. til rumregulator.
230V udtag/stikk. til fremtidig håndtørrer.
El - Svagstrøm
Belysning

Grundbelysning:
Sensor til automatisk tænd/sluk af belysning.
Specialbelysning:
Der skal være lys over spejle, som skal tænde sammen med grundbelysningen.
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Personaletoilet
Generelt
Rumbetegnelse/ -type

Personaletoilet, daginstitution

Rum ID

1.35

Antal rum

2

Areal (m2 netto)

3 m2

Antal personer
Rumbeskrivelse
Funktion

Toilet forbeholdt personalet.

Nærhedskrav

Ved personalegarderobe eller hensigtsmæssigt placering ift. at der opnås en god
fordeling af/adgang til voksentoiletter/ personaletoiletter i både vuggestue og
børnehave.

Andre forhold

Toiletrum udføres som selvstændige lukkede rum med tætsluttende dør. Der skal
etableres et forrum.

Inventar og udstyr
Inventar

−
−
−

1 stk. toilet med toiletsæde u. låg
1 stk. håndvask med berøringsfri blandingsbatteri
Sanitetstilbehør

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet.

VVS og ventilation
VVS

Radiator.
Vand og sanitet jf. ovenstående.

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftmængde ift. antal
sanitetsgenstande.

El
El - stærkstrøm
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Stikkontakt ved døre.
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Rumskema

Stikkontakt ved hver håndvask.
230V udtag/stikk. til rumregulator.
230V udtag/stikk. til fremtidig håndtørrer.
El - Svagstrøm
Belysning

Grundbelysning:
Sensor til automatisk tænd/sluk af belysning.
Specialbelysning:
Der skal være lys over spejle, som skal tænde sammen med grundbelysningen.
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HC-toilet
Generelt
Rumbetegnelse/ -type

HC toilet/ gæstetoilet

Rum ID

1.36

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

4 m2

Antal personer
Rumbeskrivelse
Funktion

Et kombineret HC toilet/ gæstetoilet

Nærhedskrav

Handicapvenlig indretning. Hensigtsmæssig placering ift. eksterne brugere og
således at der opnås en god fordeling af/adgang til voksentoilet i både vuggestue
og børnehave.

Andre forhold

Toiletrum udføres som selvstændige lukkede rum med tætsluttende dør.

Inventar og udstyr
Inventar

−
−

1 stk. gulvstående handicaptoilet med toiletsæde u. låg
1 stk. håndvask med berøringsfri blandingsbatteriSanitetstilbehør

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet.

VVS og ventilation
VVS

Radiator.
Vand og sanitet jf. ovenstående.

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftmængde ift. antal
sanitetsgenstande.

El
El - stærkstrøm
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Stikkontakt ved døre.
Stikkontakt ved hver håndvask.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

Børne og Ungeuniverset – Stigsborg Havnefront
Rumskema

230V udtag/stikk. til fremtidig håndtørrer.
El - Svagstrøm
Belysning

Grundbelysning:
Sensor til automatisk tænd/sluk af belysning.
Specialbelysning:
Der skal være lys over spejle, som skal tænde sammen med grundbelysningen.

88

Børne og Ungeuniverset – Stigsborg Havnefront
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Rengøringsrum
Generelt
Rumbetegnelse/ -type Rengøring/vaskerum, daginstitution
Rum ID

1.37

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

4 m2

Antal personer
Rumbeskrivelse
Funktion

Der skal etableres et aflåseligt decentralt rengøringsrum til daginstitutionen.
Som rengøringsrum fungerer det som nærdepot for opbevaring af
rengøringsartikler, samt rengøringsvogne. Her påfyldes rengøringsvogne.
I rummet placeres en udslagsvask, gulvafløb, samt koldt og varmt vand, foruden
hylder til opbevaring af rengøringsartikler.

Nærhedskrav

Placeres så der er nem adgang for både vuggestue og børnehave.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

AV Udstyr

-

Udslagsvask med et-grebs blandingsbatteri m. langt sving ud for fyldning af
spand.
Hylder til opbevaring af rengøringsartikler (20 lbm.)
Sanitetstilbehør
Gulvgrube og tømmeområde for gulvvaskemaskine og rengøringsvogne
Spulehane koldt og varmt vand med slangestuds for fyldning af
gulvvaskemaskine.
Ladestik til rengøringsmaskiner. (Gulvvasker)

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfri, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede.
Vandafviselige

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
Vandafviselige.

VVS og ventilation
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VVS

Radiator med manuelt betjent termostatventil.
Vand og sanitet jf. ovenstående
300 x 300 mm gulvgrube for tømning af gulvvaskemaskine.

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 2,0 gange/time.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
400V Installation til 2 stk. vaskemaskiner og 2 stk. tørretumblere.
1 stk. 16A CEE til gulvvasker.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Belysning
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Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet.
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Rumskema
Indskoling

Baseområde
Generelt
Rumbetegnelse/
-type

Baseområde

Rum ID

2.01

Antal rum

4

Areal (m2 netto)

Samlet 260 m2 fordelt på 4 baseområder

Antal personer

112 + 8

Rumbeskrivelse
Funktion

Baseområderne er stærkt kodet og skal hver kunne rumme op til 28 elever i kortere
eller længere undervisningsforløb, og som lokale for DUS.
Indskolingen indeholder 16 baseområder som kodes efter aldersgruppen og som
fordeles i de fire læringscentre med 4 baseområder i et læringscenter.
Lokalerne understøtter overordnet formidling, fordybelse samt projekt- og
gruppearbejde.
Baseområdet kan danne ramme om klasefællesskabet men skal først og fremmest ses
som en del af et samlet læringscenter. I disponering og indretning, skal baseområdet
funktionelt forstås i sammenhæng med hele læringscenteret og ikke som 4 ensartede
lokaler.
Baseområdet er et fysisk aflukket område i Læringscenteret som har markant visuel
forbindelse til fællesrummet, f.eks. som store glaspartier. Det er et stort ønske at kunne
skabe mulighed for at kunne aflukke med gardiner i nogle situationer. Den visuelle
forbindelse skal understøtte muligheden for at føre opsyn med eleverne som vil fordele
sig i hele Læringscenteret afhængig af undervisningsforløbets karakter. Samtidig skal
der være mulighed for, i baseområdet, at finde zoner hvor visuelle forstyrrelser og støj
minimeres.
Alle baseområder indrettes med projektor som ønskes placeret i modsatte ende af
indgangsdøren. I forbindelse med projektoren ønskes en zone markeret til samling.
Baseområderne skal indrettes med mulighed for opdeling i varierende gruppestørrelser,
og bør også indeholde steder for individuel fordybelse – arbejdspladser i form af
eksempelvis skærmede nicher må gerne fremgå som et gennemgående element for
alle 4 baseområder, som et tilbud om en fast plads til elever der måtte have behov for
dette.
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Der ønskes at arbejde med en differentieret belysning som understøtter forskellige
aktiviteter. Der kan blandt andet arbejdes med generel loftsbelysning, spots, pendler og
bordlamper/arbejdslamper.
Alle lamper og spots skal være støv-, snavs- og stænksikre.
Der ønskes robuste vedligeholdelsesfrie vægge som tegl, beton eller træ – overflader
som er taktile og afspejler et rart læringsmiljø. Vægflader udnyttes til udstilling,
fordybelse og akustisk regulering - eksempelvis i form af opslagstavler med gode
akustiske egenskaber.
I DUS bliver lokalerne brugt til en række forskellige aktiviteter og supplerer aktiviteterne
i fællesrummet og i de øvrige læringscentre.
Baseområderne kodes forskelligt for at understøtte varierede læringsforløb og
forskellige aktiviteter i skole og fritid. Foruden ovenstående krav og ønsker er særlige
rumlige forhold og funktioner for de 4 baseområder beskrevet herunder:
Baseområde 1 – Køkken
Dette baseområde indrettes med et køkken som bruges til madproduktion i
undervisning og fritid. Rummet må gerne afspejle det uformelle møde og invitere til
samtale og gruppearbejde, som et cafémiljø. Også her er det vigtigt at kunne styre lyset
med pendler over borde. Køkkenet ønskes placeret centralt med god visuel kontakt til
fællesrummet og med nærhed til udeareal.
Baseområde 2 – Demokratirummet
Rummet indrettes så det understøtter kortvarigt præsentation, diskussion og samtale
for 2 hold samtidig . Eksempelvis som en amfiopbygning hvor eleverne har mulighed for
at se hinanden når der tales. Rummet kodes så det i fritiden (DUS) det understøtter
musik, dans og drama. I den forbindelse bør der tænkes i opbevaring af kostumer og
placering af spejle på væg og evt. scenetæppe. Opbevaring kan eksempelvis integreres
med en amfiopbygning som slagbænk.
Baseområde 3 – Konstruktionsrummet
Dette lokale indrettes med en zone for konstruktion. Her har eleverne mulighed for at
konstruere modeller i eksempelvis Lego og området skal kunne indeholde et bord med
tilhørende opbevaringsmuligheder – gerne i en integreret løsning. Mange
konstruktionslege kan også foregå på gulvet hvorfor det er vigtigt at skabe en zone med
gulvplads.
Baseområde 4 – Hulen
Rummet indrettes med en zone som er særligt kodet til fordybelse og leg. Et uformelt
område som giver tilbagetrækningsmuligheder hvor den enkelte elev eller en mindre
gruppe kan fordybe sig. Hule-zonen kan med fordel placeres så der også er adgang til
zonen fra fællesrummet.
Nærhedskrav
Andre forhold
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Inventar og udstyr
Inventar

Alle baserne skal indrettes med 28 elevarbejdspladser som på forskellig vis understøtter
formidling, fordybelse, projektarbejde, samtale, bevægelse mv i henhold til
beskrivelserne og diagrammer i det værdibaserede byggeprogam. Indretning og
inventarløsninger skal understøtte differentiering og variation i læringsmiljøerne
Baseområde 1 – Køkken:
- 2 køleskabe
- Køkkenbord - længde minimum 2,4 m - med køkkenvask og et-grebsblandingsbatteri.
- Underskabe som skuffeelementer under bordplade
- Ovn – børnesikret
- Mikroovn
- Kogeplade – børnesikret (2 blus)
- 3 x højskabe med låge
- Opvaskemaskine (80 grader)
- Fraktionsopdelt affaldsspand
Baseområde 2 – Demokratirummet:
- Amfiopbygning
- 1 dobbelt højskabe med glaslåger (Bredde 120 cm)
- Fraktionsopdelt affaldsspand
Baseområde 3 – Konstruktionsrummet:
- Hylder, 10 lbm
- 2 dobbelt højskabe med glaslåger (Bredde 120 cm)
- Fraktionsopdelt affaldsspand
Baseområde 4 – Hulen:
- 1 dobbelt højskabe med glaslåger (Bredde 120 cm)
- Fraktionsopdelt affaldsspand

AV Udstyr

-

4 x Projektor (1 pr. baseområde)

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale. Vandafviseligt i vådzoner/køkkenvask m.m.

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
Evt. Skridsikkert i køkkenområde

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme som basisopvarmning. Radiatorer til at styre temperaturvariationerne.
Vand og sanitet jf. ovenstående

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.
Separat udsugning via emhætte over komfur
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El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Dobbelt stikkontakt til projektor/interaktiv tavle.
Installationer til de under ”Inventar” beskrevne hvidevarer.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

2 stk. Arbejdsstationer i hvert rum, hver med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V.
stikkontakter.
Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Der skal etableres specialbelysning, hvor der skal være mulighed for at justere på farver
og intensitet i flere uafhængige områder. Denne justering skal kunne styres manuelt
eller via på forhånd fastlagte scenarier.
For både grundbelysning og særbelysning gælder, at der skal være mulighed for
separat opdeling i baseområderne.
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Fællesrum
Generelt
Rumbetegnelse/
-type

Fællesrum

Rum ID

2.02

Antal rum

4

Areal (m2 netto)

117

Antal personer

112 + 10

Rumbeskrivelse
Funktion

Fællesrummet udformes som et stærkt kodet og zoneinddelt rum som afspejler de
respektive aldersgrupper og som understøtter de 5 lærings- og aktivitetszoner i Børneog Ungeuniverset:
•
•
•
•
•

Samling og formidling
Stille fordybelse
Projekter og samarbejde
Leg og socialt samvær
Krop og bevægelse

I fællesrummet er alle m2 i spil for at give børnene nogle større udfoldelsesmuligheder i
skole og fritid.
I fællesrummet kan alle 4 hold samles – dvs. op til 112 elever.
Rammerne skal overordnet vække nysgerrighed og skaberlyst og udgør en tryg ramme
for fællesskab i læringscenteret i rammer som er designet til arbejdsmetoder fremfor fag
– fællesrummet kan derfor benyttes af samtlige af skolens fag i forbindelse med
elevernes projekter.
Centralt, i fællesrummet, finder man en stor opbevarings- og udstillingsreol. Han kan
eleverne blandt andet opbevare projekter og opgaver som er under udvikling. I reolen
kan elever og personale hente materiale og finde inspiration. I børne- og Ungeuniverset
er man bevist om materialernes genanvendelighed hvorfor man også i reolen kan finde
restmaterialer, som frit kan anvendes i nye projekter.
Der ønskes etableret nicher udformet så man enten kan stå eller sidde højt, ligge eller
sidde henslængt. Det skal løbende være muligt at søge mere eller mindre afskærmning
fysisk såvel som lydmæssigt, bestående af både permanente fysiske
inklusionsløsninger og af en række fleksibelt inventar, som kan inddrages efter behov.
Der ønskes robuste vedligeholdelsesfrie vægge som tegl, beton eller træ – overflader
som er taktile og afspejler et rart læringsmiljø. Vægflader udnyttes til udstilling,
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fordybelse og akustisk regulering - eksempelvis i form af opslagstavler med gode
akustiske egenskaber.
Fællesrummet er adgangsgivende til alle de øvrige rum i læringscenteret – det er dog
vigtigt at området ikke opfattes som et cirkulationsreal, men fremstår med tydelige
zoneinddelte værksteder. Herunder uddybes de 5 læringszoner – disse skal ikke
nødvendigvis ses som 5 afgrænsede zoner men kan også overlappe og gribe ind i
hinanden:
Samling og Formidling
Fællesrummet indeholder et område hvor hele årgangen kan samles Dette område kan
med fordel indrettes som et gulvareal kombineret med en samlingstrappe/bjerg.
Samlings- og formidlingsområdet indeholder en projektor, hvorfra eleverne eksempelvis
kan få en fælles introduktion til en opgave. Når arealet ikke bruges til samling og
formidling skal det kunne understøtte bevægelse, samt projekt- og gruppearbejde.
Der forberedes desuden til 3 fladskærme monteret på udvalgte vægge i fællesrummet.
Fællesrummet indeholder et tydeligt hjerte i nærhed til køkkenet, hvorfra elever og
forældre, i DUS-regi altid kan finde en voksen.
Centralt i fællesrummet placeres en skærm til registrering af komme- og gåtider i DUS.
Stille fordybelse – Det pædagogiske Læringscenter
I fællesrummet skal der fleres steder skabes rum til at søge vejledning, øve færdigheder
og finde ro. Zonen fungerer som et decentralt Pædagogisk Læringscenter (PLC), som i
indskolingen præges af bløde og uformelle møbler og bladrekasser med udvalgte Lixtalsbøger som anvendes i årgangens læsebånd.
Der etableres et uformelt område hvor elever har adgang til en skærm, som i DUS bl.a.
kan bruges til konsolspil.
Zonen placeres som det ikke fremstår som et gennemgangsområde.
Nicher, huler og fokusområder som understøtter individuel fordybelse og gruppearbejde
til 2-4 personer, fordeles jævnt i fællesrummet.
Der ønskes at arbejde med en differentieret belysning som understøtter forskellige
aktiviteter. Der kan blandt andet arbejdes med generel loftsbelysning, spots, pendler og
bordlamper/arbejdslamper.
Alle lamper og spots skal være støv-, snavs- og stænksikre.
Projektfladen - Projekter og samarbejde
I dette område kan eleverne virkelige arbejde ”hands-on” både med digitale teknologier
såvel som mere traditionelle maskiner, materialer og værktøjer. Gennem andre
udtryksformer og skabende processer, som ikke nødvendigvis bygger på de klassiske
færdigheder, skal alle børn tilgodeses og have succeser.
Området placeres med en grovzone i forlængelse af Laboratoriet. Her kan eleverne
udvikle, producere og afprøve. Materialevalg bør afspejle brugen med robuste
overflader og inventar.
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Foruden grovzone indeholder området også læringscenterets medie-værksted. Her har
elever adgang til et stort bord med skæremaskine, lamineringsmaskiner osv. ligesom
der også fra dette område er adgang til en fælles kopimaskine for årgangen.
I projektfladen skal det være nemt at skabe gulvplads til bevægelsesaktiviteter.
Leg of socialt samvær
Fællesrummet danner også base for årgangens DUS, og fungerer hele dagen som
samlingssted for alle årgangens elever. Her kan venskaber opstå på tværs af hold og
der ønskes som sådan steder som understøtter leg og uformel samtale. Her bør også
indtænkes rum for den perifert deltagende, således at alle har mulighed for at tage del i
fællesskabet. I DUS oplever børnene en højere grad af selvbestemmelse og der vil i høj
grad være fokus på leg i mindre grupper, som skal understøttes i det fysiske
læringsmiljø.
Krop og bevægelse
Menneskekroppen er ikke designet til at sidde i længere perioder ad gangen, men
fungerer bedst når den er i bevægelse hen over hele dagen. I fællesrummet er der
særlig fokus på bevægelse med lav puls. Fast inventar og møblering skal gøre det
muligt for eleven at indtage forskellige kroppositioner i løbet af undervisningen.
Der ønskes samtidig gulvplads til brug ved f.eks. tallege, ordstafet, og overflader kan
med fordel præges som visuelle læringsmiljøer der nudger eleverne til mere bevægelse
i hverdagen.
Der skal være nærhed mellem fællesrummene for 0. årgang og 1. årgang. Ligeledes
skal der være nærhed mellem fællesrummene på 2. årgang og 3. årgang. Denne
nærhed er særligt vigtig i DUS-sammenhæng hvor børnene typisk fordeles som
beskrevet. Dog ønskes der ikke ét stort samlet fællesområde for 2 årgange.
Fællesrummet er adgangsgivende til alle øvrige funktioner i læringscenteret.
Fællesrummet placeres med nærhed til et udeareal som ønskes overdækket.
Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

Fællesrummet skal indrettes, så funktionerne beskrevet samlet set understøttes.
-
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1 stk. bladrekasse til bøger
112 stk. elevkasser i opbevaringsløsning – evt. integreret i fast inventar
Kopimaskine
4 x computerskabe 112 elever
Håndvask med berøringsfri blandingsbatteri
Sanitetstilbehør
Opbevaringsreol
Bogreol (10 lbm)
Hylder (10 lbm)
2 stk. høje køleskabe
Drikkevandsdispenser med koldt vand som kan betjenes af mindre børn
Medieværksted – Minimum 180 cm bordplade med underskabe og lås
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AV Udstyr

-

Fraktionsopdelt affaldsspand

-

Projektor (Placering afklares med bygherre)
3 x 55” Skærme
Højtalere
Tjek ind/ud skærm til DUS

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale. Vandafviselig ved håndvaske o.lign.

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme som basisopvarmning. Radiatorer til at styre temperaturvariationerne.
Vand og sanitet jf. ovenstående.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.
Varme fra køleskabe fjernes separat, så varmeafgivelsen ikke belaster
rumtemperaturen.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Dobbelt stikkontakt til projektor/interaktiv tavle.
Stikkontakt til printer/kopimaskine.
Stikkontakter til 3 stk. fladskærme.
Stikkontakt til tjek ind/ud skærm.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

2 stk. Arbejdsstationer i hvert rum, hver med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V
stikkontakter.
Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.
Dobbelt PDS til printer/kopimaskine.
PDS til tjek ind/ud skærm.
PDS+antenne til hver fladskærm.
Tomrør til Dolby 7.1 surround.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Der skal etableres specialbelysning, hvor der skal være mulighed for at justere på farver
og intensitet i flere uafhængige områder. Denne justering skal kunne styres manuelt
eller via på forhånd fastlagte scenarier.
For både grundbelysning og særbelysning gælder, at der skal være mulighed for separat
opdeling i baseområderne.
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Laboratorie
Generelt
Rumbetegnelse/
-type

Laboratorie

Rum ID

2.03

Antal rum

4

Areal (m2 netto)

35

Antal personer

15

Rumbeskrivelse
Funktion

Laboratoriet i Læringscentret er et aflukket lokale som kan rumme op til 15 personer
svarende til en halv hold. Lokalet skal kunne fungere i direkte forbindelse med
projektfladen i fællesrummet. Derfor skal der være fuld transparens til laboratoriet,
f.eks. let håndterbare foldedøre eller via glasparti med dobbeltdøre eller skydedøre,
således at man stadig har overblik over elever der sidder og arbejder ved
arbejdspladser uden for rummet
Hold op til 28 elever skal kunne samles i området i sammenhæng med grovzonen
Laboratoriet bliver bl.a. anvendt i Billedkunst og Natur og Teknlogi og skal emme af
fagene med mulighed for eksempelvis at fremvise udstoppede dyr.
Laboratoriet indeholder, foruden opbevaring, også maskiner som kræver udsug og
værktøjer til diverse produktioner. Rummet skal kunne fungere som en beskidt zone, og
etableres med en stor vaskerende til rengøring af eksempelvis pensler og udstyr brugt i
forbindelse med forsøg
I rummet skal være plads til et stort arbejdsbord samt opbevaring af 2 rulleborde,
foruden tørrestativer til a3 papir.
Vinduespartier ønskes udnyttes til udstilling og tørreplads.

Nærhedskrav

Placeres i forbindelse med projektfladen i fællesrummet. Placeres ønskeligt med direkte
adgang til udeområde.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-
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Vaskerende, med plads til 6 elever. 6 stk. berøringsfrie blandingsbatteri, 1 stk.
et-grebs-blandingsbatteri med bruseslange og spejle over.
Stænkplade i stål i vaskerendens længde
Papirrulle på væg
Sanitetstilbehør
2 dobbelte højskabe med glaslåger (Bredde 120 cm)
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AV Udstyr

-

Fraktionsopdelt affaldsspand

-

Projektor
3D printer

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede,
vandafviselige ved vaske o.lign.

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
Vandafviseligt ved vandrende o.lign.

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme som basisopvarmning. Radiatorer til at styre temperaturvariationerne.
Vand og sanitet jf. ovenstående
Gulvafløb

Ventilation

Indeklimakategori 2. VAV-ventilation.
Separat udsugning 750 m3/h via emhætte over væskebad til 3D-printer. Manuelt on/off,
som automatisk reducerer den generelle rumudsugning.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Dobbelt stikkontakt til projektor/interaktiv tavle.
Stikkontakt til printer/kopimaskine.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

4 stk. Arbejdsstationer, hver med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter.
Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.
Dobbelt PDS til printer/kopimaskine.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
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Grupperum
Generelt
Rumbetegnelse/
-type

Grupperum

Rum ID

2.04

Antal rum

8

Areal (m2 netto)

15 m2

Antal personer

4-8 personer

Rumbeskrivelse
Funktion

Der placeres 2 grupperum centralt i Læringscentret som skal kunne rumme mellem 4-8
personer. Grupperummene skal understøtte samarbejde, holddeling, feedback og
fordybelse og kan variere i størrelse, med et samlet kvadratmeterantal på 30 m2. En
stærk kodning af grupperummene kunne med fordel etableres, så et grupperum, f.eks.
også kunne bruges som greenscreen-rum eller lignende.
Der skal være direkte adgang fra fællesrummet ligesom der skal etableres transparens
for at sikre overskuelighed fra grupperum til fællesrum og modsat. Samtidig ønskes der
mulighed for at skærme mod fællesrummet - eksempelvis med gardin

Nærhedskrav

Grupperum placeres i forbindelse til fællesrummet

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

Inventar som understøtter funktionsbeskrivelsen

AV Udstyr

55” TV skærm

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme som basisopvarmning. Radiatorer til at styre temperaturvariationerne.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm
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Rumskema

Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Stikkontakt til fladskærm.
230V udtag/stikk. til rumregulator.
El - Svagstrøm

2 stk. Arbejdsstationer i hvert rum, hver med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V
stikkontakter.
PDS+antenne til fladskærm i hvert rum.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Der skal etableres specialbelysning, hvor der skal være mulighed for at justere på farver
og intensitet i flere uafhængige områder. Denne justering skal kunne styres manuelt
eller via på forhånd fastlagte scenarier.
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Depot
Generelt
Rumbetegnelse/ - Depot
type
Rum ID

2.05

Antal rum

4

Areal (m2 netto)

20 m2

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

I Læringscentret placeres 1 aflåseligt depotrum. Som alternativ kan depotrummet
fordeles i 2 rum. Depotrummet indeholder undervisningsmateriale, løst inventar,
elevproduktioner osv.
Generelt bør fordelingsarealer udnyttes til depotplads

Nærhedskrav

Depotet placeres med adgang fra fællesrummet og gerne i tæt tilknytning til
laboratoriet.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

Hylder på skinnesystem, 50 lbm. Inkl. trådnet eller lignende til tørring af våde
emner - eksempelvis ler, papmache

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 0,5 gange/time.

El
El - stærkstrøm
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Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
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230V udtag/stikk. til rumregulator.
El - Svagstrøm
Belysning
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Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
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Garderobe
Generelt
Rumbetegnelse/
-type

Garderobe

Rum ID

2.06

Antal rum

4

Areal (m2 netto)

70m2

Antal personer

112 + 4

Rumbeskrivelse
Funktion

Til hvert Læringscenter etableres en garderobe som underopdeles i minimum 4
sektioner for at mindske konflikter. Der skal som minimum etableres 2 adgange til
garderobeområdet.
Garderobens primære funktion er at give plads og ro til børnenes af-og påklædning og
det er et vigtigt læringsrum ift. børnenes udvikling og selvhjulpethed. Det er også her
forældrene møder skolen og hvor formidling og kommunikation med personale, samt
uformel snak mellem forældre ofte finder sted.
Garderoben giver mulighed for at indføre et skofrit område i læringscentrene.
Garderoben skal servicere 112 børn med overtøj, fodtøj, idrætstøj, bøger og lignende.
Der ønskes etableret en desiceret grovgarderobe i forbindelse med vindfang.
Overgange mellem vindfang/grovgarderobe og den øvrige garderobe skal klart
defineres f.eks. vha. materiale eller farveskift i gulvbelægningen, så man signalerer,
hvor der er rent/snavset.
Garderoben ønskes som et egentligt rum, men kan også etableres i fordelingsområder,
forudsat at det ikke skaber støj og uro i læringscentrene. Gerne med dør, således at
der ikke er lydgener til fællesrummet.
Der skal etableres plads til personalets legeplads-overtøj.

Nærhedskrav

Garderoben skal placeres med adgang til fællesrummet og ønskes placeret med
nærhed til udearealerne.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

-
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112 garderobeskabe med bænk og plads til overtøj og fodtøj, min 30 cm brede
4 x store håndvaske eller 1 stk. vaskerende med 4 stk. berøringsfrie
blandingsbatterier. Hvis vaskerende vælges, monteres desuden 1 stk. et-grebsblandingsbatteri med bruseslange.
Sanitetstilbehør

Børne og Ungeuniverset – Stigsborg Havnefront
Rumskema

-

Fraktionsopdelt affaldsspand

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale. Vandafviselig ved vaske m.m.

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
vandafviselig ved evt. vådzone

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme og radiator. Radiator med manuelt betjent termostatventil til hurtig
opvarmning ved vådt overtøj.
Vand og sanitet jf. ovenstående

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 4,0 gange/time.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Belysning
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Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
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Toiletter
Generelt
Rumbetegnelse/
-type

Toiletter

Rum ID

2.07

Antal rum

4

Areal (m2 netto)

12 m2

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

Et Læringscenter indeholder i alt 4 elev-toiletter + et HC/voksentoilet.
Toiletter udføres med forrum, men kan udføres som fælles forrum for flere toiletter.
Vægge omkring toiletter skal udføres som almindelige vægge og ikke spanske vægge.
Døre og vægge skal være tætsluttende mod gulv og loft sådan at de er tætte mod
indkig og har en lyddæmpende funktion. Dog kan døre udføres uden dørtrin, under
forudsætning af at der ikke er indkig.
Vægområder bag håndvaske og toiletkummer ønskes udført med keramisk overflade.
Udføres områderne med anden overflade, skal de udføres med rengøringsvenlige
overflader.
Hvis der afsluttes med maling, skal det min være glans 25.

Nærhedskrav

Elevtoiletter ønskes placeret i nærhed til garderober og med adgang fra fællesrummet.
Elevtoiletter ønskes placeret med mindst mulig forstyrrelse i læringscentrene af elever
til og fra toilettet.
HC/voksentoilet placeres gerne i forbindelse med eller i nærhed til teamrum.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

5 stk. håndvaske med berøringsfrie blandingsbatterier
4 stk. væghængte toiletter med toiletsæde u. låg
1 stk. gulvstående toilet med toiletsæde u. låg.
Sanitetstilbehør

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede,
vandafviselig ved håndvaske o.lign.
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Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
vandafviselig

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme
Vand og sanitet jf. ovenstående

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftmængde ift. antal sanitetsgenstande.

El
El - stærkstrøm

Stikkontakt ved døre.
Stikkontakt til hver voksenhåndvask.
230V udtag/stikk. til rumregulator.
230V udtag/stikk. til fremtidig håndtørrer.

El - Svagstrøm
Belysning

Grundbelysning:
Sensor til automatisk tænd/sluk af belysning.
Specialbelysning:
Spejle over børnehåndvaske skal have spejlbelysningen bygget frem på spejlholderen,
så belysningen er placeret på samme måde foran spejlet, som hvis begge dele var
monteret direkte på væg. Spejlbelysningen skal tænde sammen med grundbelysningen.
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Teamlokale indskoling – Decentral forberedelse
Generelt
Rumbetegnelse/ -type

Teamlokale

Rum ID

2.08

Antal rum

4 (1 til hver årgangs læringscenter)

Areal (m2 netto)

0. - 1 årgang - 45 m2 (20-22 medarbejdere)
2.-3. årgang - 36 m2 pr. teamlokale (16-20 medarbejdere)

Antal personer

16-22 medarbejdere pr. Teamlokale

Rumbeskrivelse
Funktion

Teamrummene skal fungere som primær arbejdsplads for personalet. Teamrummene varieres i størrelse i læringscentrene, da der er en større gruppe
ansatte i indskolingen end de andre trin.
Team-rummet skal have arbejdspladser, svarende til 1 fast arbejdsplads til 2
medarbejdere, gerne med varierede miljøer, der understøtter fordybelse,
samarbejde og ad-hoc møde.
Enkelte arbejdspladser kan udformes som midlertidige fly-in-pladser, mens de
fleste etableres som skrivebordspladser.
I lokalerne skal der være gode opbevaringsmuligheder, også til større projekter, i
umiddelbar nærhed af arbejdspladserne.
En af de største udfordringer ift. delte arbejdspladser er logistikken ift. at skulle
flytte materialer, litteratur og rapporter hver gang man forlader arbejdspladsen.
Derfor er det særligt vigtigt med gode, overskuelige
nærdepoter/opbevaringsmuligheder i direkte forbindelse med arbejdspladserne.
Dette gælder særligt ift. længerevarende projekter, eller hvis DUS’en planlægger
og gør klar til en tur, så skal det være muligt at samle og opbevare materialer og
remedier, og samtidigt undgå at det ”roder” i teamlokalet.
Der skal være mulighed for en vis fleksibilitet i indretningen, så der f.eks. kan
indrettes med et centralt mødebord, et højbord til uformel sparring eller lignende,
afhængigt af de forskellige teams/afdelingers ønsker.
Fleksibiliteten skal også sikre, at man kan understøtte ekstra arbejdspladser, når
der er studerende/praktikanter på skolen.
Der skal arbejdes med akustikken, således at det er muligt at tale sammen i
mindre grupper, uden at man forstyrrer alle ansatte.
På samme måde skal der arbejdes med visuel skærmning, så man sikrer et
minimum af forstyrrelser i team-lokalerne, f.eks. gennem zoneinddeling.
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Al personale skal have et flytbart skab, f.eks. 50x50x60, gerne med frontmonteret
dueslag. Skabet skal kunne flyttes rundt mellem de forskellige arbejdsborde og
stationer
Nærhedskrav

Placeret i læringscentrene med adgang til fællesrum

Andre forhold

Lokalet ønskes opdelt i to eller flere mindre zoner, for at minimere støj og
forstyrrelser.

Inventar og udstyr
Inventar og udstyr
Leveres af Bygherre

-

Mobile rullevogne (50x50x70)
6 højskabe med glaslåger
Arbejdspladser jf. beskrivelse

AV Udstyr

-

55” Skærm

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på
dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
og evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Stikkontakt til fladskærm.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

PDS+antenne til fladskærm.
12 stk. Arbejdsstationer i hvert rum, hver med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V
stikkontakter.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
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Musik og bevægelsescenter
Motoriksal og musiklokale
Musik og bevægelsescenter danner ramme om indskolingens musik-og idrætsundervisning samt DUS,
sammen med de øvrige faciliteter i Børne- og Ungeuniverset. Motoriksal og musiklokale anvendes også til
motorisk leg, bevægelse og træning generelt, samspil, kor, dans, drama, morgensang og samling.
De to sammenhængende rum: Motoriksal og musiklokale skal indrettes så de både kan fungere som et
lokale og som to. Ved opdeling bruges det største rum til idræt, bevægelse og sang og det mindre til musik
og samspil.

Motoriksal/ Rytmisk motorisk sal
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Motoriksal/ Rytmisk motorisk sal

Rum ID

2.09

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

140 m2

Antal personer

120

Rumbeskrivelse
Funktion

I forhold til idrætsfaget skal motoriksalen understøtte og indrettes til:
• Redskabsaktiviteter – grov-og finmotoriske øvelser,
behændighedsøvelser og øvelser der stimulerer kroppens sanser
• Dans og udtryk – rytmik, bevægelses- og udtryksformer m. og u. musik
• Kropsbasis, kropskontrol, kropsbevidsthed
I forhold til DUS skal motoriksalen understøtte og indrettes til:
• Valgfrie fysiske, musiske og sociale aktiviteter fx bevægelseslege,
sang/kor mv.
• Skiftende fleksible aktiviteter og projekter fx øve rollespil, forestilling,
dans mv.
• Læreplanstemaer og eksperimenterende læring
• Helhed, den åbne skole, forældresamarbejde og et fokus på alle børn.
I forhold til øvrige aktiviteter skal motoriksalen understøtte og indrettes til:
• Den gode overgang ml. børnehave og skole
• Kulturskolen – musik, drama mv.
• Forenings- og bydelsaktiviteter – fitness/holdtræning, dans, musik, teater
mv.
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Motorikrum skal kunne til mange typer af musik-og bevægelsesaktiviteter i
forskelligt tempo og lydniveau, fra vilde bevægelses-og boldlege og fitness til
sang, dans og drama til mere stille, såsom yoga og meditation.
Motorikrum skal kunne fungere både særskilt og i direkte størst mulig åben
forbindelse med musiklokalet. Det skal indrettes med en stor grad af fleksibilitet,
gode opbevaringsmuligheder med lette adgangsforhold til omklædning og
udefrakommende brugere.
Det ønskes at opdelingen mellem motoriksal og musiklokale foregår med en let
håndterbar robust og stabil foldevæg med mulighed for en god lyddæmpning.
Motoriksalen skal indrettes med følgende funktioner/ fleksible muligheder:
• Egnet gulv til bevægelsesaktiviteter, herunder opstilling af forskellige
motorik/redskabsbaner og brug af skummadrasser fra indbyggede
depoter i lokalet.
• Ophængning af gynger, tove mv. der træner vestibulærsansen, gerne
ophængningsløsning så det også kan bruges til TRX træning mv.
• Brug af spejle til dans, drama mv. (større spejlflade med gardin)
• Ved åbning mod musiklokalet skal de to rum fungerer som et stort samlet
rum til morgensang, miniforestilling, oplæg, fremlæggelse mv. og med
scenefunktion i en del af musiklokalet til klaver, kor/sang og
bandopstilling.
• Mulighed for forskellig lyssætning til forskellige aktiviteter: spots/rettet lys,
regulerbar grundbelysning, lys der understøtter sanser og forskellige
aktiviteter
• Mulighed for mørklægning
• Visning af sange, musikvideoer, film mv.
• Let adgang til aflåseligt depotrum
• Legegrafik i gulv der understøtter samling, zonering og forskellige
bevægelseslege
• Gerne reposer (langbænksfunktion langs væg m. indbygget
opbevaringsmulighed) og/eller sidde-nicher ved vinduer.
Nærhedskrav

Andre forhold

I sammenhængende forbindelse med depot, musiklokale og øvelokaler.
Tæt ved indskolingens øvrige læringsmiljøer og med mulighed for at benytte
omklædningsfaciliteter ved de øvrige idrætsfaciliteter.
Lofthøjde min. 4m.
Gulve skal understøtte aktiviteterne og være behagelige både at bevæge sig på og
sidde på.
God akustik ift. Bevægelse, sang og musik. Gerne akustik bl.a. reguleret vha.
venlige robuste materialer.
Transparens/ glassidepartier ved døre der muliggør indkig/udkig og overskuelighed.
I gang/fordelingsareal v. lokalet ønskes indrettes en fast bevægelsesvæg/station
kodet de 6-10årige. Fx armgang i forskellige højder langs væg med op-og
nedgangs reposer, evt. klatregreb mv. (ca. l.6m X h.2m x b.0,8 m) og faldunderlag
iht. gældende regler.
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Knager til overtøj for eksterne brugere i gangareal. Såfremt det kan integreres i en
zone i rummet uden at forstyrre den daglige brug for skole og daginstitution ønskes
dette.
Inventar og udstyr
Inventar

-

-

Let håndterbar robust og stabil foldevæg med mulighed for en god
lyddæmpning ml. motoriksal og musiklokale
Bred åbning/ min. dobbeltdøre adgang til depotrum
Gulvbelægning der indbyder til bevægelse og med en opstregning/
gulvgrafik der understøtter samling, zonering og bevægelseslege
Tværgående motorikskinner til montering af div. gynge, klatre,
balanceredskaber mv. og med plads til min. 25 TRX træningsstropper
Spejlvæg m. håndliste (min. h.1,6 m x b.8 m)
Rumgardin foran spejlvæg (min. h.1,6 m x b.8 m)
Mulighed for mørklægning
Reposer langs væg/balance og bænkfunktion og evt. opbevaring, gerne
vinduesnicher
Klatretove (min.14 stk.)
div. Motorik-og skumredskaber og skummadrasser, måtter, gynger,
balanceredskaber, bløde bolde, vogne/bure mv.
Fraktionsopdelt affaldsspand (evt. i gangarealet umiddelbart udenfor)

-

Projektor og lydanlæg (kunne bruges sammen med musiklokale)

-

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på
dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
og evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
sportsgulv/motorikgulv

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme som basisopvarmning. Radiatorer til at styre temperaturvariationerne.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Dobbelt stikkontakt til projektor/interaktiv tavle.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

3 stk. Arbejdsstationer, hver med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter.
Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.
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Tomrør til Dolby 7.1 surround.
Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Der skal etableres specialbelysning, der skal udføres som en kombination af punktog effektbelysning, hvor der er mulighed for at justere på farver og intensitet i flere
uafhængige områder. Denne justering skal kunne styres manuelt eller via på forhånd
fastlagte scenarier.
Der skal være mulighed for at lave “scenebelysning” til brug ved teater, musik m.m.
Skal kunne styres manuelt, lydstyret eller via på forhånd fastlagte scenarier.
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Depot
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Depot

Rum ID

2.10

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

30

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

Fælles aflåseligt depot til både idræt, musik, DUS og eksterne brugere i en
kombination af gulvplads, reoler/hylder og skabe.
Dele af depotet skal dog kunne opdeles ift. forskellige brugere, herunder aflåselige
skabe for både skole/daginstitution og foreninger/andre organisationer.
Gode opbevaringsløsninger til div. motorik-og skumredskaber og skummadrasser,
måtter, gynger, balanceredskaber, bløde bolde, redskabsvogne/bure, instrumenter
mv.

Nærhedskrav

Direkte adgang fra motoriksal samt direkte adgang fra gangareal. I umiddelbar
nærhed af musik og øvelokaler.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

Bred åbning/ min. dobbeltdøre adgang fra motoriksal
Hylder/reoler, 100 lbm. hylder i hyldedybde 50/60.
Kroge til ophæng af boldnet mv.
8 stk. aflåselige højskabe indbygget i væg. 4 stk. m. massive låger og 4 stk.
m. glaslåger.
Div. motorik-og skumredskaber og skummadrasser, måtter, gynger,
balanceredskaber, bløde bolde, vogne/bure mv.

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på
dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
og evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet

115

Børne og Ungeuniverset – Stigsborg Havnefront
Rumskema

VVS og ventilation
VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 0,5 gange/time.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Belysning
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Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet.
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Musiklokale
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Musiklokale

Rum ID
Antal rum

1

Areal (m2 netto)

80 m2

Antal personer

60

Rumbeskrivelse
Funktion

I forhold til musikfaget skal musiklokalet i samspil med motoriksalen understøtte og
indrettes til:
•
•

Sang, spil og bevægelse – teknik, sanglege og bevægelse, fællesdans, fra
enkelt sammenspil til at lære at spille sammen.
musiks arbejdsmetoder som er kendetegnende ved synge, lytte og
analysere, spille, lege og danse.

Lokalet indeholder mulighed for opstilling til band eller flere instrumenter.
Der ønskes fokus på gode løsninger ift. strøm og kabler, samt kobling til
PA/forstærkersystem, fx gennem gulvbokse. Gode løsninger ift. akustik og lys.
Mellem en 1/3 og 1/4 af lokalet ønskes indrettet som en hævet miniscene, der også
kan bruges ifbm. åbning mod motoriksal til morgensang og øvrige arrangementer.
Der ønskes flytbare podie/bænke til, der kan anvendes til koropstilling og opstilling
af forstærkere til bas og guitar.
Der skal være let adgang til aflåseligt depotrum/ indbyggede dybe depotskabe,
reposer mv. m. depotplads til både musik, DUS og eksterne brugere.
Nærhedskrav

I sammenhængende forbindelse med motoriksal. I umiddelbar nærhed af øvelokaler
og depot. Tæt ved indskolingens øvrige læringsmiljøer.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

AV Udstyr
Konstruktioner
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-

8 stk. aflåselige højskabe, 60x60x200, 4 stk. m. lukkede låger og 4 stk. m.
glaslåger
Hævet gulv/ miniscene

-

Projektor og lydanlæg (kunne bruges sammen med musiklokale)
Fraktionsopdelt affaldsspand
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Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på
dørplade, bredde skal passe med instrumenter som skal ud og ind af døren

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
og evt. suppleret med andet vægmateriale. Akustikregulering

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme som basisopvarmning. Radiatorer til at styre temperaturvariationerne.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Dobbelt stikkontakt til projektor/interaktiv tavle.
4 stk. gulvbokse med 4 stikkkontakter i hver.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Der skal være mulighed for at lave “scenebelysning” til brug ved teater, musik m.m.
Skal kunne styres manuelt, lydstyret eller via på forhånd fastlagte programmer.
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Øverum
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Øverum

Rum ID

2.12

Antal rum

2-4 rum

Areal (m2 netto)

21 m2 i alt á ca. 7-10 m2

Antal personer

2-3 personer

Rumbeskrivelse
Funktion

Øverum til musikundervisning for én til to elever, eller en mindre gruppe.
Lokalet bruges også af Kulturskolen.

Nærhedskrav

I umiddelbar nærhed af musiklokale.
Der ønskes adgang til øvelokalerne fra gangareal eller forrum, så man ikke skal
gennem musiklokalet for at anvende øverummene.

Andre forhold

Mulighed for opsætning af lydudstyr, tilkobling af computer, og lignende.
Gode løsninger ift. akustik.

Inventar og udstyr
Inventar
AV Udstyr

Lydudstyr

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige,stål- eller robuste trækarme, fodspark på
dørplade, bredde skal passe med instrumenter som skal ud og ind af døren

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
og evt. suppleret med andet vægmateriale. Akustikregulerende

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme som basisopvarmning. Radiatorer til at styre temperaturvariationerne.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm
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Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.
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El - Svagstrøm

1 stk. Arbejdsstation i hvert rum, hver med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V
stikkontakter.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
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Mellemtrin

Baseområde
Generelt
Rumbetegnelse/
-type

Baseområde

Rum ID

3.01

Antal rum

3

Areal (m2 netto)

Samlet 260 m2 fordelt på 4 baseområder

Antal personer

112 + 8

Rumbeskrivelse
Funktion

Baseområderne er stærkt kodet og skal hver kunne rumme op til 28 elever i kortere
eller længere undervisningsforløb.
Mellemtrinnet indeholder 12 baseområder som kodes efter aldersgruppen og som
fordeles i de 3 læringscentre med 4 baseområder i det enkelte læringscenter.
Lokalerne understøtter overordnet formidling, fordybelse samt projekt- og
gruppearbejde.
Baseområdet kan danne ramme om klasefællesskabet men skal først og fremmest ses
som en del af et samlet læringscenter. I disponering og indretning, skal baseområdet
funktionelt forstås i sammenhæng med hele læringscenteret og ikke som 4 ensartede
lokaler.
Baseområdet er et fysisk aflukket område i Læringscenteret som har markant visuel
forbindelse til fællesrummet, f.eks. som store glaspartier. Det er et stort ønske at kunne
skabe mulighed for at kunne aflukke med gardiner i nogle situationer. Den visuelle
forbindelse skal understøtte muligheden for at føre opsyn med eleverne som vil fordele
sig i hele Læringscenteret afhængig af undervisningsforløbets karakter. Samtidig skal
der være mulighed for, i baseområdet, at finde zoner hvor visuelle forstyrrelser og støj
minimeres.
Alle baseområder indrettes med projektor som ønskes placeret i modsatte ende af
indgangsdøren. I forbindelse med projektoren ønskes en zone markeret til samling.
Baseområderne skal indrettes med mulighed for opdeling i varierende gruppestørrelser,
og bør også indeholde steder for individuel fordybelse – arbejdspladser i form af
eksempelvis skærmede nicher må gerne fremgå som et gennemgående element for
alle 4 baseområder, som et tilbud om en fast plads til elever der måtte have behov for
dette.
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Der ønskes at arbejde med en differentieret belysning som understøtter forskellige
aktiviteter. Der kan blandt andet arbejdes med generel loftsbelysning, spots, pendler og
bordlamper/arbejdslamper.
Alle lamper og spots skal være støv-, snavs- og stænksikre.
Der ønskes robuste vedligeholdelsesfrie vægge som tegl, beton eller træ – overflader
som er taktile og afspejler et rart læringsmiljø. Vægflader udnyttes til udstilling,
fordybelse og akustisk regulering - eksempelvis i form af opslagstavler med gode
akustiske egenskaber.
Baseområderne kodes forskelligt for at understøtte varierede læringsforløb og
forskellige aktiviteter. Foruden ovenstående krav og ønsker er særlige rumlige forhold
og funktioner for de 4 baseområder beskrevet herunder:
Baseområde 1 – Køkken
Dette baseområde indrettes med et the-køkken og må gerne afspejle det uformelle
møde og invitere til samtale og gruppearbejde, som et cafémiljø. Også her er det vigtigt
at kunne styre lyset med pendler over borde. The-køkkenet ønskes placeret centralt
med god visuel kontakt til fællesrummet og med nærhed til udeareal.
Baseområde 2 – Demokratirummet
Rummet indrettes så det understøtter præsentation, diskussion og samtale for 2 hold
samtidig . Eksempelvis som en amfiopbygning hvor eleverne har mulighed for at se
hinanden når der tales. Rummet kodes så det understøtter musik, dans og drama. I den
forbindelse bør der tænkes i opbevaring af kostumer og placering af spejle på væg og
evt. scenetæppe. Opbevaring kan eksempelvis integreres med en amfiopbygning som
slagbænk.
Baseområde 3 – Konstruktionsrummet
Dette lokale indrettes med en zone for konstruktion. Her har eleverne mulighed for at
konstruere modeller i eksempelvis Lego og området skal kunne indeholde et bord med
tilhørende opbevaringsmuligheder – gerne i en integreret løsning. Mange
konstruktionslege kan også foregå på gulvet hvorfor det er vigtigt at skabe en zone med
gulvplads.
Baseområde 4 – Hulen
Rummet indrettes med en zone som er særligt kodet til fordybelse og socialt samvær.
Et uformelt område som giver tilbagetrækningsmuligheder hvor den enkelte elev eller
en mindre gruppe kan fordybe sig. Hule-zonen kan med fordel placeres så der også er
adgang til zonen fra fællesrummet.
Nærhedskrav

Baseområderne placeres i direkte forbindelse til fællesrummet.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar
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Alle baseområder skal indrettes med 28 elevarbejdspladser som på forskellig vis
understøtter formidling, fordybelse, projektarbejde, samtale, bevægelse mv i henhold til
beskrivelserne og diagrammer i det værdibaserede byggeprogam. Indretning og
inventarløsninger skal understøtte differentiering og variation i læringsmiljøerne
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Baseområde 1 – The-Køkken:
The-køkken med vask og et-grebs-blandingsbatteri, opvaskemaskine (80
grader), ovn + mikroovne og køleskab.
- Fraktionsopdelt affaldsspand

Baseområde 2 – Demokratirummet:
- Amfiopbygning
- 1 dobbelt højskabe med glaslåger (Bredde 120 cm)
- Fraktionsopdelt affaldsspand
Baseområde 3 – Konstruktionsrummet:
- Hylder, 10 lbm
- 2 dobbelt højskabe med glaslåger (Bredde 120 cm)
- Fraktionsopdelt affaldsspand
Baseområde 4 – Hulen:
- 1 dobbelt højskabe med glaslåger (Bredde 120 cm)
- Fraktionsopdelt affaldsspand
AV Udstyr

-

4 x Skærm + Projektor (1 pr. baseområde)

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale. Vandafviseligt i vådzoner/køkkenvask m.m.

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
Evt. Skridsikkert i køkkenområde

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme som basisopvarmning. Radiatorer til at styre temperaturvariationerne.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Dobbelt stikkontakt til projektor/interaktiv tavle i hvert område.
Installation til opvasker, ovn, mikroovn og køleskab.
3 stk. Stikkontakter over køkkenbord.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle i hvert område.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
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Specialbelysning:
Der skal etableres specialbelysning, hvor der skal være mulighed for at justere på farver
og intensitet i flere uafhængige områder. Denne justering skal kunne styres manuelt
eller via på forhånd fastlagte scenarier.
Der skal etableres pendler over borde, med separat tænding.
For både grundbelysning og særbelysning gælder, at der skal være mulighed for
separat opdeling i baseområderne.
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Fællesrum
Generelt
Rumbetegnelse/
-type

Fællesrum

Rum ID

3.02

Antal rum

3

Areal (m2 netto)

115 m2

Antal personer

112 + 10

Rumbeskrivelse
Funktion

Fællesrummet udformes som et stærkt kodet og zoneinddelt rum som afspejler de
respektive aldersgrupper og som understøtter de 5 lærings- og aktivitetszoner i Børneog Ungeuniverset:
•
•
•
•
•

Samling og formidling
Stille fordybelse
Projekter og samarbejde
Leg og socialt samvær
Krop og bevægelse

I fællesrummet er alle m2 i spil for at give børnene nogle større udfoldelsesmuligheder i
skole og fritid.
I fællesrummet kan årgangen samles.
Rammerne skal overordnet vække nysgerrighed og skaberlyst og udgør en tryg ramme
for fællesskab i læringscenteret i rammer som er designet til arbejdsmetoder fremfor fag
– fællesrummet kan derfor benyttes af samtlige af skolens fag i forbindelse med
elevernes projekter.
Centralt, i fællesrummet, finder man en stor opbevarings- og udstillingsreol. Han kan
eleverne blandt andet opbevare projekter og opgaver som er under udvikling. I reolen
kan elever og personale hente materiale og finde inspiration. I børne- og Ungeuniverset
er man bevist om materialernes genanvendelighed hvorfor man også i reolen kan finde
restmaterialer, som frit kan anvendes i nye projekter.
Der ønskes etableret nicher udformet så man enten kan stå eller sidde højt, ligge eller
sidde henslængt. Det skal løbende være muligt at søge mere eller mindre afskærmning
fysisk såvel som lydmæssigt, bestående af både permanente fysiske
inklusionsløsninger og af en række fleksibelt inventar, som kan inddrages efter behov.
Der ønskes robuste vedligeholdelsesfrie vægge som tegl, beton eller træ – overflader
som er taktile og afspejler et rart læringsmiljø. Vægflader udnyttes til udstilling,
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fordybelse og akustisk regulering - eksempelvis i form af opslagstavler med gode
akustiske egenskaber.
Fællesrummet er adgangsgivende til alle de øvrige rum i læringscenteret – det er dog
vigtigt at området ikke opfattes som et cirkulationsreal, men fremstår med tydelige
zoneinddelte værksteder. Herunder uddybes de 5 læringszoner – disse skal ikke
nødvendigvis ses som 5 afgrænsede zoner men kan også overlappe og gribe ind i
hinanden:
Samling og Formidling
Fællesrummet indeholder et område hvor hele årgangen kan samles (112 elever). Dette
område kan med fordel indrettes som et gulvareal kombineret med en
samlingstrappe/bjerg. Samlings- og formidlingsområdet indeholder en projektor, hvorfra
eleverne eksempelvis kan få en fælles introduktion til en opgave. Når arealet ikke
bruges til samling og formidling skal det kunne understøtte bevægelse, samt projekt- og
gruppearbejde.
Der forberedes desuden til 3 fladskærme monteret på udvalgte vægge i fællesrummet.
Stille fordybelse – Det pædagogiske Læringscenter
I fællesrummet skal der fleres steder skabes rum til at søge vejledning, øve færdigheder
og finde ro. Zonen fungerer som et decentralt Pædagogisk Læringscenter (PLC), som
på mellemtrinnet præges af bløde og uformelle møbler.
Der etableres et uformelt område hvor elever har adgang til en skærm.
Zonen placeres som det ikke fremstår som et gennemgangsområde.
Nicher, huler og fokusområder som understøtter individuel fordybelse og gruppearbejde
til 2-4 personer, fordeles jævnt i fællesrummet.
Der ønskes at arbejde med en differentieret belysning som understøtter forskellige
aktiviteter. Der kan blandt andet arbejdes med generel loftsbelysning, spots, pendler og
bordlamper/arbejdslamper.
Alle lamper og spots skal være støv-, snavs- og stænksikre.
Projektfladen - Projekter og samarbejde
I dette område kan eleverne virkelige arbejde ”hands-on” både med digitale teknologier
såvel som mere traditionelle maskiner, materialer og værktøjer. Gennem andre
udtryksformer og skabende processer, som ikke nødvendigvis bygger på de klassiske
færdigheder, skal alle børn tilgodeses og have succeser.
Området placeres med en grovzone i forlængelse af Laboratoriet. Her kan eleverne
udvikle, producere og afprøve. Materialevalg bør afspejle brugen med robuste
overflader og inventar.
Foruden grovzone indeholder området også læringscenterets medie-værksted. Her har
elever adgang til et stort bord med skæremaskine, lamineringsmaskiner osv. ligesom
der også fra dette område er adgang til en fælles kopimaskine for årgangen.
I projektfladen skal det være nemt at skabe gulvplads til bevægelsesaktiviteter.
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Leg of socialt samvær
Fællesrummet fungerer hele dagen som samlingssted for alle årgangens elever. Her
kan venskaber opstå på tværs af hold og der ønskes som sådan steder som
understøtter leg og uformel samtale. Her bør også indtænkes rum for den perifert
deltagende, således at alle har mulighed for at tage del i fællesskabet.
Krop og bevægelse
Menneskekroppen er ikke designet til at sidde i længere perioder ad gangen, men
fungerer bedst når den er i bevægelse hen over hele dagen. I fællesrummet er der
særlig fokus på bevægelse med lav puls. Fast inventar og møblering skal gøre det
muligt for eleven at indtage forskellige kroppositioner i løbet af undervisningen.
Der ønskes samtidig gulvplads til brug ved f.eks. tallege, ordstafet, og overflader kan
med fordel præges som visuelle læringsmiljøer der nudger eleverne til mere bevægelse
i hverdagen.
Fællesrummet er adgangsgivende til alle øvrige funktioner i læringscentret.
Fællesrummet placeres med nærhed til et udeareal som ønskes delvist overdækket.
Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

AV Udstyr

Fællesrummet skal indrettes, så funktionerne beskrevet samlet set understøttes.
-

112 stk. elevkasser i opbevaringsløsning – evt. integreret i fast inventar
Håndvask
Sanitetstilbehør
Drikkevandsdispenser med koldt vand
Opbevaringsreol
Bogreol (10 lbm)
Hylder (10 lbm)
Medieværksted – Minimum 180 cm bordplade med underskabe og lås
Fraktionsopdelt affaldsspand

-

Skærm + Projektor (Placering afklares med bygherre)
3 x 55” Skærme
Højtalere
Kopimaskine

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale. Vandafviselig ved håndvaske o.lign.

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS
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Vand og sanitet jf. ovenstående.
Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Dobbelt stikkontakt til projektor/interaktiv tavle i hvert område.
Stikkontakt til 3 stk. Fladskærme.
Stikkontakt til kopimaskine.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

Dobbelt PDS til kopimaskine
Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.
Tomrør til Dolby 7.1 surround.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Der skal etableres specialbelysning, hvor der skal være mulighed for at justere på farver
og intensitet i flere uafhængige områder. Denne justering skal kunne styres manuelt
eller via på forhånd fastlagte scenarier.
For både grundbelysning og særbelysning gælder, at der skal være mulighed for separat
opdeling i baseområderne.
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Laboratorie
Generelt
Rumbetegnelse/
-type

Laboratorie

Rum ID

3.03

Antal rum

3

Areal (m2 netto)

35

Antal personer

15

Rumbeskrivelse
Funktion

Laboratoriet i Læringscentret er et aflukket lokale som kan rumme op til 15 personer
svarende til et halvt hold. Lokalet skal kunne fungere i direkte forbindelse med
projektfladen i fællesrummet. Derfor skal der være fuld transparens til laboratoriet,
f.eks. let håndterbare foldedøre eller via glasparti med dobbeltdøre eller skydedøre,
således at man stadig har overblik over elever der sidder og arbejder ved
arbejdspladser uden for rummet
Hold op til 28 elever skal kunne samles i området i sammenhæng med grovzonen
Laboratoriet bliver bl.a. anvendt i Billedkunst og Natur og Teknlogi og skal emme af
fagene med mulighed for eksempelvis at fremvise udstoppede dyr.
Laboratoriet indeholder, foruden opbevaring, også maskiner som kræver udsug og
værktøjer til diverse produktioner. Rummet skal kunne fungere som en beskidt zone, og
etableres med en stor vaskerende til rengøring af eksempelvis pensler og udstyr brugt i
forbindelse med forsøg
I rummet skal være plads til et stort arbejdsbord samt opbevaring af 2 rulleborde,
foruden tørrestativer til a3 papir.
Vinduespartier ønskes udnyttes til udstilling og tørreplads.

Nærhedskrav

Placeres i forbindelse med projektfladen i fællesrummet. Placeres ønskeligt med direkte
adgang til udeområde.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-
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Stænkplade i stål i vaskerendens længde
Papirrulle på væg
Sanitetstilbehør
2 dobbelte højskabe med glaslåger (Bredde 120 cm)
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AV Udstyr

-

Fraktionsopdelt affaldsspand

-

Skærm + Projektor
3D printer

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede,
vandafviselige hvor der bruges vand

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
vandafviselige hvor der anvendes vand

VVS og ventilation
VVS

Radiator.
Vand og sanitet jf. ovenstående
Gulvafløb

Ventilation

Indeklimakategori 2. VAV-ventilation.
Separat udsugning 750 m3/h via emhætte over væskebad til 3D-printer. Manuelt on/off,
som automatisk reducerer den generelle rumudsugning.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Stikkontakt til printer/kopimaskine.
Dobbelt stikkontakt til projektor/interaktiv tavle.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.
Dobbelt PDS til printer/kopimaskine.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.

130

Børne og Ungeuniverset – Stigsborg Havnefront
Rumskema

Grupperum
Generelt
Rumbetegnelse/
-type

Grupperum

Rum ID

3.04

Antal rum

6

Areal (m2 netto)

14 m2

Antal personer

4-8 personer

Rumbeskrivelse
Funktion

Der placeres 2 grupperum centralt i Læringscenteret som skal kunne rumme mellem 48 personer. Grupperummene skal understøtte samarbejde, holddeling, feedback og
fordybelse og kan variere i størrelse, med et samlet kvadratmeterantal på 30 m2. En
stærk kodning af grupperummene kunne med fordel etableres, så et grupperum, f.eks.
også kunne bruges som greenscreen-rum eller lignende.
Der skal være direkte adgang fra fællesrummet ligesom der skal etableres transparens
for at sikre overskuelighed fra grupperum til fællesrum og modsat. Samtidig ønskes der
mulighed for at skærme mod fællesrummet - eksempelvis med gardin.

Nærhedskrav

Grupperum placeres i forbindelse til fællesrummet

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

Inventar som understøtter funktionsbeskrivelsen

AV Udstyr

55” TV skærm

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm
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Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Stikkontakt til fladskærm.
230V udtag/stikk. til rumregulator.
El - Svagstrøm

1 stk. Arbejdsstation med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter.
PDS+antenne til fladskærm.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
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Depot
Generelt
Rumbetegnelse/ - Depot
type
Rum ID

3.05

Antal rum

3

Areal (m2 netto)

18

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

I Læringscenteret placeres 1 aflåseligt depotrum. Som alternativ kan depotrummet
fordeles i 2 rum. Depotrummet indeholder undervisningsmateriale, løst inventar,
elevproduktioner osv.
Generelt bør fordelingsarealer udnyttes til depotplads

Nærhedskrav

Depotet placeres med adgang fra fællesrummet og gerne i tæt tilknytning til
laboratoriet.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

Hylder på skinnesystem, 50 lbm. Inkl. trådnet eller lignende til tørring af våde
emner - eksempelvis ler, papmache

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 0,5 gange/time

El
El - stærkstrøm
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230V udtag/stikk. til rumregulator.
El - Svagstrøm
Belysning
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Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
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Garderobe
Generelt
Rumbetegnelse/ - Garderobe
type
Rum ID

3.06

Antal rum

3

Areal (m2 netto)

58 m2

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

Til hvert Læringscenter etableres en garderobe som underopdeles i minimum 4
sektioner for at mindske konflikter.
I hver sektion ønskes 5-10 garderober placeret i et særligt afgrænset område.
Adgang til garderoben skal foregå gennem mindst to indgange.
Garderoben skal servicere 112 børn med overtøj, fodtøj, idrætstøj, og lignende.
Der ønskes etableret en decideret grovgarderobe i forbindelse med vindfang.
Overgange mellem vindfang/grovgarderobe og den øvrige garderobe skal klart
defineres f.eks. vha. materiale eller farveskift i gulvbelægningen, så man signalerer,
hvor der er rent/snavset.
Garderoben ønskes som et egentligt rum, men kan også etableres i fordelingsområder,
forudsat at det ikke skaber støj og uro i læringscentrene.
Garderoben giver mulighed for at indføre et skofrit område i læringscenteret.

Nærhedskrav

Garderoben skal placeres med adgang til fællesrummet og ønskes placeret med
nærhed til udearealerne.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

AV Udstyr
Konstruktioner

135

-

2 knager pr. barn inkl. skohylder, samt plads til tasker
4 håndvaske eller vaskerende. 4 stk. berøringsfrie blandingsbatterier og spejle
over. Hvis vaskerende vælges, monteres også 1 stk. et-grebs-blandingsbatteri
med bruseslange.
- Sanitetstilbehør
Fraktionsopdelt affaldsspand
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Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale. Vandafviselige ved håndvaske

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme og radiator. Radiator med manuelt betjent termostatventil til hurtig
opvarmning ved vådt overtøj.

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 4,0 gange/time.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling i områder med tilstrækkeligt dagslys.
Specialbelysning:
Der skal være lys over spejle, som skal tænde sammen med grundbelysningen.
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Toiletter
Generelt
Rumbetegnelse/
-type

Toiletter

Rum ID

3.07

Antal rum

3

Areal (m2 netto)

12 m2

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

Et Læringscenter indeholder i alt 4 elev-toiletter + et HC/voksentoilet.
Toiletter udføres med forrum, men kan udføres som fælles forrum for flere toiletter.
Vægge omkring toiletter skal udføres som almindelige vægge og ikke spanske vægge.
Døre og vægge skal være tætsluttende mod gulv og loft sådan at de er tætte mod
indkig og har en lyddæmpende funktion. Dog kan døre udføres uden dørtrin, under
forudsætning af at der ikke er indkig.
Det skal være muligt at lede vand fra gulvvask til gulvafløb fra alle rum. Hvis
gulvvaskevand kan passere under dør, kan det accepteres, at gulvafløb evt. placeres i
forrum, således at der ikke behøver at være gulvafløb i samtlige wc-rum.
Vægområder bag håndvaske og toiletkummer ønskes udført med keramisk overflade.
Udføres områderne med anden overflade, skal de udføres med rengøringsvenlige
overflader.
Hvis der afsluttes med maling, skal det min være glans 25.

Nærhedskrav

Elevtoiletter ønskes placeret i nærhed til garderober og med adgang fra fællesrummet.
Elevtoiletter ønskes placeret med mindst mulig forstyrrelse i læringscentrene af elever
til og fra toilettet.
HC/voksentoilet placeres gerne i forbindelse med eller i nærhed til teamrum.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

- 5 stk. håndvaske med berøringsfrie blandingsbatterier og spejle over.
- 4 stk. væghængte toiletter med toiletsæde u. låg
- 1 stk. gulvstående handicaptoilet med toiletsæde u. låg
Sanitetstilbehør

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre
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Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede,
vandafviselige ved vaske

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator.
Gulvvarme

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftmængde ift. antal sanitetsgenstande.

El
El - stærkstrøm

Stikkontakt ved døre.
Stikkontakt ved hver voksenhåndvask.
230V udtag/stikk. til rumregulator.
230V udtag/stikk. til fremtidig håndtørrer.

El - Svagstrøm
Belysning

Grundbelysning:
Sensor til automatisk tænd/sluk af belysning.
Specialbelysning:
Der skal være lys over spejle, som skal tænde sammen med grundbelysningen.
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Teamlokale mellemtrin – Decentral forberedelse
Generelt
Rumbetegnelse/ -type

Teamlokale/forberedelse

Rum ID

3.08

Antal rum

3 (1 til hver årgangs læringscenter)

Areal (m2 netto)
Antal personer

32m2 pr teamlokale
10-16 medarbejdere pr. teamlokale

Rumbeskrivelse
Funktion

Teamrummene skal fungere som primær arbejdsplads for personalet. Teamrummene varieres i størrelse i læringscentrene, da der er en større gruppe
ansatte i indskolingen end de andre trin.
Team-rummet skal have arbejdspladser, svarende til 1 fast arbejdsplads til 2
medarbejdere, gerne med varierede miljøer, der understøtter fordybelse,
samarbejde og ad-hoc møde.
Enkelte arbejdspladser kan udformes som midlertidige fly-in-pladser, mens de
fleste etableres som skrivebordspladser.
I lokalerne skal der være gode opbevaringsmuligheder, også til større projekter, i
umiddelbar nærhed af arbejdspladserne.
En af de største udfordringer ift. delte arbejdspladser er logistikken ift. at skulle
flytte materialer, litteratur og rapporter hver gang man forlader arbejdspladsen.
Derfor er det særligt vigtigt med gode, overskuelige
nærdepoter/opbevaringsmuligheder i direkte forbindelse med arbejdspladserne.
Dette gælder særligt ift. længerevarende projekter – her skal det være muligt at
samle og opbevare materialer og remedier, og samtidigt undgå at det ”roder” i
teamlokalet.
Der skal være mulighed for en vis fleksibilitet i indretningen, så der f.eks. kan
indrettes med et centralt mødebord, et højbord til uformel sparring eller lignende,
afhængigt af de forskellige teams/afdelingers ønsker.
Fleksibiliteten skal også sikre, at man kan understøtte ekstra arbejdspladser, når
der er studerende/praktikanter på skolen.
Der skal arbejdes med akustikken, således at det er muligt at tale sammen i
mindre grupper, uden at man forstyrrer alle ansatte.
På samme måde skal der arbejdes med visuel skærmning, så man sikrer et
minimum af forstyrrelser i team-lokalerne, f.eks. gennem zoneinddeling.
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Al personale skal have et flytbart skab, f.eks. 50x50x70, gerne med frontmonteret
dueslag. Skabet skal kunne flyttes rundt mellem de forskellige arbejdsborde og
stationer
Nærhedskrav

Placeret i læringscentrene

Andre forhold

Ved kapacitet på mere end 12 personer (6 faste arbejdspladser) i lokalet, ønskes
lokalet opdelt i to eller flere mindre zoner, for at minimere støj og forstyrrelser.

Inventar og udstyr
Inventar

-

6 højskabe med glaslåger
55” Skærm
Mobile rullevogne (50x50x70)
Arbejdspladser jævnfør beskrivelse

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på
dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
og evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Stikkontakt til fladskærm.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

PDS+antenne til fladskærm.
8 stk. Arbejdsstationer, hver med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Pendel/pendler over mødebord, med separat tænding.
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Design-og produktionscenter

Grovværkssted
Generelt
Rumbetegnelse/
-type

Grovværksted

Rum ID

3.09

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

120

Antal personer

42 +2

Rumbeskrivelse
Funktion

I grovværkstedet arbejder eleverne med træ, metal og sten. Værkstedet må gerne
fremstå råt og invitere/inspirere til kreative arbejdsprocesser.
Grovværkstedet placeres i direkte og visuel forbindelse til maskinrum, finværksted,
idéværksted og makerspace. Rummet bør desuden have god kontakt til et lærerstyret
depot.
Grovværkstedet indrettes med flere zoner og indeholder 24 arbejdspladser ved
høvlbænke af forskellige karakter samt yderligere arbejdspladser ved flytbare
arbejdsborde samt ved arbejdspladser langs vægge. Høvlebænke og værkstedsborde
ønskes indrettes og opsat som 4 øer á 4 arbejdspladser og 2 store arbejdsborde med 4
skruestik hver. Arbejdsborde ønskes placeret så lokalet naturligt kan inddeles i 2
områder indeholdende en halv hold svarende til 14 elever i hvert område.
Ved tavle placeres en høvlebænk som demonstrationsbord, med god plads omkring
bordet.
Langs vægge placeres arbejdspladser til mindre maskiner, samt metal-, sten- og
smykkearbejde. Under borde opsættes hylder/skabe.
I Grovværkstedet gøres der plads til et friareal på gulvet (Mock-Up-zonen) hvor det er
muligt at arbejde med større emner, eksempelvis cykler eller lignende. Der skal i dette
område være mulighed for loftophæng af eksempelvis cykler.
Materialer og værktøj opbevares i skabe med tydelig markering af værktøjets placering.
Der ønskes en værktøjsvæg og at udstilling eventuelt placeres som åben reol i glasvæg
med indkig fra henholdsvis grovværksted og idéværksted.
Der etableres ventilation i henhold til AT-regler for træforarbejdningsværksted.
Procesventilation etableres ved maskiner og arbejdsborde langs væggen. Der etableres
svævestøvsventilation i hele rummet.
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Der ønskes at arbejde med en differentieret belysning som understøtter forskellige
aktiviteter. Der kan blandt andet arbejdes med generel loftsbelysning, spots, pendler og
bordlamper/arbejdslamper.
Alle lamper og spots skal være støv-, snavs- og stænksikre.
Der skal forberedes til:
Nærhedskrav

2 Dekupørsave (Processug)
1 søjleboremaskine
Skivepudser (Processug)

Grovværkstedet placeres i direkte eller visuel forbindelse til maskinrum, finværksted,
idéværksted og makerspace. Rummet bør desuden have god kontakt til et lærerstyret
depot.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

AV Udstyr

- Bord langs den ene væg med hylder/skabe under bordplade
- 2 aflåselige skabe med glaslåger, 120 x 60 x 210 cm til materialer og redskaber.
- Udslagsvask i stål m. stænkplade på væg samt et-grebs-blandingsbatteri.
- Etablering af fælles nøgleafbryder, samt nødstop ved alle døre og maskiner.
- 4 øer med høvlebænke (4 arbejdsstaioner i hver) Fastmonteres i gulv.
- 2 arbejdsborde med 4 skruestik i hver (Fastmonteres i gulv)
- Taburetter jævnfør funktionsbeskrivelsen
Fraktionsopdelt affaldsspand
-

Tavle/projektor

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede,
vandafviselige ved vand

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
Skridsikker ligeledes ved støv/savsmuld

VVS og ventilation
VVS

Radiator.
Vand og sanitet jf. ovenstående

Ventilation

Indeklimakategori 2. VAV-ventilation.
Spånudsugningsanlæg fælles for Grovværkssted og Maskinværksted. Punktudsugning
ved alle træbearbejdningsmaskiner.
4 stk. punktudsugning fra arbejdssteder med lodning

El
El - stærkstrøm
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Stikkontakt for hver påbegyndt 8 m².
1 stk. Dobb. stikkontakt ved hver arbejdsplads/høvlbænk/bord med skruestik.
Installation til de(t) herover nævnte inventar/maskiner.
Installation til spånudsugning og procesudsugning.
230V udtag/stikk. til rumregulator.
El - Svagstrøm
Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Der skal være effekt/arbejdsbelysning, udformet som spots, pendler og/eller
arbejdslamper, tilpasset aktiviteterne/arbejdsopgaverne i de enkelte zoner. Skal kunne
styres manuelt, individuelt og uafhængigt af den generelle grundbelysning.
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Finværksted
Generelt
Rumbetegnelse/
-type

Finværksted

Rum ID

3.10

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

70

Antal personer

28+2

Rumbeskrivelse
Funktion

Finværkstedet indrettes med zoner til papir og tekstilarbejde, samt montage.
Værkstedet må gerne fremstå råt og invitere/inspirere til kreative arbejdsprocesser.
Vægge præges gerne med store opslagstavler.
Finværkstedet placeres i direkte eller med visuel forbindelse til grovværksted og
idéværksted, med god nærhed til male/sjaskeområdet.
I finværkstedet etableres der en zone med 4-6 stationære symaskiner som ønskes
placeret ved dertil indrettede borde vinkelret fra væggen, for at sikre optimale
arbejdsforhold ved brug af symaskine. Det skal være nemt at tage flere symaskiner
frem i forbindelse med fast bord i siddehøjde og i nærhed til depot eller skabe.
Der ønskes plads til et stort arbejdsbord (Hæve/Sænkebord) med god forbindelse til
opbevaring hvor der f.eks. kan arbejdes med store ruller stof, og hvor faglæreren
eksempelvis kan demonstrere en teknik.
Der ønskes udstillings- og opbevaringsvæg, hvor eleverne eksempelvis kan hente og
genbruge restmaterialer. En udstillingsvæg kan eventuelt placeres som åben reol med
indkig fra idéværksted.
Rummet indeholder desuden et væghængt strygebræt med punktsug.
Langs vægge placeres i videst muligt omfang fastmonteret arbejdsbord.
Der ønskes at arbejde med en differentieret belysning som understøtter forskellige
aktiviteter. Der kan blandt andet arbejdes med generel loftsbelysning, spots, pendler og
bordlamper/arbejdslamper.
Alle lamper og spots skal være støv-, snavs- og stænksikre.

Nærhedskrav

Finværkstedet placeres i direkte eller med visuel forbindelse til grovværksted og
idéværksted, med god nærhed til male/sjaskeområdet.

Andre forhold

Punktudsug ved strygebræt og ved fast arbejdsbord
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Inventar og udstyr
Inventar

AV Udstyr

-

3 aflåselige skabe med glaslåger, 120 x 60 x 210 cm til materialer og redskaber.
Åben genbrugs- og udstillingsreol eller hylder (ca. 10 meter)
Udslagsvask i stål m. stænkplade på væg og et-grebs-blandingsbatteri
Etablering af fælles nøgleafbryder, samt nødstop ved alle døre og maskiner.
Øvrig inventar som understøtter funktionsbeskrivelsen, herunder
borde/stole/taburetter
Væghængt strygebræt med punktsug
Fraktionsopdelt affaldsspand

-

Tavle/projektor

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede,
vandafviselige ved vandpåvirkninger

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
Vandafviselig ved vaske.

VVS og ventilation
VVS

Radiator.
Vand og sanitet jf. ovenstående

Ventilation

Indeklimakategori 2. VAV-ventilation.
2 stk. punktudsugning ved hhv. strygebræt og arbejdsbord

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 8 m².
8 stk. Stikkontakter til symaskiner.
6 stk. Stikkontakter nedhængt fra loft.
Stikkontakt til strygestation.
Stikkontakt til hæve/sænkebord.
Dobbelt stikkontakt til projektor/interaktiv tavle.
Installation til 2 stk. punktudsug.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

1 stk. Arbejdsstation med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter.
Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Der skal være effekt/arbejdsbelysning, udformet som spots, pendler og/eller
arbejdslamper, tilpasset aktiviteterne/arbejdsopgaverne i de enkelte zoner. Skal kunne
styres manuelt, individuelt og uafhængigt af den generelle grundbelysning.
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Idéværksted
Generelt
Rumbetegnelse/
-type

Idéværksted

Rum ID

3.11

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

70

Antal personer

28+2

Rumbeskrivelse
Funktion

Idéværkstedet er et zoneinddelt område som ikke kun kan benyttes til lektioner i faget
Håndværk og Design, men er også for Børne- og ungeuniversets øvrige brugere.
Området må gerne fremstå råt og invitere/inspirere til kreative arbejdsprocesser.
Idéværkstedet skal indeholde områder til formidling, fordybelse, konceptudvikling,
montage og udstilling.
Det er i idéværkstedet at opgaver og projekter præsenteres. Det er her man kan sidde
og skitsere, finde viden og inspiration, arbejde sammen, og præsentere og udstille end
endelige produkt.
Det er vigtigt at området ikke fremstår som et gennemgangsområde, men i stedet med
tydelige zoner for cirkulation samt tydelige zoner for fordybelse. Cirkulationsarealer. kan
med fordel udnyttes til udstilling, pin-up- og moodboards.
Det skal generelt være nemt at udstille og inspirere – gerne med faste montre eller
åbne reoler ved glasvægge til værksteder.
Der ønskes at arbejde med en differentieret belysning som understøtter forskellige
aktiviteter. Der kan blandt andet arbejdes med generel loftsbelysning, spots, pendler og
bordlamper/arbejdslamper.
Alle lamper og spots skal være støv-, snavs- og stænksikre.
Idéværkstedet indeholder 3 zoner:
Et male/sjaskeområde
Område for projektarbejde, skitsering og idégenerering
Formidlingszonen
Male/sjaske-område
I male-/sjaske-området skal der være plads til at arbejde med vand og eksempelvis
rengøre pensler. Således skal overflader i rummet også være tilpasset formålet.
Området er en del af idéværkstedet og skal have god kontakt til grovværksted,
finværksted og makerspace. Det kunne med fordel placeres mellem to af værkstederne
forudsat at kravene til visuelle forbindelser overholdes. Det er dog vigtigt at området

146

Børne og Ungeuniverset – Stigsborg Havnefront
Rumskema

ikke er en gennemgangszone, for bl.a. at minimere at maling ikke slæbes med videre
under skosåler.
Området indrettes med en stor vaskerende som mindst 6 elever kan tilgå på samme tid.
Til området tilknyttes opbevaring i form af lukkede skabe med system-nøgle, samt åbne
hylder.
Projektarbejde, skitsering og idégenerering
Dette område emmer af kreativitet og vægflader beklædes med opslagstavler,
skrivetavler og mulighed for udstilling. I området ønskes uformelle møbler til
eksempelvis brainstorm samt arbejdspladser og nicher indrettet til individuel fordybelse
og samarbejde.
Formidling
I idéværkstedet placeres en formidlingszone med plads til formidling for minimum 1 hold
svarende til 28 elever. Gerne som en fast trappe. Her kan eleverne eksempelvis
introduceres til en opgave i forbindelse med undervisningen i Håndværk & Design. Når
der ikke formidles i området bruges zonen til fordybelse og gruppearbejde.
Nærhedskrav

Idéværkstedet placeres med direkte og visuel forbindelse til finværksted, grovværksted
og makerspace, samt i forbindelse med det elevrettede depot hvor eleverne kan have
produktioner opbevaret mellem lektionerne.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

AV Udstyr

Praktisk vaskerende, med plads til 6 elever, inkl. 6 stk. et-grebsblandingsbatterier og 1 stk. et-grebs-blandingsbatteri med bruseslange.
Stænkplade i stål i vaskerendens længde
Papirrulle på væg
Sæbedispenser på væg
Opslagstavler til nåleophæng, minimum 3 meter
1 dobbeltskab
Lysbord
Hylder eller reol til udstilling. (min. 10 lbm)
Amfiopbygning eller lignende i forbindelse med tavle/projektor
Øvrigt inventar som understøtter funktionsbeskrivelsen herunder
borde/stole/taburetter
Fraktionsopdelt affaldsspand
Tavle/projektor

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale. Vandafviselige ved vandpåvirkninger.

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
Vand m.m.
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VVS og ventilation
VVS

Radiator.
Vand og sanitet jf. ovenstående
Gulvafløb i male- /sjaskeområde

Ventilation

Indeklimakategori 2. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 8 m².
Dobbelt stikkontakt til projektor/interaktiv tavle.
Installation til lysbord.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.
7 stk. Arbejdsstationer, hver med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Der skal være effekt/arbejdsbelysning, udformet som spots, pendler og/eller
arbejdslamper, tilpasset aktiviteterne/arbejdsopgaverne i de enkelte zoner. Skal kunne
styres manuelt, individuelt og uafhængigt af den generelle grundbelysning.
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Makerspace
Generelt
Rumbetegnelse/
-type

Makerspace

Rum ID

3.12

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

40

Antal personer

15+1

Rumbeskrivelse
Funktion

Makerspace er et værkstedsområde som understøtter hvor analoge håndværk møder
den nye teknologi.
Området er tilgængeligt for alle borgere og børn i Børne- og ungeuniverset.
Makerspace supplerer de øvrige værksteder og bruges også i forbindelse med
undervisningen i Håndværk og Design.
Sammen med idéværkstedet danner Makerspace også rammen for valghold i
Billedkunst for udskolingen. Det betyder bl.a. at der i de 2 værksteder sammenlagt skal
etableres arbejdspladser til 28 elever, som understøtter faget Billedkunst.
Makerspace indeholder opbevaring i form af lukkede højskabe med lås og glaslåger Gerne i en tydelig zone og i forbindelse med et stort arbejdsbord.
Rummet indeholder:
- Mulighed for at lave animationsfilm
- Mulighed for stationære computere
- Microbit-kodning
- Mulighed for kodning af robotter
- Mulighed for at optage film ved greenscreen
Foruden et stort arbejdsbord, som også kan bruges til forsøgsopstillinger og
demonstrationer, skal rummet også indeholde fleksible arbejdspladser i form af løse
borde og stole i forskellige højder.
Der ønskes at arbejde med en differentieret belysning som understøtter forskellige
aktiviteter. Der kan blandt andet arbejdes med generel loftsbelysning, spots, pendler og
bordlamper/arbejdslamper.
Alle lamper og spots skal være støv-, snavs- og stænksikre.

Nærhedskrav
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selvstændigt rum eller som en tydelig zone i forbindelse med idéværkstedet.
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Makerspace har fuld visuel forbindelse til fablab, og idéværkstedet. Der ønskes
desuden visuel forbindelse til grovværkstedet fra makerspace.
Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

2 aflåselige skabe med glaslåger, 120 x 60 x 210 cm til materialer og redskaber.
Udslagsvask i stål m. stænkplade på væg og et-grebs-blandingsbatteri.
Tørreplads
Greenscreen
Øvrigt inventar som understøtter funktionsbeskrivelsen herunder
borde/stole/taburetter
Fraktionsopdelt affaldsspand

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator.
Vand og sanitet jf. ovenstående

Ventilation

Indeklimakategori 2. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

7 stk. Arbejdsstationer, hver med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Der skal være effekt/arbejdsbelysning, udformet som spots, pendler og/eller
arbejdslamper, tilpasset aktiviteterne/arbejdsopgaverne i de enkelte zoner. Skal kunne
styres manuelt, individuelt og uafhængigt af den generelle grundbelysning.
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Fablab
Generelt
Rumbetegnelse/ - Fablab
type
Rum ID

3.13

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

30

Antal personer

15+1

Rumbeskrivelse
Funktion

Fablab er et teknologisk værksted, som understøtter arbejdet med digitale teknologier
såsom lasercutter og 3D-print.
Fablab indeholder opbevaring i form af lukkede højskabe med lås og glaslåger, samt
åbne hylder eller reol. Gerne i en tydelig zone og i forbindelse med et stort arbejdsbord.
Makerspace indeholder opbevaring i form af lukkede højskabe med lås og glaslåger,
samt åbne hylder eller reol. Gerne i en tydelig zone og i forbindelse med et stort
arbejdsbord.
Lokalet indeholder en række forskellige stationære maskiner og udstyr som kræver et
stort antal stikkontakter og udsug.
Rummet indeholder:
- 3D printere
- lasercutter
- Stationære computere
- Microbit-kodning
- Folieskærer
- Mulighed for kodning af robotter

Nærhedskrav

Fablab placeres i direkte forlængelse til Makerspace, og er tilgængelig for alle borgere
og børn i Børne- og ungeuniverset. Dog skal Fablab kunne aflukkes mod Makerspace
uden at miste visuel forbindelse. Dette kan eksempelvis løses med et stort glasparti til
rummet.

Andre forhold

Punktudsug ved faste borde og maskiner

Inventar og udstyr
Inventar
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3 aflåselige skabe med glaslåger, 120 x 60 x 210 cm til materialer og redskaber.
Opbevarings- og udstillingsreol eller hylder (ca. 10 meter)
Etablering af fælles nøgleafbryder, samt nødstop ved alle døre og maskiner.
Øvrigt inventar som understøtter funktionsbeskrivelsen herunder
borde/stole/taburetter
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-

Fraktionsopdelt affaldsspand

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator.
Vand og sanitet jf. ovenstående
Gulvafløb

Ventilation

Indeklimakategori 2. VAV-ventilation.
Separat udsugning 750 m3/h via emhætte over 4 stk. væskebad til 8 stk. 3D-printer.
Manuelt on/off, som automatisk reducerer den generelle rumudsugning.
Separat udsugning 1.000 m3/h fra 1 stk. lasercutter. Manuelt on/off, som automatisk
reducerer den generelle rumudsugning.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Installation til emhætte over væskebad og lasercutter.
8 stk. 230V Stikkontakter til 3D printer, lasercutter, folieskærer m.m.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

8 stk. Arbejdsstationer, hver med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Der skal være arbejdsbelysning, udformet som spots, pendler og/eller arbejdslamper,
tilpasset arbejdsopgaverne i de enkelte zoner. Skal kunne styres manuelt, individuelt og
uafhængigt af den generelle grundbelysning.
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Maskinrum
Generelt
Rumbetegnelse/ - Maskinrum
type
Rum ID

3.14

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

30

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

Maskinrummet indrettes til de tunge maskiner, der kun må benyttes af en lærer eller i
samråd med en lærer.
Maskinrummet placeres med direkte og visuel forbindelse til grovværksted, samt med
direkte forbindelse til teknisk værksted
Der skal via dobbeltdør, og fra jordplan (Evt. via vareelevator) sikres mulighed for at
man kan levere materiale til maskinrummet. Gerne via et udeareal.
Vægge udnyttes til plade-/bræddereoler.
Rummet bør af hensyn til indretningsmulighederne være rektangulært, og skal være
lydisoleret.
Der skal etableres ventilation i henhold til AT-regler for træforarbejdningsværksted.
Procesventilation etableres ved maskiner og eventuelle arbejdsborde, samt udsugning
til svævestøv.
Alle stationære maskiner skal have nøgleafbryder.
Der skal etableres adgangskontrol til rummet
Nødstop ved alle døre og maskiner.
I rummet placeres og forberedes til følgende inventar:
-

Nærhedskrav
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Bordrundsav (afstandskrav til vægge eller øvrige maskiner)
Afretter/tykkelseshøvl (afstandskrav til vægge eller øvrige maskiner)
Stor metalsaks (monteret på lav bænk)
Båndsav

Maskinrummet placeres med direkte og visuel forbindelse til grovværksted, samt med
direkte forbindelse til teknisk værksted
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Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

Plade-/bræddereoler
Etablering af fælles nøgleafbryder, samt nødstop ved alle døre og maskiner.

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
Skridsikker også med støv/savsmuld

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme – Radiator er uhensigtsmæssig ift. rengøring

Ventilation

Balanceret VAV-ventilation jf. AT-regler for træforarbejdningsværksted.
Spånudsugningsanlæg fælles for Grovværkssted og Maskinværksted. Punktudsugning
ved alle træbearbejdningsmaskiner.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
400V installation til bordrundsav, afretter/tykkelseshøvl, søjleboremaskine, bænksliber,
metalsaks og båndsav. Alle med nøgleafbryder og nødstop.
Installation til spånudsugning.
Installation til punktudsugning ved alle træbearbejdningsmaskiner.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Der skal være arbejdsbelysning, udformet som spots, pendler og/eller arbejdslamper,
tilpasset arbejdsopgaverne i de enkelte zoner. Skal kunne styres manuelt, individuelt og
uafhængigt af den generelle grundbelysning.
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Depot
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Depot

Rum ID

3.15

Antal rum

2

Areal (m2 netto)

18

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

I forbindelse med Design- og produktionscenteret etableres der 2 depoter til
materialer og elevproduktioner.
Det elevrettede depot
Et depot til elevproduktioner ønskes placeret i forbindelse med idéværkstedet.
Dette depot indeholder også depotplads for fritidsbrugere i skabe med lås.
Det lærerstyrede depot
Et andet depot er fortrinsvis lærerstyret og indeholder redskaber og materialer. Denne
ønskes placeret i forbindelse med henholdsvis fin- og grovværksted.
Der ønskes en høj grad af transparens og tilgængelighed til lokalet, fra værkstederne,
så eleverne inspireres af materialer, farver og teksturer.

Nærhedskrav
Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

Hylder på skinnesystem (Minimum 50 lbm)
2 x høje dobbeltskabe med lås

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
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VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret ventilation. Luftskifte 0,5 gange/time

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Belysning
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Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
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Keramikbrændeovn
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Keramikbrændeovn

Rum ID

3.16

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

5

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

En eksisterende keramikbrændeovn placeres i et selvstændigt rum med direkte
adgang til idéværksted eller Makerspace.
Der skal foran ovnen være en central afbryder med nøgle, og ovndørens automatiske
dørkontakt skal sikre, at strømmen er afbrudt, før man kan åbne.
Rummet skal have effektiv mekanisk ventilation med tilstrækkelig tilgang af friskluft og
være indstillet til at ventilere også i nedkølingsfasen, indtil ovntemperaturen er nede
på 200°C.

Nærhedskrav

Idéværksted eller Makerspace.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar
AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede.

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 0,5 gange/time.
Desuden separat termostatstyret udsugning med uopvarmet erstatningsluft 500 m3/h

El
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El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
400V/32A installation til keramikovn. Der skal slukkes for forsyningen til ovnen, når
ovnen åbnes.
Installation til separat udsugningsanlæg.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Belysning
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Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Der skal tages hensyn til den høje temperatur, der kan forekomme i lokalet.
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Udskoling

Baseområde
Generelt
Rumbetegnelse/
-type

Baseområde

Rum ID

4.01

Antal rum

3

Areal (m2 netto)

Samlet 260 m2 fordelt på 4 baseområder

Antal personer

112 + 8

Rumbeskrivelse
Funktion

Baseområderne er stærkt kodet og skal hver kunne rumme op til 28 elever i kortere
eller længere undervisningsforløb.
Udskolingen indeholder 12 baseområder som kodes efter aldersgruppen og som
fordeles i de 3 læringscentre med 4 baseområder i hvert læringscenter.
Lokalerne understøtter overordnet formidling, fordybelse samt projekt- og
gruppearbejde.
Baseområdet kan danne ramme om klasefællesskabet men skal først og fremmest ses
som en del af et samlet læringscenter. I disponering og indretning, skal baseområdet
funktionelt forstås i sammenhæng med hele læringscenteret og ikke som 4 ensartede
lokaler.
Baseområdet er et fysisk aflukket område i Læringscentret som har markant visuel
forbindelse til fællesrummet, f.eks. som store glaspartier. Det er et stort ønske at kunne
skabe mulighed for at kunne aflukke med gardiner i nogle situationer. Den visuelle
forbindelse skal understøtte muligheden for at føre opsyn med eleverne som vil fordele
sig i hele Læringscenteret afhængig af undervisningsforløbets karakter. Samtidig skal
der være mulighed for, i baseområdet, at finde zoner hvor visuelle forstyrrelser og støj
minimeres.
Alle baseområder indrettes med projektor som ønskes placeret i modsatte ende af
indgangsdøren. I forbindelse med projektoren ønskes en zone markeret til samling.
Baseområderne skal indrettes med mulighed for opdeling i varierende gruppestørrelser,
og bør også indeholde steder for individuel fordybelse – arbejdspladser i form af
eksempelvis skærmede nicher må gerne fremgå som et gennemgående element for
alle 4 baseområder, som et tilbud om en fast plads til elever der måtte have behov for
dette.
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Der ønskes at arbejde med en differentieret belysning som understøtter forskellige
aktiviteter. Der kan blandt andet arbejdes med generel loftsbelysning, spots, pendler og
bordlamper/arbejdslamper.
Alle lamper og spots skal være støv-, snavs- og stænksikre.
Der ønskes robuste vedligeholdelsesfrie vægge som tegl, beton eller træ – overflader
som er taktile og afspejler et rart læringsmiljø. Vægflader udnyttes til udstilling,
fordybelse og akustisk regulering - eksempelvis i form af opslagstavler med gode
akustiske egenskaber.
Baseområderne kodes forskelligt for at understøtte varierede læringsforløb og
forskellige aktiviteter. Foruden ovenstående krav og ønsker er særlige rumlige forhold
og funktioner for de 4 baseområder beskrevet herunder:
Baseområde 1 – Køkken
Dette baseområde indrettes med et the-køkken og må gerne afspejle det uformelle
møde og invitere til samtale og gruppearbejde, som et cafémiljø. Også her er det vigtigt
at kunne styre lyset med pendler over borde. The-køkkenet ønskes placeret centralt
med god visuel kontakt til fællesrummet og med nærhed til udeareal.
Baseområde 2 – Demokratirummet
Rummet indrettes så det understøtter præsentation, diskussion og samtale for 2 hold
samtidig. Eksempelvis som en amfiopbygning hvor eleverne har mulighed for at se
hinanden når der tales. Rummet kodes så det understøtter musik, dans og drama.
Opbevaring kan eksempelvis integreres med en amfiopbygning som slagbænk.
Baseområde 3 – Konstruktionsrummet
Dette lokale indrettes med en zone for konstruktion. Her har eleverne mulighed for at
konstruere modeller eller eksempelvis eller programmere små robotter i LEGO
Mindstorm og området skal kunne indeholde et bord med tilhørende
opbevaringsmuligheder.
Baseområde 4 – Hulen
Rummet indrettes med en zone som er særligt kodet til fordybelse og socialt samvær.
Et uformelt område som giver tilbagetrækningsmuligheder hvor den enkelte elev eller
en mindre gruppe kan fordybe sig. Hule-zonen kan med fordel placeres så der også er
adgang til zonen fra fællesrummet.
Nærhedskrav

Baseområderne placeres i direkte forbindelse til fællesrummet.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

Alle baserne skal indrettes med 28 elevarbejdspladser som på forskellig vis understøtter
formidling, fordybelse, projektarbejde, samtale, bevægelse mv i henhold til
beskrivelserne og diagrammer i det værdibaserede byggeprogam. Indretning og
inventarløsninger skal understøtte differentiering og variation i læringsmiljøerne
Baseområde 1 – The-Køkken:
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-

The-køkken med vask og et-grebs-blandingsbatteri, opvaskemaskine (80
grader), ovn + mikroovne og køleskab.
Fraktionsopdelt affaldsspand

Baseområde 2 – Demokratirummet:
- Amfiopbygning
- 1 dobbelt højskabe med glaslåger (Bredde 120 cm)
- Fraktionsopdelt affaldsspand
Baseområde 3 – Konstruktionsrummet:
- Hylder, 10 lbm
- 2 dobbelt højskabe med glaslåger (Bredde 120 cm)
- Fraktionsopdelt affaldsspand
Baseområde 4 – Hulen:
- 1 dobbelt højskabe med glaslåger (Bredde 120 cm)
- Fraktionsopdelt affaldsspand
AV Udstyr

-

4 x Skærm + projektor (1 pr. baseområde)

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale, vandafviseligt i vådzoner/køkkenvask m.m.

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
Evt. Skridsikkert i køkkenområde

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme som basisopvarmning. Radiatorer til at styre temperaturvariationerne.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Dobbelt stikkontakt til projektor/interaktiv tavle i hvert område.
Installation til opvasker, ovn, mikroovn og køleskab.
3 stk. Stikkontakter over køkkenbord.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle i hvert område.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:

161

Børne og Ungeuniverset – Stigsborg Havnefront
Rumskema

Der skal etableres specialbelysning, hvor der skal være mulighed for at justere på farver
og intensitet i flere uafhængige områder. Denne justering skal kunne styres manuelt
eller via på forhånd fastlagte scenarier.
Der skal etableres pendler over borde, med separat tænding.
For både grundbelysning og særbelysning gælder, at der skal være mulighed for
separat opdeling i baseområderne.
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Fællesrum
Generelt
Rumbetegnelse/
-type

Fællesrum

Rum ID

4.02

Antal rum

3

Areal (m2 netto)

120 m2

Antal personer

112 + 10

Rumbeskrivelse
Funktion

Fællesrummet udformes som et stærkt kodet og zoneinddelt rum som afspejler de
respektive aldersgrupper og som understøtter de 5 lærings- og aktivitetszoner i Børneog Ungeuniverset:
•
•
•
•
•

Samling og formidling
Stille fordybelse
Projekter og samarbejde
Leg og socialt samvær
Krop og bevægelse

I fællesrummet er alle m2 i spil for at give børnene nogle større udfoldelsesmuligheder i
skole og fritid.
I fællesrummet kan Årgangen samles
Rammerne skal overordnet vække nysgerrighed og skaberlyst og udgør en tryg ramme
for fællesskab i læringscenteret i rammer som er designet til arbejdsmetoder fremfor fag
– fællesrummet kan derfor benyttes af samtlige af skolens fag i forbindelse med
elevernes projekter.
Centralt, i fællesrummet, finder man en stor opbevarings- og udstillingsreol. Han kan
eleverne blandt andet opbevare projekter og opgaver som er under udvikling. I reolen
kan elever og personale hente materiale og finde inspiration. I børne- og Ungeuniverset
er man bevist om materialernes genanvendelighed hvorfor man også i reolen kan finde
restmaterialer, som frit kan anvendes i nye projekter.
Der ønskes etableret nicher udformet så man enten kan stå eller sidde højt, ligge eller
sidde henslængt. Det skal løbende være muligt at søge mere eller mindre afskærmning
fysisk såvel som lydmæssigt, bestående af både permanente fysiske
inklusionsløsninger og af en række fleksibelt inventar, som kan inddrages efter behov.
Der ønskes robuste vedligeholdelsesfrie vægge som tegl, beton eller træ – overflader
som er taktile og afspejler et rart læringsmiljø. Vægflader udnyttes til udstilling,
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fordybelse og akustisk regulering - eksempelvis i form af opslagstavler med gode
akustiske egenskaber.
Fællesrummet er adgangsgivende til alle de øvrige rum i læringscenteret – det er dog
vigtigt at området ikke opfattes som et cirkulationsreal, men fremstår med tydelige
zoneinddelte værksteder. Herunder uddybes de 5 læringszoner – disse skal ikke
nødvendigvis ses som 5 afgrænsede zoner men kan også overlappe og gribe ind i
hinanden:
Samling og Formidling
Fællesrummet indeholder et område hvor hele årgangen kan samles (112 elever). Dette
område kan med fordel indrettes som et gulvareal kombineret med en
samlingstrappe/bjerg. Samlings- og formidlingsområdet indeholder en projektor, hvorfra
eleverne eksempelvis kan få en fælles introduktion til en opgave. Når arealet ikke
bruges til samling og formidling skal det kunne understøtte bevægelse, samt projekt- og
gruppearbejde.
Der forberedes desuden til 3 fladskærme monteret på udvalgte vægge i fællesrummet.
Stille fordybelse – Det pædagogiske Læringscenter
I fællesrummet skal der fleres steder skabes rum til at søge vejledning, øve færdigheder
og finde ro. Zonen fungerer som et decentralt Pædagogisk Læringscenter (PLC), som i
udskolingen præges af bløde og uformelle møbler.
Der etableres et uformelt område hvor elever har adgang til en skærm.
Zonen placeres som det ikke fremstår som et gennemgangsområde.
Nicher, huler og fokusområder som understøtter individuel fordybelse og gruppearbejde
til 2-4 personer, fordeles jævnt i fællesrummet.
Der ønskes at arbejde med en differentieret belysning som understøtter forskellige
aktiviteter. Der kan blandt andet arbejdes med generel loftsbelysning, spots, pendler og
bordlamper/arbejdslamper.
Alle lamper og spots skal være støv-, snavs- og stænksikre.
Projektfladen - Projekter og samarbejde
I dette område kan eleverne virkelige arbejde ”hands-on” både med digitale teknologier
såvel som mere traditionelle maskiner, materialer og værktøjer. Gennem andre
udtryksformer og skabende processer, som ikke nødvendigvis bygger på de klassiske
færdigheder, skal alle børn tilgodeses og have succeser.
Området placeres med en grovzone i forlængelse af Laboratoriet. Her kan eleverne
udvikle, producere og afprøve. Materialevalg bør afspejle brugen med robuste
overflader og inventar.
Foruden grovzone indeholder området også læringscenterets medie-værksted. Her har
elever adgang til et stort bord med skæremaskine, lamineringsmaskiner osv. ligesom
der også fra dette område er adgang til en fælles kopimaskine for årgangen.
I projektfladen skal det være nemt at skabe gulvplads til bevægelsesaktiviteter.
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Leg of socialt samvær
Fællesrummet fungerer hele dagen som samlingssted for alle årgangens elever. Her
kan venskaber opstå på tværs af hold og der ønskes som sådan steder som
understøtter uformel samtale i et decideret ungemiljø. Her bør også indtænkes rum for
den perifert deltagende, således at alle har mulighed for at tage del i fællesskabet.
Krop og bevægelse
Menneskekroppen er ikke designet til at sidde i længere perioder ad gangen, men
fungerer bedst når den er i bevægelse hen over hele dagen. I fællesrummet er der
særlig fokus på bevægelse med lav puls. Fast inventar og møblering skal gøre det
muligt for eleven at indtage forskellige kroppositioner i løbet af undervisningen.
Der ønskes samtidig gulvplads til brug ved bevægelsesøvelser og overflader kan med
fordel præges som visuelle læringsmiljøer der nudger eleverne til mere bevægelse i
hverdagen.
Fællesrummet er adgangsgivende til alle øvrige funktioner i læringscenteret
Fællesrummet placeres med nærhed til et udeareal som ønskes delvist overdækket.
Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

AV Udstyr

Fællesrummet skal indrettes, så funktionerne beskrevet samlet set understøttes.
-

Håndvask med berøringsfri blandingsbatteri
Sanitetstilbehør
Drikkevandsdispenser med koldt vand
Opbevaringsreol
Bogreol (10 lbm)
Hylder (10 lbm)
Medieværksted – Minimum 180 cm bordplade med underskabe og lås
112 stk. elevkasser i opbevaringsløsning – evt. integreret i fast inventar
Kopimaskine
Fraktionsopdelt affaldsspand

-

Skærm + projektor (Placering afklares med bygherre)
3 x 55” Skærme
Højtalere

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale, vandafviselig ved håndvaske o.lign.

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS
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Vand og sanitet jf. ovenstående.
Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Dobbelt stikkontakt til projektor/interaktiv tavle.
Stikkontakt til 3 stk. Fladskærme.
Stikkontakt til printer/kopimaskine.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.
PDS+antenne til 3 stk. Fladskærme.
Dobbelt PDS til printer/kopimaskine.
Tomrør til Dolby 7.1 surround.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Der skal etableres specialbelysning, hvor der skal være mulighed for at justere på farver
og intensitet i flere uafhængige områder. Denne justering skal kunne styres manuelt
eller via på forhånd fastlagte scenarier.
For både grundbelysning og særbelysning gælder, at der skal være mulighed for separat
opdeling i baseområderne.

166

Børne og Ungeuniverset – Stigsborg Havnefront
Rumskema

Grupperum
Generelt
Rumbetegnelse/
-type

Grupperum

Rum ID

4.04

Antal rum

6

Areal (m2 netto)

14 m2

Antal personer

4-8 personer

Rumbeskrivelse
Funktion

Der placeres 2 grupperum centralt i Læringscenteret som skal kunne rumme mellem 48 personer. Grupperummene skal understøtte samarbejde, holddeling, feedback og
fordybelse og kan variere i størrelse, med et samlet kvadratmeterantal på 30 m2. En
stærk kodning af grupperummene kunne med fordel etableres, så et grupperum, f.eks.
også kunne bruges som greenscreen-rum eller lignende.
Der skal være direkte adgang fra fællesrummet ligesom der skal etableres transparens
for at sikre overskuelighed fra grupperum til fællesrum og modsat. Samtidig ønskes der
mulighed for at skærme mod fællesrummet - eksempelvis med gardin

Nærhedskrav

Grupperum placeres i forbindelse til fællesrummet

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar
AV Udstyr

-

Inventar som understøtter funktionsbeskrivelsen

55” TV-skærm

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet

VVS og ventilation
VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
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El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Stikkontakt til fladskærm.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

PDS+antenne til fladskærm.
1 stk. Arbejdsstation med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
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Depot
Generelt
Rumbetegnelse/ - Depot
type
Rum ID

4.05

Antal rum

3

Areal (m2 netto)

18

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

I Læringscenteret placeres 1 aflåseligt depotrum. Som alternativ kan depotrummet
fordeles i 2 rum. Depotrummet indeholder undervisningsmateriale, løst inventar,
elevproduktioner osv.
Generelt bør fordelingsarealer udnyttes til depotplads

Nærhedskrav

Depotet placeres med adgang fra fællesrummet og gerne i tæt tilknytning til
laboratoriet.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

Hylder på skinnesystem, 50 lbm

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 0,5 gange/time.

El
El - stærkstrøm
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Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.
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El - Svagstrøm
Belysning
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Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
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Garderobe
Generelt
Rumbetegnelse/ - Garderobe
type
Rum ID

4.06

Antal rum

3

Areal (m2 netto)

36 m2

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

Til hvert Læringscenter etableres en garderobe som underinddeles i 2
Garderoben skal servicere 112 børn med overtøj, idrætstøj, fodtøj, bøger og lignende.
I udskolingen udformes garderoben som lockers, med hængelås. I tillæg allokeres et
område ved indgangen til fodtøj.
Garderoben ønskes som et egentligt rum, men kan også etableres i
fordelingsområder, forudsat at det ikke skaber støj og uro i læringscentrene.
Garderoben giver mulighed for at indføre et skofrit område i læringscentrene.

Nærhedskrav

Garderoben skal placeres med adgang til fællesrummet og ønskes placeret med
nærhed til udearealerne.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

112 lockers med plads til overtøj, bøger og strømudtag til opladning af PC (Min.
B: 40 x D: 40 x H: 50 cm). Lockers må ikke være udført i stål.
- 2 x store håndvaske med berøringsfrie blandingsbatterier.
- Sanitetstilbehør
Fraktionsopdelt affaldsspand

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale. Vaskbare ved vaske.

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
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VVS

Gulvvarme og radiator. Radiator med manuelt betjent termostatventil til hurtig
opvarmning ved vådt overtøj.

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 4,0 gange/time.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Specialbelysning:
Der skal være lys over spejle, som skal tænde sammen med grundbelysningen.
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Toiletter
Generelt
Rumbetegnelse/
-type

Toiletter

Rum ID

4.07

Antal rum

3

Areal (m2 netto)

12 m2

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

Et Læringscenter indeholder i alt 4 elev-toiletter + et HC/voksentoilet.
Toiletter udføres med forrum, men kan udføres som fælles forrum for flere toiletter.
Vægge omkring toiletter skal udføres som almindelige vægge og ikke spanske vægge.
Døre og vægge skal være tætsluttende mod gulv og loft sådan at de er tætte mod
indkig og har en lyddæmpende funktion. Dog kan døre udføres uden dørtrin, under
forudsætning af at der ikke er indkig.
Det skal være muligt at lede vand fra gulvvask til gulvafløb fra alle rum. Hvis
gulvvaskevand kan passere under dør, kan det accepteres, at gulvafløb evt. placeres i
forrum, således at der ikke behøver at være gulvafløb i samtlige wc-rum.
Vægområder bag håndvaske og toiletkummer ønskes udført med keramisk overflade.
Udføres områderne med anden overflade, skal de udføres med rengøringsvenlige
overflader.
Hvis der afsluttes med maling, skal det min være glans 25.
.

Nærhedskrav

Elevtoiletter ønskes placeret i nærhed til garderober og med adgang fra fællesrummet.
Elevtoiletter ønskes placeret med mindst mulig forstyrrelse i læringscentrene af elever
til og fra toilettet.
HC/voksentoilet placeres gerne i forbindelse med eller i nærhed til teamrum.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

AV Udstyr
Konstruktioner
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-

5 stk. håndvaske med berøringsfrie blandingsbatterier
4 stk. væghængte toiletter med toiletsæde u. låg
1 stk. gulvstående handicaptoilet med toiletsæde u. låg
Sanitetstilbehør
Toiletter
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Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, afvaskelige.

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
Vandafvisende.

VVS og ventilation
VVS

Radiator

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftmængde ift. antal sanitetsgenstande.

El
El - stærkstrøm

Stikkontakt ved døre.
Stikkontakt til hver voksenhåndvask.
230V udtag/stikk. til rumregulator.
230V udtag/stikk. til fremtidig håndtørrer.

El - Svagstrøm
Belysning

Grundbelysning:
Sensor til automatisk tænd/sluk af belysning.
Specialbelysning:
Der skal være lys over spejle, som skal tænde sammen med grundbelysningen.
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Teamlokale udskoling – Decentral forberedelse
Generelt
Rumbetegnelse/ -type

Teamlokale/forberedelse

Rum ID

4.08

Antal rum

3 (1 til hver årgangs læringscenter)

Areal (m2 netto)

32 m2 pr teamlokale (7.-9. årgang)

Antal personer

10-12 medarbejdere pr. teamlokale

Rumbeskrivelse
Funktion

Teamrummene skal fungere som primær arbejdsplads for personalet.
Team-rummet skal have arbejdspladser, svarende til 1 fast arbejdsplads til 2
medarbejdere, gerne med varierede miljøer, der understøtter fordybelse,
samarbejde og ad-hoc møde.
Enkelte arbejdspladser kan udformes som midlertidige fly-in-pladser, mens de
fleste etableres som skrivebordspladser.
I lokalerne skal der være gode opbevaringsmuligheder, også til større projekter, i
umiddelbar nærhed af arbejdspladserne.
En af de største udfordringer ift. delte arbejdspladser er logistikken ift. at skulle
flytte materialer, litteratur og rapporter hver gang man forlader arbejdspladsen.
Derfor er det særligt vigtigt med gode, overskuelige
nærdepoter/opbevaringsmuligheder i direkte forbindelse med arbejdspladserne.
Dette gælder særligt ift. længerevarende projekter, så skal det være muligt at
samle og opbevare materialer og remedier, og samtidigt undgår at det ”roder” i
teamlokalet.
Der skal være mulighed for en vis fleksibilitet i indretningen, så der f.eks. kan
indrettes med et centralt mødebord, et højbord til uformel sparring eller lignende,
afhængigt af de forskellige teams/afdelingers ønsker.
Fleksibiliteten skal også sikre, at man kan understøtte ekstra arbejdspladser, når
der er studerende/praktikanter på skolen.
Der skal arbejdes med akustikken, således at det er muligt at snakke i mindre
grupper, uden at man forstyrrer alle ansatte.
På samme måde skal arbejdes med visuel skærmning, så man sikrer et minimum
af forstyrrelser i team-lokalerne, f.eks. gennem zoneinddeling.
Al personale skal have et flytbart skab, f.eks. 50x50x60, gerne med frontmonteret
dueslag. Skabet skal kunne flyttes rundt mellem de forskellige arbejdsborde og
stationer.
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Nærhedskrav

Placeret i læringscentrene

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

6 højskabe med glaslåger
Mobile rullevogne (50x50x70)
Arbejdspladser jævnfør beskrivelse

AV Udstyr

-

55” Skærm

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på
dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
og evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stik. til rumregulator.

El - Svagstrøm

6 stk. Arbejdsstationer, hver med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Pendel/pendler over mødebord, med separat tænding.
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Science-center
Læringscenter for Science dækker den naturvidenskabelige undervisning særligt for udskolingen. Det
inddeles i tre overordnede laboratorier, med direkte indbyrdes forbindelse både fysisk og visuelt, samt
depoter. De tre laboratorier er:
•
•
•

Finlaboratorie, fokus på forsøg med elektricitet, kemi og lignende
Renlaboatorie, fokus på forsøg med elektricitet, kemi, samt mikroskopi, krystaller og bakterie
Grovlaboratorie, med fokus på ”beskidte” forsøg, som dissekering, jordprøver, planter og lignende.

I forlængelse af laboratorier tilknyttes depoter og udelaboratorie/udeværksted (se beskrivelse under
udearealer, udeværksteder).

Finlaboratorie - (Fysik/kemi)
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Naturfagligt lokale.

Rum ID

4.09

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

110

Antal personer

28+2

Rumbeskrivelse
Funktion

Naturvidenskabeligt undervisningslokale med mulighed for laboratorieforsøg og
eksperimenter for et hold.
Særligt fokus på rene og tørre forsøg, såsom mindre kemiske forsøg, forsøg med
el, magnetisme, mekanisk bevægelse, kulde og varme og lignende eksperimenter.
Der skal derudover være fokusområder, mulighed for gruppearbejde,
dokumentation og registrering.
Derudover skal opbevaring være i form af højskabe. Enkelte skabe skal være med
glaslåger, så eleverne præsenteres og inspireres af de forskellige effekter. Der må
gerne tænkes i temabaserede vogn/trolley løsninger, der kan parkeres i skabene,
ift. fleksibilitet og logistik.
Der ønskes ikke opbevaring under elevborde og arbejdsstationer.
Der skal være direkte adgang til depot, og der ønskes en glasdør eller
vinduesåbning ind til de andre laboratorier, så forbindelsen mellem lokalerne
styrkes.
Det skal være muligt at samle alle elever ved whiteboard/projekter, mens eleverne
kan tage noter ved et bord, med computer eller tablet.
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Der indrettes et særligt område med stinkskab, med plads til at flere elever kan
arbejde der.
Der indrettes et område med rengøring og vask af glas kolber og andre remedier.
Nærhedskrav

I direkte forbindelse med de andre laboratorier.
Gerne placeret i nærhed af en større formidlingsflade.

Andre forhold

Rummet skal kunne mørklægges

Inventar og udstyr
Inventar

-

AV Udstyr

-

14 stationer hvor der er adgang til el og gas, og evt. vand. Yderligere har
hver station punktsug. Punktsug ønskes monteret i loft, for at sikre et visuelt
overblik.
Minimum 6 vaske med berøringsfrie blandingsbatterier
Større centrale projektborde
Vaskeområde til glas, kolber og lignende. Et-grebs-blandingsbatterier
Alle bordplader og alt inventar holdes i hvidt laminat. Bordene udføres i
kompaktlaminat, der er særligt modstandsdygtig over for syrer og baser.
Lærerstation med gas, vand og el. placeret i umiddelbar nærhed af
tavle/projektor
I nærheden af det lærerstyrede depot placeres kemikalieskabe med sug.
10 højskabe med glaslåger
Stinkskab
Øvrigt inventar som understøtter funktionsbeskrivelsen, herunder
borde/stole/taburetter
Fraktionsopdelt affaldsspand
Tavle og projektor. Der ønskes en “auditorietavle”, med mulighed for flere
tavler, der kan køres op forbi hinanden.

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på
dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
og evt. suppleret med andet vægmateriale. Vandafviselige ved vaske.

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
Gulve i vinyl eller andet syre/basesikkert materiale. Vandafviselig.

VVS og ventilation
VVS

Radiator.
Vand og sanitet jf. ovenstående
14 stk. gasudtag til bundensbrændere + 2 stk. gasudtag ved lærerbord

Ventilation

Indeklimakategori 2. VAV-ventilation.
Punktudsugning ved gasudtag
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Udsugning fra kemikalieskabe
El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
2 stk. stikkontakter i hver af de 14 elevstationer.
4 stk. stikkontakter i lærerstation.
Installation for punktudsug og udsugning fra stinkskabe.
Nødstop og nøglebetjent styring af elev-stikk., gas og udsugning.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.
Dobbelt PDS til hver elev- og lærerstation.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
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Renlaboratorie og mikroskopi - (Fysik/kemi, biologi og geografi)
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Naturfagligt lokale.

Rum ID

4.10

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

110

Antal personer

28+2

Rumbeskrivelse
Funktion

Naturvidenskabeligt undervisningslokale med mulighed for laboratorieforsøg og
eksperimenter for et hold.
Særligt fokus på rene og næsten sterile forsøg, såsom mindre kemiske forsøg,
forsøg med el, magnetisme, mekanisk bevægelse, kulde og varme, bakterier og
lignende eksperimenter.
Der skal indrettes et område med særligt fokus på mikroskopi, hvorfor lokalet også
anvendes i biologi og geografiundervisningen.
Der skal derudover være fokusområder, mulighed for gruppearbejde,
dokumentation og registrering.
Derudover skal opbevaring være i form af højskabe. Enkelte skabe skal være med
glaslåger, så eleverne præsenteres og inspireres af de forskellige effekter. Der må
gerne tænkes i temabaserede vogn/trolley løsninger, der kan parkeres i skabene,
ift. fleksibilitet og logistik.
Der ønskes ikke opbevaring under elevborde og arbejdsstationer.
Der skal være direkte adgang til depot, og der ønskes en glasdør eller
vinduesåbning ind til de andre laboratorier, så forbindelsen mellem lokalerne
styrkes.
Det skal være muligt at samle alle elever ved whiteboard/projekter, mens eleverne
kan tage noter ved et bord, med computer eller tablet.
Der indrettes et område med rengøring og vask af glas kolber og andre remedier.

Nærhedskrav

I direkte forbindelse med de andre laboratorier.
Gerne placeret i nærhed af en større formidlingsflade.

Andre forhold

Rummet skal kunne mørklægges
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Inventar og udstyr
Inventar

-

-

Der er behov for 14 stationer hvor der er adgang til el og gas, og evt. vand.
Yderligere har hver station punktsug. Punktsug ønskes monteret i loft, for at
sikre et visuelt overblik.
Minimum 8 vaske med berøringsfrie blandingsbatterier
Større centrale projektborde
Vaskeområde til glas, kolber og lignende. Et-grebs-blandingsbatterier
Et område klargøres til 4-6 permanent monterede mikroskoper.
Køle-, fryse- og tørre/varmeskabe til længerevarende forsøg, f.eks.
bakterier.

AV Udstyr

-

Alle bordplader og alt inventar holdes i hvid laminat. Bordene udføres i
kompaktlaminat, der er særligt modstandsdygtig over for syrer og baser.
Lærerstation med gas, vand og el. placeret i umiddelbar nærhed af
tavle/projektor
I nærheden af det lærerstyrede depot placeres kemikalieskabe med sug.
10 højskabe med glaslåger
Stinkskab
Øvrigt inventar som understøtter funktionsbeskrivelsen, herunder
borde/stole/taburetter
Fraktionsopdelt affaldsspand
Tavle og projektor. Der ønskes en “auditorietavle”, med mulighed for flere
tavler, der kan køres op forbi hinanden.

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på
dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede.

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
Gulve i vinyl eller andet syre/basesikkert materiale. Vandafviselig.

VVS og ventilation
VVS

Radiator.
Gulvafløb
1 stk. gasudtag ved 14 arbejdsstationer + 2 stk. gasudtag ved lærerstation

Ventilation

Indeklimakategori 2. VAV—ventilation.
Punktudsugning ved gasudtag
Udsugning fra kemikalieskabe

El
El - stærkstrøm
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Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
2 stk. stikkontakter i hver af de 14 elevstationer.
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4 stk. stikkontakter i lærerstation.
Stikkontakter til køle-, fryse- og tørre/varmeskabe til længerevarende forsøg.
Installation for punktudsug og udsugning fra kemikalieskabe.
Nødstop og nøglebetjent styring af elev-stikk., gas og udsugning.
230V udtag/stikk. til rumregulator.
El - Svagstrøm

Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.
Dobbelt PDS til hver elev- og lærerstation.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
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Grovlaboratorie - (Biologi og geografi)
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Grovlaboratorie

Rum ID

4.11

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

Minimum 70 m2

Antal personer

28+2

Rumbeskrivelse
Funktion

Naturvidenskabeligt undervisningslokale med mulighed for laboratorieforsøg og
eksperimenter for et hold.
Særligt fokus på beskidte/våde eksperimenter og forsøg målrettet biologi og
geografi.
Der skal være adgang til vand, gas og el i lokalet.
Der indrettes et område til mere våde aktiviteter. I dette findes en stor udslagsvask i
forbindelse med et større projektbord, fugtsikkert gulv, f.eks. vinyl, og afløb i gulvet
under vasken, så gulvet nemt kan rengøres og vaskes. Gulvet udføres med korrekt
fald mod afløb.
Alle arbejdsstationerne skal have let adgang til vaske.
Der skal være direkte adgang de andre laboratorier og gerne depot.
Der skal være en glasdør eller vinduesåbning ind til de andre laboratorier, så
forbindelsen mellem lokalerne styrkes.
Foruden generelle aktiviteter ønskes også et område med ledig gulvplads til ”mockup” af større modeller og forsøg.

Nærhedskrav

I direkte forbindelse med de andre laboratorier og med udelaboratorie/ science
udeværksted.
Gerne placeret i nærhed af en større formidlingsflade.

Andre forhold

Rummet skal kunne mørklægges

Inventar og udstyr
Inventar

183

-

Arbejds- og gruppeborde udføres i stål.
Der etableres minimum 7 arbejdsstationer med vand og el
Større centrale projektborde
Lærerstation med gas, vand og el. placeret i umiddelbar nærhed af
tavle/projektor
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AV Udstyr

-

I vaske/spulezonen lægges gulv i vinyl med ru overflade.
Foruden arbejdsstationerne skal der i lokalet være mulighed for tilslutning af
gas for 2-4 grupper. Ved gashaner etableres punktsug.
6 højskabe
Øvrigt inventar som understøtter funktionsbeskrivelsen, herunder
borde/stole/taburetter
Fraktionsopdelt affaldsspand
Tavle og projektor. Der ønskes en “auditorietavle”, med mulighed for flere
tavler, der kan køres op forbi hinanden.

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på
dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede.
Vandafvisende ved vaske.

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
Linoleum eller andet robust gulvmateriale.
I vaske/spulezone ønskes vinyl eller andet fugtsikkert gulvmateriale.

VVS og ventilation
VVS

Radiator.
Gulvafløb
2 stk. gasudtag til lærerstation + 4 stk. gasudtag i øvrigt.

Ventilation

Indeklimakategori 2. VAV-ventilation.
Punktudsugning ved gasudtag
Udsugning fra kemikalieskabe

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
2 stk. stikkontakter i hver elevstation (der er min. 7 elevstationer).
4 stk. stikkontakter i lærerstation.
Installation for punktudsug og udsugning fra kemikalieskabe.
Nødstop og nøglebetjent styring af elev-stikk., gas og udsugning.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.
Dobbelt PDS til hver elev- og lærerstation.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
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Depot - lærerstyret
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Naturfagligt depot

Rum ID

4.12

Antal rum

1-2

Areal (m2 netto)

Minimum samlet 25 m2

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

Depot(-er) med opbevaring af udstyr og kemikalier, der ikke skal være tilgængelige
for eleverne.
Depotet skal have direkte adgang fra laboratorierne, så man som lærer kan
opretholde skærpet tilsynspligt.
I depotet skal der være mulighed for at opbevare de remedier der bruges i
undervisningen. Hovedsageligt på hylder, men også gerne to-tre mindre skaber.
Der skal være mulighed for kobling til udsugning, der sikrer mulighed for opbevaring
af særligt farlige kemikalier og trykflasker.
I depotet indrettes med skabe med glaslåger samt hylder/reoler.
Der ønskes et arbejdsbord/rullebord, så det er muligt at forberede opstillinger og
forsøg i depotet.

Nærhedskrav

I direkte forbindelse med laboratorier.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

Reoler eller hylder til opbevaring af remedier og materiale.
3-4 højskabe med glaslåger og hylder.
Kemikalieskab med sug. Indrettes så der sikres overskuelighed og
sikkerhed, ift. opbevaring af farlige kemikalier.

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på
dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
og evt. suppleret med andet vægmateriale
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Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 0,5 gange/time
Udsugning fra kemikalieskabe.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Belysning
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Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet.
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"Grønt” depot - elevrettet
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Naturfagligt depot

Rum ID

4.13

Antal rum

1-2

Areal (m2 netto)

Minimum samlet 15 m2

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

Dette elevrettede depot placeres bedst mellem renlaboratorie og grovlaboratorie,
således at begge lokaler har adgang hertil. Der skal være visuel forbindelse fra
depotet til de to lokaler.
Det grønne depot, bruges til opbevaring af igangværende projekter, samt forsøg,
der kræver dagslys.
Det elevrettede depot placeres så det har direkte sollys/dagslys. Der kan med
fordel være udgang til udelaboratoriet/science udeværksted herfra.
Depotet indrettes med reoler og hylder til igangværende projekter. Der ønskes en
åben reol placeret foran vinduet til placering af forsøg der kræver dagslys/sollys.
Der ønskes enkelte skabe med glaslåger til forsøg der kræver skærmning fra
nysgerrige fingre. Reolerne skal være åbne så eleverne selv kan tilgå
projekterne.

Nærhedskrav

I direkte forbindelse med laboratorier.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

Reoler eller hylder til opbevaring af remedier og materiale.
3 højskabe med glaslåger og hylder.
”Grøn reol” foran vinduet til forsøg der kræver sollys.
Reol uden bagside, så der kan komme sollys gennem reolen. Gerne i
metal eller anden fugtsikker konstruktion

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre
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Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på
dørplade.
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Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
og evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 0,5 gange/time

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Belysning
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Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
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Rumskema
Fælleshusmiljøer
Fælleshusmiljøer er placeret centralt ved hovedindgang og indeholder følgende både selvstændige og
sammenhængende rumligheder: Pædagogisk læringscenter, IT-kiosk, materialedepot, hovedindgang,
fællestorvet, depot og folkekøkken, madudsalg, madkundskab og toiletter.

Pædagogisk læringscenter (PLC)
Generelt
Rumbetegnelse/
-type

Pædagogisk Læringscenter (PLC)

Rum ID

5.01

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

120 m2

Antal personer

56

Rumbeskrivelse
Funktion

Læringscenteret er et kraftcenter for Børne- og ungeuniversets visioner og læringssyn
og placeres åbent og centralt, dog uden at være et gennemgangsrum. Området
placeres med forbindelse til skolens centrale rumligheder og inviterer til ophold.
I læringscentret kan en hold, uafhængig af fag og aktivitet f.eks. komme på besøg for at
få vejledning og søge inspiration. Derfor skal læringscenteret også indrettes så
forskellige læringssituationer og aldersgrupper understøttes.
Området skal indeholde selvbetjent udlån og aflevering af læringsmidler til børn og
voksne, som ønskes placeret centralt med visuel forbindelse til arbejdspladser for PLC
vejleder. Der placeres en fast bogvogn i forbindelse med aflevering.
Der etableres 2 arbejdspladser i en tydelig zone, eksempelvis markeret med reol eller
skranke. Her placeres 2 hæve/sænkeborde på 1,20 m x 0,8 m samt aflåselige skabe til
opbevaring af materialer. Fra arbejdspladserne skal der være god udsyn til PLCområdet.
Desuden indeholder området studiearbejdspladser, nicher og kroge til fordybelse, samt
muligheden for at udstille, diverse produktioner.
I tillæg ønskes et formidlingsområde som kan anvendes ved højtlæsning for en hold,
eller i forbindelse med et informationsmøde med forældre.
Læringscenteret indeholder en stillezone som også kan udformes som et rum for stille
aktiviteter for op til 15 personer. I stillezonen skal der være mulighed for at en mindre
gruppe på op til 15 personer kan modtage undervisning i et særligt forløb. Dette område
kan også bruges i forbindelse med IT undervisning, og indeholder tavle med projektor,
samt 15 stationære computere som bl.a. anvendes til e-sport i DUS 2.
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Som en del af læringscentret placeres materialesamlingen, og her ses reoler gerne
udnyttet som rumskabende elementer. Fritstående reoler ønskes med maxhøjde på 150
cm
Nærhedskrav

Andre forhold

Læringscenteret placeres i forbindelse med skolens centrale funktioner og
rummeligheder med god adgang for alle husets brugere. Læringscentret placeres i
direkte forbindelse med IT-kiosk, materialedepot og center for Trivsel og Læring.
-

Det skal være muligt at placere og tilkoble en stor kopimaskine i
læringscenteret.

-

Reoler til materialesamling D30 cm x L min. 120 lbm.
Formidlingstrappe eller lignende til min. 28 elever.
System til bogaflevering (Håndscanner, Afleveres ved at lægge på reol)
5 stk. bogkasser
Øvrigt inventar som understøtter funktionsbeskrivelsen, herunder
borde/stole/taburetter/sofaer etc.
Fraktionsopdelt affaldsspand

-

2 x tavle/projektor
1 x infoskærm (55”)

Inventar og udstyr
Inventar

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
2 stk. Dobbelt stikkontakt til projektor/interaktiv tavle.
Stikkontakt til 2 stk. hæve/sænke-borde.
Stikkontakt til fladskærm.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til 2 stk. projektor/interaktiv tavle.
PDS+antenne til fladskærm.
15 stk. Arbejdsstationer, hver med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter til Esport pladser.
2 stk. Arbejdsstationer, hver med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter til
hæve/sænkeborde.
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1 stk. Arbejdsstation med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter til scanner til
bogudlån.
Belysning
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Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning. Dæmpning skal
være separat for stillezone.
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IT-kiosk
Generelt
Rumbetegnelse/ - IT Kiosk
type
Rum ID

5.02

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

20

Antal personer

3

Rumbeskrivelse
Funktion

I umiddelbar nærhed til Læringscenteret og i forbindelse med materialedepotet
placeres et kontorlokale med plads til 2 arbejdspladser. Her kan IT-udstyr udveksles
med personale og elever i forbindelse med reparationer og support.
Rummet må gerne fremstå inviterende med eksempelvis store glaspartier.
Rummet udnyttes i videst muligt omfang også til opbevaring og der skal skabes god
bordplads til eksempelvis reparation af it-udstyr.

Nærhedskrav

Placeres i forbindelse med materialedepot og med nærhed til læringscenteret

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

AV Udstyr

-

1 aflåseligt skab, 120 x 60 x 210 cm
Minimum 10 hyldemeter
2 x skriveborde, D 80 x L 160 cm2 x kontorstole
Infotavle med bemanding + system til indlevering og udlevering af defekte
materialer

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.
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El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Stikkontakt til infoskærm.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

2 stk. Arbejdsstationer, hver med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter.
Dobbelt PDS til infoskærm.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
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Materialedepot
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Materialedepot

Rum ID

5.03

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

25

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

Depotet indeholder materiale for PLC og IT-kiosk og placeres med nærhed til PLCvejleder og i forbindelse med IT-kiosken.
Depotet indeholder desuden dokumentation, samt personalets fagbøger og andet
materiale, der skal opbevares, men ikke bruges i det daglige.
Depotet indeholder hylder fra gulv til loft foruden en midterreol som kan betjenes fra
begge sider.

Nærhedskrav

PLC og IT-kiosk

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

AV Udstyr

120 lbm. hylder der opfylder behovet ovenfor, placeres med en afstand på 30
cm i et skinnesystem.
2 x høje dobbeltskabe med lås (Opbevaring af eksempelvis Lego Mindstorm
sæt)
3 x bogvogne
Udlåns-PC

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. 0,5 gange/time.
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El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

1 stk. Arbejdsstation med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet.
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Hovedindgang/vindfang
Generelt
Rumbetegnelse/ - Hovedindgang/Vindfang
type
Rum ID

5.04

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

5 m2

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

I forbindelse med hovedindgangen til Børne- og Ungeuniverset placeres et vindfang.
Hovedindgangen skal være tydeligt markeret og give adgang husets fællesfunktioner.

Nærhedskrav

Fællestorv, Idræt, Administration

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar
AV Udstyr

-

Infotavle/Skærm

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
vandafviselig.

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme.
Varmlufttæppe, kraftig

Ventilation

-

El
El - stærkstrøm

196

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Stikkontakt til infoskærm.
Installation til varmlufttæppe.
230V udtag/stikk. til rumregulator.
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El - Svagstrøm

Dobbelt PDS til infoskærm.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Der skal etableres specialbelysning, der skal udføres som en kombination af punkt- og
effektbelysning, hvor der er mulighed for at justere på farver og intensitet. Denne
justering skal kunne styres manuelt eller via på forhånd fastlagte scenarier.
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Fællestorvet
Generelt
Rumbetegnelse/
-type

Fællestorvet

Rum ID

5.05

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

300 m2

Antal personer

300

Rumbeskrivelse
Funktion

Fællestorvet er Børne- og Ungeuniversets hjerterum, og har som sådan forbindelse til
hovedindgangen, som placeres tydeligt.
Fællestorvet er et tydeligt front-stage-areal og skal være gennemsyret af stedets og
bygningens karakter og inspirere børn, unge og borgere med plads til udstilling. Gerne
med integrerede udstillingsvægge og montre til udstilling af objekter
Området ønskes ikke præget af borde og stole på lange række, men her ønskes også
et varieret rumligt miljø, hvor forskellige aktiviteter kan understøttes med fokus på
socialitet og fællesskab.
Området skal fremstå offentligt tilgængeligt og invitere til ophold og fordybelse med
forskellige zoner og rumligheder. Samtidig er det også her hvor en større gruppe
mennesker kan samles til bespisning eller f.eks. et fælles personalemøde. Derfor skal
rummet indeholde et samlingsområde til bespisning af minimum 140 personer –
samlingsområdet skal placeres i sammenhæng med folkekøkkenet, og forberedes til
montering af projektor og lærred. Dette område må ikke opleves som et
gennemgangsområde, og der skal sikres en god akustik så området løbende kan
tilpasses forskellige aktiviteter, indsatser og temaer, fra digtoplæsning til dans.
Fællestorvet ses gerne udformet i forbindelse med flere etager med aktive plateauer og
med eksempelvis aktiv brug af trapper til samling eller bevægelsesaktiviteter. Lofthøjde
ønskes udnyttet til ophæng af udstillingsobjekter

Nærhedskrav

Fællestorvet placeres centralt i byggeriet med forbindelse til hovedindgangen. Området
har forbindelse til folkekøkkenet, foruden PLC, Administration, Personaleområde, og
ønskeligt til idræt og musik.
Der skal fra området være god adgang til et spise-udeareal.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar
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AV Udstyr

-

integreret udstilling
Inventar som understøtter beskrivelse, herunder spisepladser, fordybelses- og
udstillingsområder
Inventar som understøtter bevægelse
Fraktionsopdelt affaldsspand
Tavle/projektor
Højttaler
Ur
55 ” skærm

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Dobbelt stikkontakt til projektor/interaktiv tavle.
Stikkontakt til fladskærm.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.
Tomrør til Dolby 7.1 surround.
510 mm ur.
PDS+antenne til fladskærm.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Der skal etableres specialbelysning, der skal udføres som en kombination af punkt- og
effektbelysning, hvor der er mulighed for at justere på farver og intensitet. Denne
justering skal kunne styres manuelt eller via på forhånd fastlagte scenarier.
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Depot (Fællestorv)
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Depot (Fællestorv)

Rum ID

5.06

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

15 m2

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

I depotet opbevares møbler og remedier som understøtter funktionerne i Fællestorv,
som f.eks. ekstra stole og udstyr i forbindelse med foredrag og udstillinger.

Nærhedskrav

Fællestorv

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar
AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 0,5 gange/time

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Belysning
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Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet.
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Folkekøkken
Generelt
Rumbetegnelse/
-type

Folkekøkken

Rum ID

5.07

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

130

Antal personer

56

Rumbeskrivelse
Funktion

Folkekøkkenet hænger sammen med Fællestorvet men er et tydeligt afgrænset område
og ikke et gennemgangsrum.
Folkekøkkenet fremstår som et imødekommende cafémiljø med god adgang til
udearealer og udekøkken. Her føler børn, unge og personale sig velkommen og får lyst
til at slå sig ned, og f.eks. købe en bolle i Madudsalget.
Området bærer ikke præg af at være et samlingsrum, men består i højere grad af mere
intime rum for samtale i forskellige gruppestørrelser som det kendes fra restauranter og
caféer. Dette ønskes underbygget med sekundær belysning i form af pendler og gode
akustiske forhold.
Materialevalg, farver og udsmykning bør understøtte en afslappet og uformel
atmosfære, med samvær gennem mad som et overordnet tema.
Rummet ønskes præget med udstilling og åbne reoler kan indeholde brætspil til fri
afbenyttelse.
Området servicerer en lang række forskellige brugere i løbet af dagen og danner også
rammen for skolens DUS II, bestående af tilmeldte elever fra 4-6 årgang.
Herunder er forskellige zoner beskrevet:
Bespisning
Folkekøkkenet skal kunne bookes til fester og andre arrangementer og kan rumme 50
spisende gæster, men det er ikke et krav at alle skal kunne se hinanden. Dog skal
folkekøkkenet kunne integreres med kantine/samlingsrummet og således kunne
bespise et større antal mennesker ved en samlende begivenhed.
Madproduktion
Folkekøkkenet bruges også til madproduktion for flere forskellige brugere. En halv
børnehavegruppe vil f.eks. kunne anvende køkkenet til julekageproduktion. Valghold i
udskolingen vil bruge arealet sammen med udekøkkenet ved valghold. Og borgere vil
booke køkkenet til madhold og samlinger af forskellig karakter.
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Køkkenet består af en række lukkede skabe med lås til fødevarer og redskaber. I tillæg
indeholder køkkenet en stor køkken-ø.
Køkkenøen kan tilgås fra 2 sider og et område designes med podie eller udtræk ved
sokkel som muliggør at mindre børn kan arbejde ved bordet i ståhøjde.
”Hjørnet”
Hjørnet er et uformelt samlingssted, hvor fritidsbrugere, herunder DUS II og
eksempelvis trivselshold kan mødes til samtale og samvær. Området er en tydelig
defineret zone og fra området er der adgang til en skærm.
Legeområde
I folkekøkkenet indrettes et legeområdet, hvor mindre børn føler sig velkommen og som
indrettes til leg og samvær.
Nærhedskrav

Folkekøkken skal placeres i forlængelse af Fællestorvet og udekøkken med nærhed til
Madudsalg og produktionskøkken.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

AV Udstyr

-

2 aflåselige dobbeltskabe med glaslåger, 120 x 60 x 210 cm til redskaber og
fødevarer
2 aflåselige dobbeltskabe med glaslåger, 120 x 60 x 210 cm til redskaber og
fødevarer
3 x køleskabe, høj skabsmodel - med lås.
1 x fryser, høj skabsmodel - med lås.
2 x store ovne med pyrolyse
Køkkenø med underskabe under stålbordplade. Indeholder 4 vaske med etgrebs-blandingsbatterier, 2 kogeplader m. 4 blus hver. Alle underskabe skal
laves som skuffeelementer
1 x Industriopvaksemaskine (80 grader med hurtigprogram)
Øvrigt inventar som understøtter funktionsbeskrivelsen, herunder borde/stole
etc.
Fraktionsopdelt affaldsspand
Tavle/projektor
Infoskærm (DUS 2)
55” skærm

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale. Vandafviselig ved vaske o.lign

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft,
hygiejniske.

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
Vandafviselig.
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VVS og ventilation
VVS

Radiator i spiseområde.
Radiator i køkkenområde.
Vand og sanitet jf. ovenstående
Gulvafløb i køkkenområde

Ventilation

I spiseområde indeklimakategori 1. VAV-ventilation.
I køkkenområde indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation – dog 10 % undertryk.
Luftmængde ift. antal og el-effekter på køkkenmaskiner. 90 % udsugning via emhætte af
rustfri stål med styrestråler. 10 % udsugning i loft. Indblæsning gennem emhættefront og
i loft.
Udsugning fra opvaskemaskine.
Varme fra køle- og fryseskabe fjernes separat, så rumtemperatur ikke belastes.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Dobbelt stikkontakt til projektor/interaktiv tavle.
Stikkontakt til infoskærm.
Stikkontakt til fladskærm.
6 stk. Stikkontakter i køkkenø, placeret på siderne, under bordpladen.
Installationer til de herover nævnte hvidevarer.
Installation til emhætte over koge/stegeområde.
Installation til udsugning fra opvaskemaskine.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.
Dobbelt PDS til infoskærm.
PDS+antenne til fladskærm.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Grundbelysningen skal deles op i forskellige tændinger tilpasset de enkelte områder.
Specialbelysning:
Pendler over borde, med separat tænding.
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Madudsalg
Generelt
Rumbetegnelse/ - Madudsalg
type
Rum ID

5.08

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

20 m2

Antal personer

10

Rumbeskrivelse
Funktion

I madudsalget betjenes Børne- og Ungeuniversets brugere over en serveringsdisk.
Madudsalget placeres i forbindelse med produktionskøkkenet og depot for rullevogne,
og i god kontakt med folkekøkken og fællestorvet.
Disken skal have en god størrelse så der er god plads til udportionering. Ved disken
placeres kasseapparat, kortlæser og telefon. Der må ikke være underskabe under
kasseapparatet, da det her skal være muligt at stå og sidde.
I madudsalget skal der være mulighed for korrekt opbevaring af drikkevarer, kage, frugt
og sandwichs. Det skal være muligt at aflåse eller nedlukke funktionen.

Nærhedskrav
Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

Håndvask med berøringsfri blandingsbatteri
Drikkevandsdispenser med koldt vand som kan betjenes af mindre børn.
2 stk. høje køleskabe
Anretter- og serveringsdisk tilgængelig i flere højder
Kaffeanlæg med fast koldvandstilslutning
Fraktionsopdelt affaldsspand

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede.
Afvaskelige.

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
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VVS og ventilation
VVS

Radiator.
Vand og sanitet jf. ovenstående

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.
Varme fra køleskabe fjernes separat, så varmeafgivelsen ikke belaster
rumtemperaturen.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

1 stk. Arbejdsstation med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Pendler eller spots over disk.
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Toiletter inkl. HC toiletter, fælles ankomst
Generelt
Rumbetegnelse/
-type

Toiletter inkl. HC toiletter, fælles ankomst

Rum ID

5.09

Antal rum

4 toiletter + 2 HC toiletter med pusleplads

Areal (m2 netto)

20 m2 (I alt)

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

I forbindelse med fællestorvet placeres 4 toiletter + 2 HC toiletter med pusleplads.
Toiletter udføres med forrum, men kan udføres som fælles kønsopdelt forrum for flere
toiletter. Vægge omkring toiletter skal udføres som almindelige vægge og ikke spanske
vægge. Døre og vægge skal være tætsluttende mod gulv og loft sådan at de er tætte
mod indkig og har en lyddæmpende funktion. Dog kan døre udføres uden dørtrin, under
forudsætning af at der ikke er indkig.
Det skal være muligt at lede vand fra gulvvask til gulvafløb fra alle rum. Hvis
gulvvaskevand kan passere under dør, kan det accepteres, at gulvafløb evt. placeres i
forrum, således at der ikke behøver at være gulvafløb i samtlige wc-rum.
Vægområder bag håndvaske og toiletkummer ønskes udført med keramisk overflade.
Udføres områderne med anden overflade, skal de udføres med rengøringsvenlige
overflader.
Hvis der afsluttes med maling, skal det min være glans 25.

Nærhedskrav

I forbindelse med fællestorv og med nærhed til folkekøkken.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

5 stk. håndvaske med berøringsfrie blandingsbatterier
4 stk. væghængte toiletter med toiletsæde u. låg.
1 stk. gulvstående handicaptoilet med toiletsæde u. låg.
Sanitetstilbehør
Puslebord

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede.
Afvaskelige.
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Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
Vandafvisende.

VVS og ventilation
VVS

Radiator

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftmængde ift. antal sanitetsgenstande.

El
El - stærkstrøm

Stikkontakt ved døre.
Stikkontakt til hver voksenhåndvask.
230V udtag/stikk. til rumregulator.
230V udtag/stikk. til fremtidig håndtørrer.

El - Svagstrøm
Belysning

Grundbelysning:
Sensor til automatisk tænd/sluk af belysning.
Specialbelysning:
Der skal være lys over spejle, som skal tænde sammen med grundbelysningen.
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Madkundskab
Generelt
Rumbetegnelse/
-type

Madkundskab

Rum ID

5.10

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

130 m2

Antal personer

28+2

Rumbeskrivelse
Funktion

Madkundskabslokale med mulighed for både teoretisk undervisning omkring sundhed
og ernæring samt mulighed for tilberedning af mad.
Overflader og materialer skal være rengøringsvenlige, hygiejniske og robuste.
Lokalet er opdelt i to områder: et stillesiddende, teoretiske område og et praktisk
område for tilberedning af mad.
Teoretisk område
I den teoretiske zone er det muligt at samle et helt hold (28 elever) til formidling, men
det er også muligt at sidde sammen i de enkelte ”familier” i forbindelse med bl.a.
research, grupperarb. og indtagelse af måltider.
I dette område placeres et demonstrationsbord. Bordet bruges, foruden til fremvisning
af teknikker, også til præsentation af råvarer hvor eleverne eksempelvis kan afveje
bestemte mængder til brug ved madproduktionen. Derfor bør demonstrationsbordet
også placeres med nem adgang til opbevaring.
Opvaskemaskiner, og opbevaring af service ønskes i forbindelse med
bespisningsområdet. I det teoretiske område placeres også en tavle/projektor til
formidling.
Indtagelse af mad er en multisensorisk oplevelse, der også afhænger af lyssætning,
lydbillede og materialevalg. Derfor er det vigtigt, at stemningen i rummet kan ændres
med f.eks. mørklægningsgardiner, musik osv. I forlængelse af mulighederne for at
iscenesætte måltidet er der også ønske om at indrette et område, hvor eleverne kan
arrangere og fotografere anretninger.
Praktisk område
Det praktiske område er organiseret som et aktivitetsbaseret område, hvor brugerne
flytter sig efter opgaven, som man også kender det fra et produktionskøkken. Eleverne
vil typisk være inddelt i grupper af 3-4 personer, og området skal derfor indeholde 8
gruppestationer indeholdende vask og bordplade i stål. Det er vigtigt at grupperne
markeres tydeligt i rummet. Udover gruppestationerne er der også behov for:
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-

-

Kogeø m. 8 koge/stegezoner. Blus skal placeres med afstand til hinanden for at
tilgodese gruppearbejde ved zonen. Kogeøen er inkl. opbevaring af gryder og
pander på trådhylder
Bageri med plads til et stort bagebord i nærhed af ovne (5-6 stk.)
Køkkenmaskinestation (food-processer, røremaskine etc.) - gerne integreret i
opbevaringsvæg med låger

Der etableres trådhylder under bordplader, foruden fælles opbevaring i form af skabe til
redskaber og fødevarer.
Der er et ønske om at opskrifter eksempelvis præsenteres på skærme tilgængeligt flere
steder i lokalet.
Nærhedskrav

Madkundskab placeres med nem adgang for varer ind og ud. Dette kan evt. ske via
vareelevator. Madkundskab behøver ikke nødvendigvis at være placeret på stueniveau,
men skal placeres med nærhed til udeareal med køkkenhaver og udekøkken – evt. på
terrasse.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

Teoretisk område
Demonstrationsbord i stål med underskabe og skuffer indeholdende bestik og
service
3 x opvaskemaskine (85 grader med hurtigprogram)
Øvrigt inventar som understøtter funktionsbeskrivelsen, herunder borde/stole
Praktisk område
Kogeø m. 8 kogeplader inkl. opbevaring af gryder og pander på trådhylder
5-6 ovne som placeres 70 cm over gulv. F.eks. i højskabe
8 arbejdsstationer indeholdende bordplade i stål, vask og el-udtag
Procesudsugning (emhætter) for udsugning over kogeområder og ved
opvaskemaskiner
4 aflåselige højskabe (2 med lukkede låger og 3 med glaslåger), 120 x 60 x 200
cm til redskaber og fødevarer
2 x køleskabe, høj skabsmodel - med lås.
2 x frysere, høj skabsmodel - med lås.
Bordplade med vaske og et-grebs-blandingsbatterier. Underskabe som
skuffeelementer, svarende til 8 gruppestationer
1 højskab (60 x 60 x 200 cm)
2 stk. rullevogne
Fraktionsopdelt affaldsspand

AV Udstyr

-

Tavle/projektor
4 skærme placeret på vægge ved gruppestationer

Konstruktioner
Døre
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Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
Vandafviselige ved vaske.

Loft

Rengøringsvenlige, akustiske lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft, hygiejniske

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
Vandafviselige og skridsikker

VVS og ventilation
VVS

Radiator.
Gulvafløb

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation – dog 10 % undertryk.
Luftmængde ift. antal og el-effekter på køkkenmaskiner. 90 % udsugning via emhætte af
rustfri stål med styrestråler. 10 % udsugning i loft. Indblæsning gennem emhættefront og
i loft.
Udsugning fra opvaskemaskiner.
Varme fra køle- og fryseskabe fjernes separat, så rumtemperatur ikke belastes.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Installationer til de herover nævnte hvidevarer.
Installation til emhætte over koge/stegeområder.
Installation til udsugning fra opvaskemaskiner.
3 stk. Stikkontakter i hver af de 8 arbejdsstationer.
Dobbelt stikkontakt til projektor/interaktiv tavle.
Stikkontakt til fladskærm, 4 stk.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.
PDS+antenne til fladskærm, 4 stk.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Pendler over borde, med separat tænding.
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Idrætscenter
Læringscenter for idræt danner ramme om skolens idrætsundervisning på alle alderstrin, samt til en lang
række andre aktiviteter, både for Børne-og Ungeuniverset og for eksterne brugere, foreninger og
organisationer. Det indeholder: en idrætshal, en multisal (som kan åbnes mod fællestorv og mod musiklokale
med scenefunktion), depotrum, omklædningsfaciliteter og toiletter, samt forarealer i sammenhæng med
fællestorvet.

Idrætshal
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Idrætshal

Rum ID

5.10

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

1000

Antal personer

1000

Rumbeskrivelse
Funktion

Idrætshal med plads til håndboldbane på 20x40m og diverse andre boldspil
(badminton, basket, volley) samt sportsgrene inden for samme udstrækning.
Lofthøjden/frihøjden skal være på min. 8m.
Hallen skal i det daglige benyttes til idrætsundervisning og diverse idræts- og
bevægelsesaktiviteter: Boldspil, redskabsaktiviteter, atletik - løb og spring,
gymnastik, fitness, dans mv.
Udover idræt skal hallen understøtte aktiviteter i DUS og en mangfoldighed af
daginstitutions-/ skole-/ fritids-/ forenings- og bydelsaktiviteter, herunder
arrangementer som fest, eksamen, foredrag og lign.
Derfor skal hallen og de tilstødende områder indrettes med øje for forskellige
brugere og antal på forskellige tidspunkter af dagen, ugen og året, herunder med
fleksibilitet, lette adgangsforhold (både indefra/udefra og til/fra omklædning) og
gode opbevaringsmuligheder.
Hallen skal kunne opdeles i tre lige store dele af en hejsevæg og det andet sted af
vha. net hvor de nederste 2 meter er blændet af. Hejsevæggen skal fungere
lydisolerende.
Hallen skal opstreges med:
• 1 håndboldbane på langs
• 5 badmintonbaner på tværs
• 3 volleybaner på tværs
• 3 basketbaner på tværs
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Derudover må der gerne indtænkes gulvbelægning/ opstregninger som fremmer
andre typer af bevægelsesaktiviteter, zoneopdeler og understøtter samling. Fx
cirkelformmede og organiske former der understøtter bevægelseslege og nye spil,
lige og bugtede løbebaner/løbestreger, træningsstiger til opvarmning etc.
Hallen skal kunne bruges i sammenhæng med fællestorv til større arrangementer
og indrettes med flere dobbelte døre som kan åbnes op ved disse lejligheder. Der
må gerne indbygges indkig herfra samt indkig ude fra området omkring hallen,
således at man udefra kan se aktivitet i huset. Indkig skal kunne blændes af.
Til aktiviteterne i hallen benyttes mange forskellige redskaber, hvoraf flere er både
store og tunge. Det gælder madrasser, rullemåtter, netstandere, målbænke,
boldbure og forskellige typer gymnastikredskaber. Der skal sikres en nem og
hensigtsmæssig adgang til disse redskaber, så de let kan stilles frem og på plads.
Herunder indrettes depotplads i direkte forbindelse med hallen, således der nemt
kan skiftes redskaber uden for meget flytteri. Redskabsdepotdelen skal indrettes
med direkte adgang via brede åbninger fra både hallen og multisalen, således at de
samme redskaber let kan flyttes til/fra depot og bruges begge steder. Der skal
indrettes depotplads til både interne og eksterne brugere, fælles depotplads og
depotplads til stole og borde. Depotplads kan opdeles på forskellige rum.
En del af depotpladsen kan evt. indrettes så det indgår i det høje halrum og giver
mulighed for ophold og tilskuerfunktion (for et mindre antal personer) på 1.sal i
halrummet. En sådan aktivitetsbalkon kan med fordel også bruges til studieområder
ift. idrætsteori (for en 1/2 hold, 14 elever) og evt. til enkelte
fitnessredskaber/maskiner.
Der skal være let adgang til/fra omklædningsfaciliteter og toiletter.
Det skal være let at opstille en scene, bringe musikinstrumenter fra musiklokalet,
bruge storskærm/ projektor, lydanlæg og lyseffekter.
Der skal være mulighed for forskellig lyssætning til forskellige aktiviteter: boldspil og
bevægelsesaktiviteter, samt øvrige aktiviteter. Der er behov for en regulerbar
grundbelysning, herunder mulig dæmpning af lys, samt for forskellig indstilling af
spots/rettet lys.
Dagslysindtag og udsigtsvinduer skal generelt udføres, så kontraster i overgangen
mellem lukkede og åbne partier udjævnes. De skal placeres, så de ikke blænder
idrætsudøvere. Ikke dagslys langs gulv pga. genskinsgener. Der skal medtages
gardiner eller lignende, som kan afdække vinduerne og hallen skal kunne
mørklægges i forbindelse med musik-og teater forestillinger mv. Af hensyn til
brugernes almindelige arbejdsbetingelser og behovet for en klar gengivelse ved
brug af musik, er rummets akustik af betydning for en optimal brug.
Der skal etableres en bred og høj åbning mod befæstet udeområde flytning af store
dele.
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Salen skal kunne bruges til prøveafvikling for 112 personer ad gangen, med
mulighed for at stille strøm til rådighed for individuelle computere samt
internetopkobling til alle.
Nærhedskrav

Central placering ved fælles ankomstniveau.
Direkte forbindelse til fællestorv med flere dobbelte døre så rummene kan fungere i
sammenhæng ved større arrangementer.
Endvidere gerne mulighed for indkig fra fælletorv og udenomsarealer
Direkte forbindelse til depoter via brede åbninger.
Indrettes i sammenhæng med omklædningsfaciliteter og evt. fordelingsareal, samt tæt
ved multisal og musiklokale.

Andre forhold

Loftshøjden/frihøjden i idrætshallen skal være min. 8 meter og denne skal eftervises i
form af snit med frihøjde under spær, installationer eller tilsvarende forhindringer.
Lofter må ikke udføres som nedhængte plader, men skal være særlig robuste og
fastmonterede.
Belysning, belysningsarmaturer, højttalere, detektorer, akustisk regulering og øvrig
aptering skal tage højde for alle tænkelige anvendelser af hallen og skal kunne tåle
boldspil, og vinduer skal afskærmes af hensyn til boldspil.
Egnet sportsgulv og gulvkonstruktion til de beskrevne formål med minimale
vedligeholdelsesudgifter.
Halgulv skal kunne klare belastninger fra brug af lift og mobil scene.
God akustik og påkrævet lydkrav generelt og ift. hejsevægge, evt. miljødug, mobile
vægge mv.
Hal der skal anvendes til badminton må ikke males hvid.
Strøm og internet til eksamensafvikling mv.
Ved eksamen vil der være bordopstilling til 112 elever ved individuelle borde. (Bordstr.
0,60 x 0,60 m med en afstand mellem bordene til alle sider på 1,15m. I alt areal pr.
elev 3 m2)

Inventar og udstyr
Inventar

-

-
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Min. 2 stk. dobbeltdøre ud mod fællestorv
Adgang udefra via større åbninger/porte på min. b.2,5m x h.2,5m
Åbninger til redskabsdepot skal være min. b. 2,5m x h. 2,5m
Gulvopstregning til alle baner skal være indeholdt. (For opstregning og
placering af mål skal dimensioner opfylde gældende krav til størrelser. Det
accepteres, at basketbaner ikke er i reglementerede banemål, men
dimensioneres efter hallens muligheder med 3 tværgående baner)
Opstregning der understøtter andre lege-/bevægelsesaktiviteter kan være
indeholdt.
1 stk. akustisk dæmpende hejsevæg (min. 36 dB) og 1 stk. netvæg med
miljødug på de nederste 2 m, begge i fuld bredde til tredeling af hallen.
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-

-

AV Udstyr

Stolpehuller og gulvbeslag til: opdeling af hallen, 2 stk. håndboldmål, 5
badmintonbaner, 3 volleyballbaner, 3 basketbaner, 2 træbomme, net bag
håndboldmål.
2 stk. Håndboldmål
6 stk. basketballkurve
Net til 5 x badminton og 3 x volleyball
Flyvepunkter til ophængning af rig, gynger m.m.
Bomme og klatretove
Forberedelse til væghængte højtalere
Langbænksfunktion langs væg 20m, gerne med integreret aflåselig
opbevaring til bolde mv.
Evt. aktivitetsbalkon m. tilskuerfunktion inkl. mulig adgang fra halniveau,
værn mv.

-

Fraktionsopdelte affaldsspande.

-

Projektor/Storskærm
Infoskærm. Scoretavle.
Lydanlæg, lysanlæg/udstyr
Infoskærm i indgangsområde til idrætshal

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustiske lyddæmpende, faste, robuste

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
Sports/motorik gulve.

VVS og ventilation
VVS

Strålevarme

Ventilation

Indeklimakategori 3.
2 anlæg med balanceret ventilation
Mekanisk VAV-ventilation 4.500 m3/h til “dagligt” brug. Indblæsning med fx perforerede
tekstilposer. Centralt placeret udsugning.
Gennemskylningsanlæg ekstra 4.500 m3/h til arrangementer med mange mennesker.
Mekanisk udsugning i den ene ende. Uopvarmet friskluft i den anden ende uden
ventilator. Friskluft tilføjes så trækfrit som muligt fx gennem kondensisolerede kanaler
med riste. Manuel start/stop i hal.
Hvert anlæg opdeles i 2 zoner svarende til rumopdelingen med hejsevæggen.
1-2 stk. store langsomkørende loftsventilatorer i hver zone dimensioneret i forhold til
gulvareal og rumudformning

El
El - stærkstrøm

215

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Dobbelt stikkontakt for hver påbegyndt 4 m vægflade.
Installation til hejsevæg(ge).
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Installation til gennemskylningsanlæg (ventilation) i hvert af de områder, der er opdelt
af hejsevægge(n).
Scoretavle.
Dobbelt stikkontakt til projektor/interaktiv tavle.
Stikkontakt til infoskærm.
6 stk. 230V stikkontakter til lydanlæg.
230V udtag/stikk. til rumregulator.
Område til sceneopstilling:
1 stk. 400V/63A CEE.
1 stk. 400V/32A CEE.
2 stk. 400V/16A CEE.
3 stk. Kontaktstationer med hver 4 stk. 230V stikkontakter.
El - Svagstrøm

Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.
Dobbelt PDS til infoskærm.
Dobbelt PDS til lydanlæg.
Dobbelt PDS ved hver anden af de for hver 4 m placerede stikkontakter.
Tomrør til højttaleranlæg, med højttalere i hvert hjørne og centralt i loftet af de opdelte
områder.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Der skal etableres specialbelysning, der skal udføres som en kombination af punkt- og
effektbelysning, hvor der er mulighed for at justere på farver og intensitet i flere
uafhængige områder. Denne justering skal kunne styres manuelt eller via på forhånd
fastlagte scenarier.
Der skal etableres spotbelysning på det område, der skal anvendes til opstilling af
scene.
Både grundbelysning og specialbelysning skal være med foldedørsstyring ift.
hejsevæg(ge).
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Multisal
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Multisal

Rum ID

5.11

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

180

Antal personer

160

Rumbeskrivelse
Funktion

Multisalen skal bruges til idrætsundervisning, DUS og en mangfoldighed af
daginstitutions-/ skole-/ fritids-/ forenings- og bydelsaktiviteter.
Den skal udformes til diverse forskellige idræts-og bevægelsesformer, såsom
redskabsaktiviteter og gymnastik inkl. springdel, dans, fitness, TRX, yoga,
boldspilslege med bløde bolde m.m., men også aktiviteter som foredrag, teater og
musik og lign.
Derfor skal salen og de tilstødende områder indrettes med øje for forskellige
brugere og antal på forskellige tidspunkter af dagen, ugen og året, herunder med
fleksibilitet, lette adgangsforhold (både indefra/udefra og til/fra omklædning) og
gode opbevaringsmuligheder.
Loftshøjden/frihøjden skal være min. 4-5m.
Multisalen skal kunne åbnes mod musiklokalet der således fungere som scene for
salen og ligeledes ud mod fællestorvet, således at tilskuerpladsen kan udvides til
forskellige arrangementer (fx morgensang for en afdeling eller musik/teaterforestilling).
Det kan ske via hæve/sænke eller mobile vægge eller dobbelte døre, således at der
er mulighed for maksimalt store åbninger og sammenhæng, på flere sider af salen.
Løsningen skal indeholde lyddæmpning i forhold til de daglige opdelte og samtidige
aktiviteter i multisal, musik og på fællestorvet.
I forbindelse med arrangementer skal det være let (i multisal og i sammenhæng
med musiklokale og fællestorv) at bruge storskærm/ projektor, lydanlæg og
lyseffekter.
Det skal være muligt at mørklægge multisalen til eksempelvis teater og andre
aktiviteter, hvor dette er at foretrække.
Multisalen skal indrettes med følgende funktioner/ fleksible muligheder:
• Opstilling af forskellige redskabsbaner og brug af airtracks og
skummadrasser fra indbyggede depoter i lokalet
• Brug af bomme og let adgang til div. fitnessredskaber fx store bolde, stave,
vægte, kettles, TRX udstyr mv.
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•
•
•
•
•

Tværgående motorikskinner til montering af TRX udstyr, tove, klatre-og
balanceredskaber mv.
Spejlvæg langs den ene væg (evt. depotvægge). Brug af spejle til dans,
drama mv., gerne m. gardin og håndliste
Ribber langs væg
Scenefunktion i direkte sammenhæng med musisklokalet med plads til
bandopstilling, kor/sang, teaterforestilling, foredrag mv.
Projektor og lydanlæg til visning af sange, musikvideoer, film, oplæg mv.

Til aktiviteterne i salen benyttes forskellige redskaber, hvoraf flere er både store og
tunge. Det gælder madrasser, rullemåtter, boldbure og forskellige typer
gymnastikredskaber. Der skal sikres en nem og hensigtsmæssig adgang til disse
redskaber, så de let kan stilles frem og på plads. Herunder indrettes depotplads i
direkte forbindelse med multisalen, således der nemt kan skiftes redskaber uden for
meget flytteri.
Redskabsdepotdelen skal indrettes med direkte adgang fra både hallen og
multisalen, således at de samme redskaber let kan flyttes til/fra depot og bruges
begge steder. Der skal indrettes depotplads til både interne og eksterne brugere,
fælles depotplads og depotplads til stole og borde. Depotplads kan opdeles på
forskellige rum.
Der udføres en effektiv akustisk dæmpning egnet til musik, teater og
bevægelsesaktiviteter. Der skal være mulighed for forskellig lyssætning til
forskellige aktiviteter: Diverse bevægelsesaktiviteter, til musik og teater, samt øvrige
aktiviteter. Der er behov for en regulerbar grundbelysning, herunder mulig
dæmpning af lys, samt for forskellig indstilling spots/rettet lys.
Der skal være let adgang til/fra omklædningsfaciliteter og toiletter.
Salen skal kunne bruges til prøveafvikling for 112 personer ad gangen, med
mulighed for at stille strøm til rådighed for individuelle computere samt
internetopkobling til alle.
Nærhedskrav

Central placering ved fælles ankomstniveau.
Fleksibel direkte forbindelse til musik og fællestorv så rummene kan fungere i
sammenhæng ved større arrangementer.
Direkte forbindelse til depoter via brede åbninger.
Indrettes i sammenhæng med omklædningsfaciliteter og evt. fordelingsareal, samt tæt
ved idrætshal.

Andre forhold

Loftshøjden/frihøjden i idrætshallen skal være min. 4-5 meter og denne skal eftervises
i form af snit med frihøjde under spær, installationer eller tilsvarende forhindringer.
Lofter må ikke udføres som nedhængte plader, men skal være særlig robuste og
fastmonterede.
Belysning, belysningsarmaturer, højttalere, detektorer, akustisk regulering og øvrig
aptering skal tage højde for alle tænkelige anvendelser af hallen og skal kunne tåle
boldspil, og vinduer skal afskærmes af hensyn til boldspil.
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Egnet sportsgulv og gulvkonstruktion til de beskrevne formål med minimale
vedligeholdelsesudgifter.
God akustik ift. Bevægelse, sang og musik. Akustik og påkrævet lydkrav generelt og
ift. mobile vægge mv.
Lokalet skal kunne mørklægges.
Strøm og internet til eksamensafvikling mv.
Ved eksamen vil der være bordopstilling til 112 elever ved individuelle borde. (Bordstr.
0,60 x 0,60 m med en afstand mellem bordene til alle sider på 1,15m. I alt areal pr.
elev 3 m2)
Inventar og udstyr
Inventar

-

AV Udstyr

Mobile vægge (max. bredde) mod musiklokale og fællestorv
Åbninger til redskabsdepot skal være min. b. 2,5m x h. 2,5m
Opstregning der understøtter forskellige lege-/bevægelsesaktiviteter kan være
indeholdt.
Spejlvæg m. håndliste (min. h.1,8 m x b.8 m)
Rumgardin foran spejlvæg (min. h.1,8 m x b.8 m)
Tværgående motorikskinner til montering af div. gynge, klatre,
balanceredskaber mv. og min. 28 TRX træningsstropper
Gulvbeslag til bomme skal være indeholdt.
Væg delvis monteret med ribber min.10 stk.
Bomme og klatretove
Forberedelse til væghængte højtalere

-

Fraktionsopdelte affaldsspande.

-

Projektor/Storskærm
Lydanlæg, lysanlæg/udstyr
Infoskærm i indgangsområde til multisal.

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustiske lyddæmpende, faste, robuste

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
Sports/motorikgulv

VVS og ventilation
VVS

Strålevarme

Ventilation

Indeklimakategori 3.
2 anlæg med balanceret ventilation
Mekanisk VAV-ventilation 2.000 m3/h til “dagligt” brug. Indblæsning med fx perforerede
tekstilposer. Centralt placeret udsugning.
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Gennemskylningsanlæg ekstra 2.000 m3/h til arrangementer med mange mennesker.
Mekanisk udsugning i den ene ende. Uopvarmet friskluft i den anden ende uden
ventilator. Friskluft tilføjes så trækfrit som muligt fx gennem kondensisolerede kanaler
med riste.
1-2 stk. store langsomkørende loftsventilatorer dimensioneret i forhold til gulvareal og
rumudformning
El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Dobbelt stikkontakt for hver påbegyndt 4 m vægflade.
Installation til gennemskylningsanlæg (ventilation).
Dobbelt stikkontakt til projektor/interaktiv tavle.
Stikkontakt til infoskærm.
4 stk. 230V stikkontakter til lydanlæg.
230V udtag/stikk. til rumregulator.
Område til sceneopstilling:
1 stk. 400V/32A CEE.
2 stk. 400V/16A CEE.
3 stk. Kontaktstationer med hver 4 stk. 230V stikkontakter.

El - Svagstrøm

Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.
Dobbelt PDS til infoskærm.
Dobbelt PDS til lydanlæg.
Dobbelt PDS ved hver anden af de for hver 4 m placerede stikkontakter.
Tomrør til højttaleranlæg, med højttalere i hvert hjørne og centralt i loftet.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Der skal etableres specialbelysning, der skal udføres som en kombination af punkt- og
effektbelysning, hvor der er mulighed for at justere på farver og intensitet i flere
uafhængige områder. Denne justering skal kunne styres manuelt eller via på forhånd
fastlagte scenarier.
Der skal etableres spotbelysning på det område, der skal anvendes til opstilling af
scene.
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Omklædning og bad
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Omklædning og bad

Rum ID

5.12

Antal rum

6

Areal (m2 netto)

180 (4X45m2 + 2X25m2)

Antal personer

145 (5 hold á 28 pers.+pæd. personale/instruktører)

Rumbeskrivelse
Funktion

Der skal etableres kønsopdelte omklædningsrum til 5 hold á 28 personer.
De 2 x 2 kønsopdelte (2 til piger + 2 til drenge) omklædningsrum skal hver indrettes til
min. 28 personer i med knager og siddepladser.
De 2 kønsopdelte (1 til piger + 1 til drenge) omklædningsrum skal hver indrettes til
min. 14 personer i med knager og siddepladser. Denne del af
omklædningsfaciliteterne skal kunne låses af og dermed adskilles fra resten af
bygningen med henblik på, at eksterne brugere indenfor skolens åbningstid via den
decentrale indgang alene får adgang til denne del af omklædnings-faciliteterne
sammen med et evt. fitnesscenter.
Omklædningsrum skal indrettes så der kan ske forskudt omklædning, herunder, at der
indrettes opbevaringsrum/reol til opbevaring af børnenes tøj.
Adgang til omklædningsrum skal foregå gennem forum eller anden form for
afskærmning, der ikke er direkte indkig til omklædningsrummet.
Placering af døre og spejle skal tænkes igennem, så der ikke skabes indkig.
Eventuelle vinduer i omklædning skal være ugennemsigtigt translucent glas.
Rummet skal være opdelt i et fodtøjsområde og et barfodsområde. Der skal være god
plads til fodtøj i fodtøjsområde. Det kan være i forrum eller under siddepladser.
I hvert baderum til elever skal der være min. 8-10 stk. brusenicher med brusere, dog
kun 4-5 stk. i omklædningsrum til 14 personer. Brusetemperatur skal kunne reguleres
individuelt. Brusehoveder skal være indstillelige og vandalsikre.
Bruseskillevægge skal være robuste og til gulv eller holde godafstand over gulvet for
let rengøring. Der skal arbejdes med en variabel afskærmning fx både højdemæssigt
og i forskellige sektioner á fx 1-4 brusere.
Der skal være mulighed for at hænge håndklæde på knage i umiddelbar nærhed af
bruseniche.
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Der skal etableres toiletter i forbindelse med omklædningsrum og baderum. Minimum
et toilet pr. omklædningsrum. Der skal derudover etableres vask med spejl, samt
udtag for hårtørrer ved siden af spejl.
Der skal være separat aflåseligt omklædnings- og baderum for pædagogiske
medarbejdere/fritidsbrugerinstruktører. Omklædningsrummet skal etableres i
tilknytning til elevernes omklædningsrum.
Disse forslås indrettet som 2 kønsopdelte imellem henholdsvis to
pigeomklædningsrum og 2 drengeomklædningsrum med adgang fra begge sider.
Nærtliggede handicaptoiletter med separat bruser kan endvidere benyttes ved behov
for individuel omklædning og bad.
Nærhedskrav

Omklædningsrum med bad skal placeres i sammenhæng med og let adgang fra
idrætshal og multisal. Der skal endvidere være forbindelse, evt. via en sekundær
trappeforbindelse, mellem omklædning og motoriksal.
Tæt ved supplerende toiletter, herunder handicaptoilet.
Med nærhed og udgang til udendørs bevægelsesfaciliteter via en decentral indgang.
De to mindste kønsopdelte omklædningsrum og bad ønskes placeret ved decentral
indgang til særskilt brug for eksterne brugere.

Andre forhold

Der må ikke være skarpe kanter på inventar, brusenicher eller lign. i omklædnings-og
baderumsområder.

Inventar og udstyr
Inventar

AV Udstyr
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Hvert omklædnings-og baderum til 28 pers. skal etableres med:
1 stk. toilet i aflukket separat rum m. vask, berøringsfri blandingsbatteri og spejl
(m. adgang fra skoområde)
(8-)10 stk. brus med termostatisk blandingsbatteri og brusestang, heraf
halvdelen med variabel afskærmning
2 håndvaske med berøringsfrie blandingsbatterier samt bordplads
omkring/sminkehylde
Spulhaner koldt vand under håndvask for flaskepåfyldning
Spejle over håndvaske og evt.1 stk. helfigurspejle
Siddebænke min. 12 m
60 stk. knager over siddebænke
Opbevaringsrum/reol til tøj/tasker fra 28 pers.
Hvert omklædnings- og baderum for 2-3 pæd. medarbejdere/fritidsbrugerinstruktører
skal etableres med:
1-2 stk. brus med termostatisk blandingsbatteri og brusestang
1 håndvaske med berøringsfri blandingsbatteri samt bordplads
omkring/sminkehylde
Spulhaner koldt vand under håndvask for flaskepåfyldning
Spejle over håndvaske
Siddebænke min. 1,4 m
6 stk. knager over siddebænke

Børne og Ungeuniverset – Stigsborg Havnefront
Rumskema

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
beklædt med klinker/afviselig

Loft

Rengøringsvenlige, akustiske lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft, vandafviselige

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
Vandafviselige

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme
Vand og sanitet jf. ovenstående
Gulvafløb

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftmængde ift. antal sanitetsgenstande.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt ved hver håndvask.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Specialbelysning:
Der skal være lys over spejle, som skal tænde sammen med grundbelysningen.
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Toiletter inkl. HC-toiletter
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Toiletter inkl. HC-toiletter

Rum ID

5.13

Antal rum

4 toiletter + 2 HC-toiletter med pusleplads

Areal (m2 netto)

20 m2 (I alt)

Antal personer
Rumbeskrivelse
Funktion

I forbindelse med fællestorvet placeres 4 toiletter + 2 HC toiletter med brusefunktion
og pusleplads.
Toiletter udføres med forrum, men kan udføres som fælles kønsopdelt forrum for flere
toiletter. Vægge omkring toiletter skal udføres som almindelige vægge og ikke
spanske vægge. Døre og vægge skal være tætsluttende mod gulv og loft sådan at de
er tætte mod indkig og har en lyddæmpende funktion. Dog kan døre udføres uden
dørtrin, under forudsætning af at der ikke er indkig.
Det skal være muligt at lede vand fra gulvvask til gulvafløb fra alle rum. Hvis
gulvvaskevand kan passere under dør, kan det accepteres, at gulvafløb evt. placeres i
forrum, således at der ikke behøver at være gulvafløb i samtlige wc-rum.
Vægområder bag håndvaske og toiletkummer ønskes udført med keramisk overflade.
Udføres områderne med anden overflade, skal de udføres med rengøringsvenlige
overflader.
Hvis der afsluttes med maling, skal det min være glans 25.

Nærhedskrav

I forbindelse med idrætsfaciliteter og med nærhed til fællestorv.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

6 stk. håndvaske med berøringsfrie blandingsbatterier
4 stk. væghængte toiletter med toiletsæde u. låg
1 stk. gulvstående handicaptoiletter med toiletsæde u. låg
Sanitetstilbehør
Bruseniche med termostatisk blandingsbatteri og brusestang på HC-toiletter
Pusleplads på HC-toiletter

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre
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Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.
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Rumskema

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede.
Vandafviselige ved vaske

Loft

Rengøringsvenlige, akustiske lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft,

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
Vandafviselige

VVS og ventilation
VVS

Radiator/ Gulvvarme
Vand og sanitet jf. ovenstående
Gulvafløb

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftmængde ift. antal sanitetsgenstande.

El
El - stærkstrøm

Stikkontakt ved døre.
Stikkontakt ved hver håndvask.
230V udtag/stikk. til rumregulator.
230V udtag/stikk. til fremtidig håndtørrer.

El - Svagstrøm
Belysning

Grundbelysning:
Sensor til automatisk tænd/sluk af belysning.
Specialbelysning:
Der skal være lys over spejle, som skal tænde sammen med grundbelysningen.
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Depoter (redskaber, idrætsudstyr, stole/borde)
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Depoter

Rum ID

5.14

Antal rum

1-3

Areal (m2 netto)

140

Antal personer
Rumbeskrivelse
Funktion

Der skal etableres fælles depotplads til forskellige typer af emner og brugere, både fra
skole, daginstitution og foreninger.
Herunder:
• Stort fælles redskabsdepot til redskaber, madrasser mv. (ca. 60m2)
• Opdelte depoter til diverse øvrige emner (ca. 30m2)
• Stole og borde samt mobil halscene depot (50m2)
Opbevaringen kan eventuelt opdeles på forskellige rum og i flere aflåselige sektioner.
Depotrummet eller depotrummene skal placeres i direkte tilknytning til både idrætshal
og multisal. Stole-og borde depotet også tæt ved i tæt fællestorv.
Det store fælles redskabsdepot skal indrettes med direkte adgang fra både hallen og
multisalen, således at de samme redskaber let kan flyttes til/fra depot og bruges
begge steder. De opdelte aflåselige depoter eller afsnit kan indrettes i direkte
sammenhæng med redskabsdepot eller som flere særskilte rum. Stole-og borde
depotet så disse let kan flyttes til/fra idrætshal, multisal og fællestorv.
Der skal sikres en nem og hensigtsmæssig adgang til depoter, så alle typer af emner,
herunder store og tunge redskaber, airtracks, madrasser, rullemåtter, netstandere,
mål, bænke, bander, boldbure og forskellige typer af gymnastikredskaber let kan
stilles frem og på plads. Depoter skal proportioneres så det kan pakkes effektivt, og
alle redskaber mv. er lette at komme til.
Den påkrævede loftshøjde er min. 2,5-3m
Åbninger skal være min. 2,5m X 2,5m og bestå af dobbeltdøre.
Depotrummet kan fremstå med ”synlige installationer, da rummet ”blot” er til
opbevaring.
Redskabsdepotet skal indrettes til opbevaring og let flytning af bl.a.
• 2 flikflaktrænere
• 4 stk 3 delte skumplinter
• 3 stk 4 meter lange nedspringsmåtter
• 2 stk 2m softmåtter
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

4 bænke
20 stk stepbænke
2 stk senior springbræt (af hensyn til vægt)
2 stk minitrampoline
2 stk kilemåtter 2 delt
2 saltoplinter skridsikker bund
Opbevaring til bolde (evt. bænke med opbevaring langs siderne af banen i
stedet for aboldbure. Herunder plads til 20 håndbolde, 20 fodbolde, 20
volleybolde, 20 blandede bolde. Alternativt aflåselige boldbure med
skillevægge til henholdsvis bløde bolde og hårde bolde.
Airtrack (udfoldet ca. 3-4X20mm)
Hest
Træplint
30 stk fitnessmåtter
3 stk rullemåtter
Sækkevogn
Vogne til de store måtter

De opdelte depoter til diverse øvrige emner og brugere kan med fordel opdeles og
indrettes som flere mindre depoter og skabsrum med direkte adgang fra hal, multisal
og centralt fordelingsareal, således at de også kan bruges til aktiviteter andre steder i
huset og udendørs.
Nærhedskrav

Depoter, opdelt i forskellige rum/ afsnit til redskaber, øvrige materialer, stole og borde
skal indrettes i direkte forbindelse med idrætshal og multisal.
Der skal endvidere etableres adgang til (stole og borde) depoter fra fællestorv.

Andre forhold

Niveaufri adgang.
Fælles redskaber med Gymnastikforeningen i dag.

Inventar og udstyr
Inventar

AV Udstyr

-

Aflåselige sektioner/afsnit/rum til forskellige emner og brugere
Vægmonterede stålreoler med flytbare hylder til relevante redskaber
Kroge til ophængning af idrætsudstyr
8 stk. aflåselige skabe med mulighed for forskellige hyldehøjder, således der
evt. kan stå en ”vasketøjskurv” med hockeystave inkl. skabe til forskellige
brugere.
Tavle til oversigt over materiel og inventar.

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustiske lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft,

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
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VVS og ventilation
VVS

Radiator

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 0,5 gange/time.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Belysning
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Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet.
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Fitnessrum (option)
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Fitnessrum

Rum ID

5.15

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

200

Antal personer
Rumbeskrivelse
Funktion

Der skal option indrettes et fitnessrum på 200m2. Det skal kunne bruges af både skole
og eksterne foreninger. Det skal fleksibelt kunne indrettes med div. træningsmaskiner
og udstyr.

Nærhedskrav

Det skal placeres i tilknytning til øvrige idræts-og omklædningsfaciliteter. Eksterne
brugere skal have let adgang og kunne tilgå lokalet hele dagen uden at krydse børn
fra skole og daginstitution gennem selvstændig indgang.

Andre forhold

God ventilation

Inventar og udstyr
Inventar

-

Fraktionsopdelt affaldsspand

AV Udstyr

−

Infoskærm

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustiske lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft,

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Højtsiddende radiatorer/konvektorer

Ventilation

Luftskifte på 8 gange/time i opholdszone. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm
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Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Dobbelt stikkontakt for hver påbegyndt 4 m vægflade.
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Rumskema

Stikkontakt til infoskærm.
4 stk. 230V stikkontakter til lydanlæg.
El - Svagstrøm

Dobbelt PDS til infoskærm.
Dobbelt PDS til lydanlæg.
Tomrør til Dolby 7.1 surround.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Der skal etableres specialbelysning, der skal udføres som en kombination af punkt- og
effektbelysning, hvor der er mulighed for at justere på farver og intensitet i flere
uafhængige områder. Denne justering skal kunne styres manuelt eller via på forhånd
fastlagte scenarier.
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Forarealer v. idrætsfaciliteter
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Forarealer, mellem-og fordelingsområder v. idrætsfaciliteter

Rum ID
Antal rum
Areal (m2 netto)

(indgår i fællestorv areal)

Antal personer
Rumbeskrivelse
Funktion

Idrætshal og multisal indgår som fællesfaciliteter i Børne- og Ungeuniverset og for
bydelen og skal placeres med let adgang fra hovedindgang og fællestorv. Ved
ankomst skal det være let at orientere og fordele sig til de primære fællesfunktioner:
Idrætshal, multisal, fællestorv og folkekøkken. Endvidere motoriksal og øvrige
faciliteter.
Forarealer v. idrætshal og multisal skal indrettes som attraktive mødesteder for leg,
bevægelse og uformelt ophold. Det er steder, hvor børn og unge kan hænge ud, hvor
forældrene kan arbejde, mens børnene er til træning, men hvor man stadig kan følge
med i, hvad der ellers sker i huset og med indkig til idrætshal og multisal. Der skal
indbygges mulighed for opbevaring af overtøj og der skal placeres toiletter i
nærheden.
Dette skal gøres ved at skabe nicher og opholdsområder, som kan indtages på
uforpligtende vis. Her ønskes endvidere indrettet en fitness-/bevægelsesstation, der
udfordrer motoriske færdigheder og kropsbeherskelse, målrettet fra 10år og opefter.
Denne forslås indrettet som en 8-10m lang armgang langs væg. Gerne let buet med
start/slut i højde ca. 1,4m og med et højeste punkt på ca.2,8m. En bredde på 120cm
skal gøre det muligt for to personer at følges eller passagerer hinanden. Støttepæle
skal udformes som kolbøttestativer i forskellig højde på (hele) langsiden. Der skal
etableres et lovpligtigt faldunderlag. Fitness-/bevægelsesstationen kan evt.
tematiseres ’maritimt’ som ’broen over fjorden’ i farver og materialer.
Der skal sikres en let adgang til en evt. aktivitetsbalkon på 1.sal af depotområder i
idrætshalen. Der må meget gerne indtænkes flere små studieområder ift. idrætsteori.

Nærhedskrav

Forareal skal danne overgang til idrætsfaciliteter og binde rummene sammen v.
fællestorv.

Andre forhold

Fitness-/bevægelsesstation jf. standarder for legepladsredskaber.

Inventar og udstyr
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Inventar

Nicher og opholdsområder inkl. div. Inventar.
Fraktionsopdelt affaldsspand
Gerne:
Komplet fitness-/bevægelsesstation m. faldunderlag.

AV Udstyr

Infoskærm.
Mobil ladestander.

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustiske lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft,

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Stikkontakt til infoskærm.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

Dobbelt PDS til infoskærm.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Der skal etableres specialbelysning, der skal udføres som en kombination af punkt- og
effektbelysning, hvor der er mulighed for at justere på farver og intensitet i flere
uafhængige områder. Denne justering skal kunne styres manuelt eller via på forhånd
fastlagte scenarier.
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Rengøringsrum
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Rengøringsrum

Rum ID
Antal rum
Areal (m2 netto)

4

Antal personer
Rumbeskrivelse
Funktion

Rengøringsrummet fungerer som nærdepot for opbevaring af rengøringsartikler, samt
rengøringsvogne. Her påfyldes rengøringsvogne mv.
I rummet placeres en udslagsvask, gulvafløb, samt koldt og varmt vand, foruden
hylder til opbevaring af rengøringsartikler.

Nærhedskrav
Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

AV Udstyr

Udslagsvask med et-grebs-blandingsbatteri og lang svingtud for fyldning af
spand
Hylder til opbevaring af rengøringsartikler (20 lbm.)
Gulvgrube og tømmeområde for gulvvaskemaskine og rengøringsvogne
Spulehaner koldt og varmt vand med slangestudse for fyldning af gulvvaskemaskine.
-

-

Ladestik til rengøringsmaskiner. (Gulvvasker)

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
vandafviselig

Loft

Rengøringsvenlige, akustiske lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft,

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
Vandafviselig/skridsikker

VVS og ventilation
VVS
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Radiator
Vand og sanitet jf. ovenstående.
Gulvafløb

Børne og Ungeuniverset – Stigsborg Havnefront
Rumskema

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 0,5 gange/time.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
16A CEE til gulvvasker.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Belysning
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Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
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Musik - læringscenter
Læringscenteret skal understøtte undervisning i musik for mellemtrinet, samt valgfag. Derudover anvendes
lokalerne af musikskolen, ligesom det forventes at andre interessenter fremadrettet vil anvende lokalerne.
Læringscentret består af et musiklokale, samt minimum 3 øverum til undervisning af enkelte elever eller
mindre grupper.

Musiklokale
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Musiklokale (mellemtrin og udskoling)

Rum ID

5.16

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

100

Antal personer

60

Rumbeskrivelse
Funktion

Lokalet skal understøtte undervisning i musik for mellemtrinet, samt valgfag.
Derudover anvendes lokalet af Kulturskolen, ligesom det forventes at andre
interessenter fremadrettet vil anvende lokalet.
Lokalet indrettes med fokus på den rytmiske musik, med fuld bandopstilling, med
mulighed for at supplere med flere instrumenter.
Musiklokalet ønskes indrettet så det kan fungere som en hævet scene med fleksible
bredde åbningsmuligheder mod henholdsvis multisalen og mod fællestorvet, så de i
sammenhæng kan fungere som teater- eller koncertsal, til morgensang og div.
arrangementer.
Der ønskes ingen vinduer mellem musiklokalet og de andre lokaler, og heller ikke
mellem musiklokale og øverum. Dette sikrer en minimering af visuelle forstyrrelse når
de fleksible åbninger er lukkede og lokalet blot fungerer som musiklokale.
Der ønskes fokus på gode løsninger ift. strøm og kabler, samt kobling til
PA/forstærkersystem, fx gennem gulvbokse eller anden smartere løsning.
Der ønskes et podie/bænk til opstilling af forstærkere.
Gode løsninger ift. akustik og lys.

Nærhedskrav

Andre forhold
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Musiklokalet ønskes indrettet så det kan fungere som en hævet scene med fleksible
bredde åbningsmuligheder mod henholdsvis multisalen og mod fællestorvet, så de i
sammenhæng kan fungere som teater- eller koncertsal.
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Inventar og udstyr
Inventar

-

Hævet gulv/ scenefunktion i hele lokalet
Mobile vægge med en god lyddæmpning i max. bredde mod både multisal og
fællestorv
Loftophæng til scenebelysning når lokalet fungerer som scene for multisal og
fællestorv
10 stk. aflåselige højskabe, 60x60x200, alle med lukkede låger.
Smart og praktisk løsning af gulvbokse, opstilling af forstærkere mv.
Fraktionsopdelt affaldsspand

-

Projektor/skærm/interaktiv tavle
whiteboardtavle
PA-anlæg, til musik m. mulighed for opkobling til multisal og fællestorv.

-

AV Udstyr

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale, akustikregulering

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
4 stk. gulvbokse med 4 stikkkontakter i hver.
4 stk. Stikkontakter til PA-system.
Dobbelt stikkontakt til projektor/interaktiv tavle.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

4 stk. XLR-stik i hver gulvboks til PA-system.
Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Der skal være mulighed for at lave “scenebelysning” til brug ved teater, musik m.m.
Skal kunne styres manuelt, lydstyret eller via på forhånd fastlagte programmer.
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Øvelokaler
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Øvelokaler

Rum ID

5.17

Antal rum

3-4

Areal (m2 netto)

28 m2 i alt (7-10 m2 pr. øvelokale)

Antal personer

2-4 pr rum

Rumbeskrivelse
Funktion

Øverum, minimum 3-4 små øverum i umiddelbar nærhed af lokale, til både
musikundervisning og Kulturskolen.
Der vægtes flere små øvelokaler, frem for færre store øvelokaler.
Øvelokalerne skal have mulighed for tilslutning af computer, så man kan lave
optagelser/indspilning i øvelokalet. Der ønskes ikke et egentligt studie.

Nærhedskrav

I umiddelbar forbindelse til musiklokalet, men med egen indgang fra
gang/fordelingsareal, så man ikke skal gennem musiklokalet for at anvende
øverummene.

Andre forhold

Mulighed for opsætning af lydudstyr, tilkobling af computer, og lignende.
Gode løsninger ift. akustik.

Inventar og udstyr
Inventar
AV Udstyr

−

Tavle/Projektor
Lydudstyr
Infotavle ift. lokalebooking

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale, akustikregulering

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.
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El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m², dog min. 4 stk. til instrumenter.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

1 stk. Arbejdsstation med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling i områder med tilstrækkeligt dagslys. Mulighed for
dæmpning.
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Organisatoriske miljøer

Centrale personalefaciliteter – Personalerum og forberedelse
Generelt
Rumbetegnelse/ -type

Centrale personalefaciliteter

Rum ID

6.01

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

140

Antal personer

70

Rumbeskrivelse
Funktion

Personalerummet skal være de ansattes hjerte, hvor man mødes på tværs af
afdelinger, årgange og profession. Således er personalerummet også en del af
skolens front-stageareal.
Personalerummet skaber mulighed for at mødes i et uformelt forum, og rummet
skal som sådan invitere til ophold.
Personalerummet skal være et børnefrit område, med mulighed for sparring og
samtaler. Området skal sikre, at man kan tale fortroligt og indgående om
eleverne, også om specifikke hold.
I personalerummet kan en gruppe på ca. 50 personer samles. Ved større
arrangementer anvendes fællestorvet. Derfor er ønskes der også en nærhed til
skolens centrale funktioner.
I forbindelse med personalerummet ønskes et skærmet udeareal til pauser,
forbehold personalet - gerne som terrasse med udsigt.
Der ønskes mulighed for forskellige typer af ophold, med bordopstilling,
lounge/café og blødt område, så det understøtter forskellige former for ophold,
pause og arbejde. Vigtigt at lokalet er et personalerum, og ikke en kantine.
Køkken
I personalerummet skal der indrettes et køkken med mulighed for køl og frys samt
opvarmning af mad og madpakker. Derudover skal køkkenet indeholde en vand
automat, foruden skabe til opbevaring
Køkkenet ønskes indrettet mod en endevæg, med en mindre køkken-ø til
servering.
Service/Opvask
Det ønskes at service håndteres fra centralt hold, så der ikke er opvaskemaskine
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eller skabe til service, men at det i stedet håndteres med vogne/stativer, der køres
til det centrale produktionskøkken til rengøring.
Nærhedskrav

Fællestorv, garderobe, administration, mødecenter

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

AV Udstyr

-

2-3 køleskabe i fuld højde
Plads til 2-3 mikroovne
3 højskabe til opbevaring
Køkkenø med vask og afsætningsplads. Et-grebs-blandingsbatteri.
Underskabe med skuffeelementer
Quooker
2-3 mikroovne
Koldtvandsautomat med fast vandtilslutning og afløb
Øvrigt inventar som understøtter funktionsbeskrivelsen, herunder
borde/stole/sofaer etc.
Håndvask med berøringsfrit blandingsbatteri
Fraktionsopdelt affaldsspand

-

Tavle/projektor

-

Der ønskes mulighed for tilslutning af skærm/projektor og PA-anlæg. Dette skal
samtænkes med samlingsareal/folkekøkken, så det er muligt at præsentere noget
eller taler til flere zoner på en gang, og derved kunne håndtere forskellige skalaer
af forsamlinger.
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på
dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
og evt. suppleret med andet vægmateriale. Vandafviselig ved vaske.

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator.
Vand og sanitet jf. ovenstående

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.
Separat emhætte ved køkken.
Varme fra køle- og fryseskabe fjernes separat, så rumtemperatur ikke belastes.

El
El - stærkstrøm
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Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt over bord for hver påbegyndt meter bordplade, dog min. 3 stk. over
bord.
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Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m², med fradrag for det gulvareal, der er dækket
af køkkeninventaret.
16A CEE til kaffeautomat.
Installationer til de øvrige herover nævnte hvidevarer og hæve/sænkeborde.
230V udtag/stikk. til rumregulator.
El - Svagstrøm

5 stk. Arbejdsstationer, hver med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Pendler over borde, med separat tænding.
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Nærdepot - Personalerum
Generelt
Rumbetegnelse/ -type

Personalerum

Rum ID

6.02

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

5 m2

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

Depot til diverse, samt depot for personaleforening.

Nærhedskrav

Placeret i direkte forbindelse med personalerum

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

1-2 højskabe 60x60x200
Reoler eller hylder på resterende vægge.

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige,stål- eller robuste trækarme, fodspark på
dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
og evt. suppleret med andet vægmateriale.

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 0,5 gange/time.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Belysning
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Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet.
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Mødecenter
Generelt
Rumbetegnelse/ -type

Møderum

Rum ID

6.03

Antal rum

Minimum 4 og ønskeligt 5

Areal (m2 netto)

10-35 m2 (Samlet 85 m2)

Antal personer

4-20

Rumbeskrivelse
Funktion

Mødelokaler til personalet, samt interessenter, forældre og eksterne brugere.
Mødelokalerne skal alle have mulighed for tilkobling til skærm eller projektor.
Mødelokalerne ønskes lyse og indbydende, men stadigt med en høj grad af
diskretion.
Langs en væg i hvert lokale ønskes en væghængt bordplade i rummets bredde til
midlertidig personalearbejdsplads, afsætning og lignende
Der skal være mindst ét af hvert af følgende:
Et møderum på ca. 13 m2, der også kan fungere som team-lokale for “Trivsel for
læring”. I lokalet etableres en skabsvæg med låger med lås af GDPR-hensyn, der
fungerer som depot/arkiv for “Trivsel for læring”
Et møderum på ca. 35 m2, der kan samle ca. 15-20 personer, der kan fungere
som konferencerum.

Nærhedskrav

Placeret i nærhed af personalerum, administration og skolens hovedindgang. Der
skal også være mulighed for vand/kaffe/the og toiletter i umiddelbar nærhed,
f.eks. i folkekøkken/fællesareal.

Andre forhold

Der placeres et interaktivt/digitalt skiltesystem/skærm, så det er muligt, at se om
mødelokalet er booket. Og gerne med mulighed for at booke lokalet ved
skiltet/Skærmen.

Inventar og udstyr
Inventar

AV Udstyr
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2 x højskabe
1 x væghængt bord
Whiteboardtavle (For hvert møderum)
Øvrigt inventar som understøtter funktionsbeskrivelsen, herunder
borde/stole

-

Fraktionsopdelt affaldsspand.

-

55” Skærm (For hvert møderum)
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Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på
dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
og evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Dobbelt stikkontakt til projektor/interaktiv tavle.
Stikkontakt til infoskærm.
Stikkontakt til fladskærm.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.
Dobbelt PDS til infoskærm.
PDS+antenne til fladskærm.
1 stk. Arbejdsstation med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Pendel/pendler over mødebord, med separat tænding.
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Personalegarderobe og toiletter
Generelt
Rumbetegnelse/ -type

Garderobe og toilet

Rum ID

6.04

Antal rum

1 samlet garderobe, med minimum 4 toiletter + 1 HC

Areal (m2 netto)

55 m2 (Samlet)

Antal personer
Rumbeskrivelse
Funktion

Der ønskes én central garderobe i umiddelbar nærhed af personalerummet.
Garderoben skal hovedsageligt være til overtøj, med enkelte lockers. Det
forventes at personalet tager personlige genstande med hen til team-områderne,
hvor der vil være skabe til hver medarbejder.
Der skal tænkes i gode funktionelle opbevaringsløsninger, med god organisering,
så der er plads til vinterstøvler, overtøj, skiftetøj til idræt og lignende.
Der ønskes 1-2 håndvaske i garderoben, eller i forrum til toiletter.

Nærhedskrav

Placeret i nærhed af personalerum, administration og skolens hovedindgang.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

Garderobe til alt personale, samt 30-40 mindre lockers, der kan aflåses
med kode.
Håndvaske
Toiletter
Sanitetstilbehør

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på
dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede.
Vandafviselig ved vask.

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
vandafviselige i toiletter

VVS og ventilation
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VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte i garderobe 4,0
gange/time. Luftmængde i toiletter ift. antal sanitetsgenstande.

El
El - stærkstrøm

Stikkontakt ved døre.
Stikkontakt ved hver håndvask.
230V udtag/stikk. til rumregulator.
230V udtag/stikk. til fremtidig håndtørrer.

El - Svagstrøm
Belysning

Grundbelysning:
Sensor til automatisk tænd/sluk af belysning.
Specialbelysning:
Der skal være lys over spejle, som skal tænde sammen med grundbelysningen.
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Ledelse og administration
Administrationen skal være skolens ansigt udadtil. Derfor skal det være i øjenhøjde med både børn, elever
og voksne. Området skal også være særligt indbydende for børnene, og ikke kun være et voksenområde.
Samtidigt skal der være en tydelig wayfinding ved hovedindgang og ved administrationen, så man styrer
hvilke henvendelser der skal ind på kontoret, og hvilke der skal andre steder hen.
F.eks. med tydelig markering/særlig indgang til vare- og pakkeleverancer, der ikke behøver at gå forbi
administrationen
Her skal forkontoret også fungere som en sluse for kontorerne, samtidigt med at det også kan hjælpe med at
guide folk rundt i huset.

Kontor, TAP og forkontor
Generelt
Rumbetegnelse/ -type

Kontor og sekretariat

Rum ID

6.05

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

45 m2

Antal personer

4-5 medarbejdere

Rumbeskrivelse
Funktion

Administrationen er arbejdsplads for 4-5 administrative medarbejdere.
I administrationen etableres en frontstage/forkontor, med et dedikeret frontdesk til
én medarbejder, der sikrer at man kan sætte en medarbejder til at håndtere
besøgende, uden at andre nødvendigvis forstyrres.
Der håndteres rigtig mange ad-hoc-opgaver, og derfor er der vigtigt at forkontoret
organiseres, så det mindsker forstyrrelser mellem medarbejdet.
I forkontoret skal der etableres en skranke funktion, med en arbejdsplads, samt
opbevaring. Skranken sikrer en diskretionszone for administrative medarbejdere,
samt giver besøgende et fast sted at henvende sig.
Skranken skal udformes så den også inviterer børn til at bruge skranken, f.eks.
med trappe, plint eller lignende.
I forbindelse med skranken skal der kunne indrettes et venteområde med blødt
møblement til de besøgende.
I forkontoret ønskes også en digital station/computeradgang, så det er muligt at
hjælpe besøgende på én computer, fremfor at bruge personalets. Dette vil også
sikre fortrolighed og GDPR-krav
I administrationsområdet ønskes en skærmet niche, til korte fortrolige samtaler.
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Nærhedskrav

Placeret i direkte forbindelse med ledelseskontorer, Toilet og garderobe til
besøgende og i nærhed af personalerum, mødecenter og skolens hovedindgang.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

AV Udstyr

-

Skranke med arbejdsplads og opbevaring
Arbejdspladser jævnfør funktionsbeskrivelsen
Fraktionsopdelt affaldsspand

Digital station/computeradgang i venteområdet

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på
dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
og evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

5 stk. Arbejdsstationer, hver med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Pendel/pendler over skranke/borde.
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Kontorer ledelse
Generelt
Rumbetegnelse/ -type

Kontorer

Rum ID

6.06

Antal rum

4-6

Areal (m2 netto)

80 (Samlet areal)

Antal personer

6-8 medarbejdere

Rumbeskrivelse
Funktion

Kontorerne i administrationen skal være for alle ledere i skole og tekniskserviceafdelingen.
Der ønskes en variation af fælleskontorer og enkeltmandskontorer, da det sikrer
muligheden for fortrolige samtaler. Samtidigt giver enkeltmandskontorer mulighed
for at andre nemt kan låne kontoret, f.eks. AMR, TR og andre, ligesom lokalerne
kan bruges som mindre mødelokaler.
Derfor skal lokalerne indrettes med mulighed for opstilling af
arbejdsplads/arbejdspladser, samt mindre mødeborde som kan variere fra 4-10
personer, ligesom, der skal være mulighed for tilkobling til skærm.
Kontorerne må meget gerne placeres med direkte adgang til forkontoret, og gerne
med en vis grad af transparens, der sikrer at man nemt kan se om folk er på
kontoret, om de er optagede ol. Samtidigt sikrer transparensen at man kan
”dække for hinanden”, hvis der er henvendelser i administrationen man kan
hjælpe med. Man skal dog sikre at transparensen ikke gør, at man går på
kompromis med fortrolighed, diskretion og ro.
Man ønsker IKKE en lukket direktionsgang, isoleret fra resten af skolen.

Nærhedskrav

Placeret i direkte forbindelse med forkontor, Toilet og garderobe til besøgende og
i nærhed af personalerum, mødecenter og skolens hovedindgang.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar
AV Udstyr
Konstruktioner
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Væghængte reoler til opbevaring af diverse materiale
Arbejdspladser jævnfør funktionsbeskrivelsen

4 x 55” skærme
4 x whiteboards
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Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på
dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
og evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Dobbelt stikkontakt til projektor/interaktiv tavle.
Stikkontakt til fladskærm.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.
PDS+antenne til fladskærm.
8 stk. Arbejdsstationer, hver med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Pendel/pendler over mødebord, med separat tænding.
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Samtalerum/Stillerum
Generelt
Rumbetegnelse/ -type

Samtalerum

Rum ID

6.07

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

9

Antal personer

2-4

Rumbeskrivelse
Funktion

Lokale til korte samtaler og ad hoc-møder der kræver diskretion. Lokalet kan også
anvendes til stillerum for administrationens ansatte

Nærhedskrav

Placeret i direkte forbindelse med forkontor, Toilet og garderobe til besøgende og
i nærhed af personalerum, mødecenter og skolens hovedindgang.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

Inventar som understøtter funktionsbeskrivelsen

AV Udstyr

-

55” skærm
whiteboard

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på
dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
og evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm
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Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Dobbelt stikkontakt til projektor/interaktiv tavle.
Stikkontakt til fladskærm.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
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230V udtag/stikk. til rumregulator.
El - Svagstrøm

Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.
PDS+antenne til fladskærm.
4 stk. Arbejdsstationer, hver med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Pendel/pendler over mødebord, med separat tænding.
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Kopirum
Generelt
Rumbetegnelse/ -type

Kopirum

Rum ID

6.08

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

5

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

Lokale til printer, klipsemaskine, skæremaskine, samt opbevaring af materiale til
tryksager, papir og lignende

Nærhedskrav

Placeret i direkte forbindelse med forkontor og ledelseskontorer

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

2 højskabe eller reoler til opbevaring af papir og materialer
Arbejdsbord på mindst 180cm i længden
Fraktionsopdelt affaldsspand.

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på
dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
og evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet

VVS og ventilation
VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 2,0 gange/time.

El
El - stærkstrøm
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Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Stikkontakt til laminering, hulmaskine, skæremaskine, makulator.
Installation til kopimaskine/printer.
230V udtag/stikk. til rumregulator.
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El - Svagstrøm

3 stk. Arbejdsstationer, hver med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet.
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HC-toilet / Personaletoilet
Generelt
Rumbetegnelse/ -type

HC-toilet /personaletoilet

Rum ID

6.09

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

5

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

HC-toilet, der også anvendes som toilet for administrationens personale.

Nærhedskrav

Placeret i direkte forbindelse med forkontor og ledelseskontorer

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

−
−
−

1 stk. håndvask med berøringsfri blandingsbatteri
1 stk. gulvstående handicaptoilet med toiletsæde u. låg.
Sanitetstilbehør

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på
dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede.
Vandafviselig.

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet.

VVS og ventilation
VVS

Radiator
Vand og sanitet jf. ovenstående

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftmængde ift. antal
sanitetsgenstande.

El
El - stærkstrøm
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Stikkontakt ved døre.
Stikkontakt ved hver håndvask.
230V udtag/stikk. til rumregulator.
230V udtag/stikk. til fremtidig håndtørrer.
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El - Svagstrøm
Belysning

Grundbelysning:
Sensor til automatisk tænd/sluk af belysning.
Specialbelysning:
Der skal være lys over spejle, som skal tænde sammen med grundbelysningen.
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Fjernlager / Arkiv
Generelt
Rumbetegnelse/ -type

Lager/Depot

Rum ID

6.10

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

10

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

Lager for skolens arkiv, samt depot for kontoartikler og lignende.

Nærhedskrav

Placeret i direkte forbindelse med forkontor og ledelseskontorer

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

2 x højskabe med lås, af GDPR-hensyn
Reoler/hylder til kontorartikler og lignende
Brand og vandsikkert skab med lås

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på
dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
og evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 0,5 gange/time.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Belysning
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Grundbelysning:
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Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet.
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Gæstegarderobe
Generelt
Rumbetegnelse/ -type

Gæstegarderobe

Rum ID

6.11

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

5

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

Garderobe til besøgende, med bøjlestang.
Lokalet kan evt. fungere som forrum for HC-toilet.

Nærhedskrav

Placeret i direkte forbindelse med forkontor og ledelseskontorer, samt HC-toilet

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

Bøjlestang til 10 jakker
Spejl

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på
dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
og evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 2,0 gange/time.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Belysning
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Grundbelysning:
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Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet.
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Sundhed

Sundhed
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Sundhed

Rum ID

6.12

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

20 m2

Antal personer

3

Rumbeskrivelse
Funktion

Kontor til sundhedsplejerske og psykolog, som bl.a. bruges i forbindelse med
konsultation med elever. Lokalet indeholder 2 kontorarbejdspladser, samt
mødefunktion.
Lokalet udformes så lokalets længderetning kan anvendes til synstest.
Rummet anvendes også af tandplejen til demonstration af bl.a. tandbørstning. Hertil
kræves en vask, spejl og egnet belysning.

Nærhedskrav
Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

1 stk. håndvask med berøringsfri blandingsbatteri med overhængende spejl.
2 x højskabe m lås
2 arbejdspladser
Fraktionsopdelt affaldsspand

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale. Vandafvisende ved vask.

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
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VVS

Radiator.
Vand og sanitet jf. ovenstående

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

3 stk. Arbejdsstationer, hver med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Pendel/pendler over mødebord, med separat tænding.
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Fagcenter
Generelt
Rumbetegnelse/
-type

Fagcenter

Rum ID

6.13

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

25 m2

Antal personer

15 + 1

Rumbeskrivelse
Funktion

Centralt på skolen med nærhed til PLC og i direkte forbindelse med sprogcentret,
placeres et fagcenter. Lokalet skal bl.a. benyttes til test for ordblindhed, samtale med
forældre og teams, samt DMI-hold (Den mobile Indsats), samt til mindre hold i faglige
løft.
Lokalet skal fremstå inspirerende og gerne med plads til udstilling og visuelle
læringsmiljøer som understøtter læse og stave-færdigheder. Hjælpemidler skal være let
tilgængelige.
Fagcentret indrettes med 15 individuelle arbejdspladser, som kan sættes op i perioder
hvor de anvendes. Centralt placeres et bananformet møde- og samtalebord med plads
til 6 personer, som kan flyttes i forbindelse med bevægelsesøvelser som kræver
gulvplads. Rummet udstyres med tavle/projektor.
Lokalet skal kunne opdeles i 2.
Lokalet fungerer også i perioder som arbejdsplads for en psykolog og indeholder
desuden en mødefunktion til vejledere, hvor man f.eks. kan forberede læsetest.

Nærhedskrav
Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

Opslagstavle, minimum 3 meter
Arbejdspladser jævnfør funktionsbeskrivelse
Fraktionsopdelt affaldsspand

AV Udstyr

-

Tavle/projektor

Konstruktioner
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Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

15 stk. Arbejdsstationer, hver med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Pendel/pendler over mødebord, med separat tænding.
Både grundbelysning og specialbelysning skal være med foldedørsstyring.
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Sprogcenter
Generelt
Rumbetegnelse/ - Sprogcenter
type
Rum ID

6.14

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

25

Antal personer

10 personer + 2

Rumbeskrivelse
Funktion

Centralt på skolen med nærhed til PLC og i direkte forbindelse med fagcentret placeres
et sprogcenter. Lokalet benyttes bl.a. til supplerende kurser i dansk af 6-8 ugers
varighed, 6 timer dagligt, samt BASIS dansk
Lokalet skal fremstå inspirerende og gerne med plads til udstilling og visuelle
læringsmiljøer som understøtter sprogfærdigheder. Hjælpemidler skal være let
tilgængelige.
Sprogcenteret skal kunne underopdeles i 2 områder i de tilfælde hvor der oprettes 2
hold.
Hvert område skal indeholde 5 individuelle arbejdspladser. Centralt placeres et mødeog samtalebord med plads til 6 personer, som kan flyttes i forbindelse med
bevægelsesøvelser som kræver gulvplads. Rummet udstyres med tavle/projektor.
I rummet placeres 2 rulleborde, som gør det muligt at køre materiale ud i
læringscentrene.

Nærhedskrav
Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

Opslagstavle, minimum 3 meter
1 x rullebord
1 bogvogn
Reoler til materialer, kasser
Arbejdspladser jævnfør funktionsbeskrivelsen
Fraktionsopdelt affaldsspand

AV Udstyr

-

Tavle/projektor

Konstruktioner
Døre
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Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.
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Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
evt. suppleret med andet vægmateriale

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Dobbelt stikkontakt til projektor/interaktiv tavle.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.
10 stk. Arbejdsstationer, hver med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Pendel/pendler over mødebord, med separat tænding.
Både grundbelysning og specialbelysning skal være med foldedørsstyring.
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Produktionskøkken

Produktions-/ madlavningskøkken
Generelt
Rumbetegnelse/
-type

Produktions/madlavningskøkken

Rum ID

6.15

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

104

Antal personer

6-10

Rumbeskrivelse
Funktion

Produktionskøkkenet skal først og fremmest tjene som hensigtsmæssig arbejdsplads
for køkkenmedarbejderne i dennes arbejde med at tilberede mad til skolens elever.
Køkkenet drives i fællesskab af dagtilbud og skole og producerer mad til børn og
voksne i huset – herunder til arrangementer i regi af de to institutioner.
Produktionskøkkenet placeres i direkte forbindelse til Madudsalget, samt køkkendepot,
depot for rulleborde og opvask samt Køle-fryserum. Produktionskøkkenet placeres
centralt på skolen med god adgang til daginstitutionen, samt folkekøkken og Fællestorv.
Ved placering af køkkenet i bygningen skal der tages hensyn til levering af varer og
bortskaffelse af affald. Derfor ønskes produktionskøkkenet placeret på terræn. Placeres
køkkenet over terræn skal der være nem adgang til køkkenet via elevator, som skal
være velegnet til varetransport på paller såvel som personer.
Produktionskøkkenet indrettes med tydelige zoner som placeres efter funktion. Zonerne
inddeles som følger:
•
•
•
•

Grovkøkken (rens og vask af produkter med fx jordrester – og evt. snitte)
Kold køkken/bagekøkken (snitte, bage, hakke, røremaskiner etc.)
Varm afdeling (Ovne, kogezone, kipsteger, kipgryder etc. eller Vario Cooking
center + kogebord)
Plads til kaffebrygning til møder og anretning af mødeservice (måske
kaffebrygger ude i udsalgsområdet – hvor man kan tappe selv – også efter
lukketid)

Røremaskine og ovne skal placeres, så dette udstyr kan benyttes af både det kolde, det
varme og bagerifunktionen.
Grovkøkkenet skal ligge som noget af det første i produktionsafsnittet efter
vareindleveringen, da der her skal behandles råvarer med jordbakterier.
Opvasken skal om muligt placeres med mulighed for direkte indlevering for øje.
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Der ønskes visuelt kontakt mellem zonerne af hensyn til overskuelighed og
kommunikation på tværs i køkkenet. Derfor bør evt. vægopdeling udformes som halve
vægge eller lignende.
Der skal etableres tilstrækkelig udsugning over relevante emner – det varme parti, og
opvaskefunktionen.
Nærhedskrav
Andre forhold

Vinduer og døre, som kan åbnes skal forsynes med insekt net.
Køkkenet skal indrettes, så der er minimum 1,20 m fri afstand ud for arbejdspladser og
opbevaringspladser. Der skal være mindst 1,80 m. mellem to arbejdspladser, der er
placeret overfor hinanden.
Alle arbejdsborde skal være forsynet med hæve-sænke funktion.

Inventar og udstyr
Inventar

-

AV Udstyr

Varmt afsnit:
2 x ovne, svarende til Rational iCombi Pro 201 1/1 GN 20 stiks ovn. Inkl.
spuleaggregat til ovne.
2 x Rational iCombi Pro 101 Kombiovn
Cooking Center, svarende til Vario Cooking Center 311 med tryk kogefunktion
og hævesænkefunktion
Kogebord, svarende til Jøni IN 2F – induktionskogebord med 2 stk. Kogezoner
Emfang over ovne, cooking center og kogeborde
Blæstkøler, svarende til Gram KPS 60 CH roll-in blæstkøler.
Koldt Køkken:
1 stk. hæve/sænke-bord med alm. vask og hylder under (ca. 3000 x 600 mm)
1 stk. hæve/sænke-bord med 5 køleskabe under (ca. 3000 x 600 mm)
Varmt køkken:
2 stk. hæve/sænke-bord med alm. vask og varmeskabe under (ca. 3000 x 600
mm)
Stålbord med hæve/sænkefunktion (ca. 800 x 650 mm)
Stålbord med hæve/sænkefunktion + hjul (ca. 250 x 120 mm)
Grønt afsnit:
2 stk. Borde med dyb vask i det ene bord m/sumpsi og kugleventil og
spuleaggregat (Ca. 3000 x 1200 mm)
Bageriafsnit:
Bagebord i træ med hæve/sænkefunktion (ca. 2000 x 800 mm)
Dyb vask med lynkoblings mulighed til bager
Fraktionsopdelt affaldshåndtering

(Skærm på Fællestorv vedr. dagens retter)

Konstruktioner
Døre

Dørbredde på min. 11 M. Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste
trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Køkkenet skal beklædes med fliser på vægge op til 180 cm eller til loft. Forstærkning af
hjørner (i stål) skal indgå.

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft.
Godkendt til fødevareproduktion – dvs. lofterne skal være vaskbare.
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Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet.
Skridsikker gulvbelægning – plan (ikke klinker/fliser) – rengøringsvenlig – med hulkehl.

VVS og ventilation
VVS

Radiator
Store gulvafløb (gulvgruber) ved køkkenmaskiner
Vand og afløbsforbindelser til diverse køkkenmaskiner og vaske
Et-grebs-blandingsbatterier overalt

Ventilation

Indeklimakategori 3. Manuel styret VAV-ventilation.
Luftmængde ift. antal og el-effekter på køkkenmaskiner. 90 % udsugning via emhætte af
rustfri stål med styrestråler. 10 % udsugning i loft. Indblæsning gennem emhættefront og
i loft.
For at sikre tilstrækkelig kapacitet til senere indkøb af ekstra køkkenudstyr, må der ikke
regnes med højere samtidighedsfaktor end 0,85.
Varme fra køle- og fryseskabe fjernes separat, så rumtemperatur ikke belastes.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt over bord for hver påbegyndt meter bordplade, dog min. 3 stk. over bord.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m², med fradrag for det gulvareal, der er dækket af
køkkeninventaret.
Stikkontakt til infoskærm.
Installationer til de herover beskrevne hvidevarer og hæve/sænkeborde.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

Dobbelt PDS til infoskærm.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
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Opvaskerum
Generelt
Rumbetegnelse/
-type

Opvaskerum

Rum ID

6.16

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

22

Antal personer

1-2

Rumbeskrivelse
Funktion

Stort set al mad der købes i kantinen samt medbragt mad forventes spist af
flergangsemballager.
Nogle af disse kan let være lavet af et plastmateriale, hvorfor tilstrækkelig tørring af
dette service skal kunne foregå på praktisk vis (ingen behov for manuel eftertørring).
For at optimere arbejdsmiljøet, skal der både tænkes lys og mulighed for udluftning (ud
i det fri) ind i placeringen af opvasken.
Hvis rummet placeres uden tilknytning til ydervægge, etableres udluftning og lys via
loftsvinduer og ekstra lys via vinduespartier til andre rum med direkte lys udefra.
Obs omkring at undgå kalkaflejringer på eventuelle vinduespartier/mellemglas ved at
placere skyllefunktionen hensigtsmæssigt i forhold til vinduer/mellemglas.
Opvaskefunktionen skal tilrettelægges således at det er let at indlevere snavset service
direkte ind i opvasken i dertil opstillede opvaskebakker – minimum plads til 5 opvaske
kurve ad gangen.
Der skal være afskærmet fra opvaskeindleveringen og ud mod opholdsafsnit, således
at indsyn i opvasken er minimal og således at støj fra opvaskefunktionen minimeres
mest muligt.

Nærhedskrav

Skal placeres logisk i forhold til spisesalen og have et direkte indleveringssystem hvor
brugerne kan levere sin service direkte ind i opvaskebakkerne.
Afskærmning ud mod brugerne og tilstrækkelig plads til indleveringen.

Andre forhold

Opvaskerummet skal have plads til en tunnelmaskine med forskyl og tørrezone samt
god plads til opbevaring af service.

Inventar og udstyr
Inventar

-
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5 opvaskekurve 50x50 samt to affaldsbeholdere
Udtagningsbånd - Elektronisk aktivering af fremføring af opvaskebakker fra
indlevering til udtagningsbånd
Stålbord med vulst på alle sider ekskl. side ind mod opvasker - m/hæve-sænk
inkl. holdere under bord til opvaskebakker (lodret)
Dyb vask med spuleaggregat og sumpsi og kugleventil
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-

-

Opvaskemaskine – tunnelmaskine (Hobart CN L-A m/forvask og stænkhætter
og tørrezone. Herunder alt tilbehør så som blødgøringsanlæg, osmoseanlæg
og saltdispenser. Med hjørne sving – elektronik fremføringsmodul. Maskinen
skal indeholde tørrezone) (Ca. 200/2600x773x2150)
Tørrebane, Bundventil i banens bund for let rengøring (Ca. 3000 x 700)
Hjørnemodul med automatisk fremføring
Emfang over opvaskemaskiner
Fraktionsopdelt affaldsspand

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, klinker fra
gulv til loft

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft,
hygiejnelofter

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
Klinker/vinyl i hele rummet. Skridsikker.

VVS og ventilation
VVS

Radiator
Vand- og afløbsforbindelse til opvaskemaskine og vask
Gulvafløb

Ventilation

Indeklimakategori 3. Manuel styret VAV-ventilation.
Udsugning fra opvaskemaskinens hætte, så damp suges ud inden åbning af hætte.
Styring via opvaskeprogram.
Emfang over opvaskemaskine og tørrebane. Balanceret ventilation af rum.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
Installation til industriopvasker og tilhørende vandbehandlingsanlæg.
Installation til udsugning fra opvasker og tørrebane.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Belysning
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Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
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Depot (rulleborde)
Generelt
Rumbetegnelse/ - Depot (rulleborde)
type
Rum ID

6.17

Antal rum

Ikke et separat rum – men i åben forbindelse køkken, men placeres i kølerum hvori
også den pakkede mad skal stå.

Areal (m2 netto)
Antal personer
Rumbeskrivelse
Funktion

Der skal kunne opbevares en del rulle materiel som forventes at skulle anvendes til at
transportere skolemælk og bestilt mad ud til vuggestue, børnehave og de hold, der ikke
selv kommer ned og henter i kantinen (dvs. holdtrin 1-6).

Nærhedskrav

Skal gerne ligge i nærheden af kølerum, hvori der opbevares mælk og færdig mad og
med let adgang ud i huset til vuggestue, børnehave og de yngste 6 holdtrin.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

−

Rulleborde/vogne

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 0,5 gange/time.

El
El - stærkstrøm

273

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.
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El - Svagstrøm
Belysning
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Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
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Køkkendepot
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Køkkendepot

Rum ID

6.18

Antal rum

1-2

Areal (m2 netto)

17 m2 samlet (12 + 5)

Antal personer
Rumbeskrivelse
Funktion

Opbevaring af kolonialvarer (12m2)
Opbevaring af engangsemballager og diverse ekstra udstyr (5m2)

Nærhedskrav

Kolonialrummet skal ligge i nærheden af produktionskøkkenet.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

−
−

Reoler – så mange meter som muligt indenfor den givne indretning.
Reoler på hjul og med aftagelige hylder, der kan gå i opvasken.

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på
dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede.

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 0,5 gange/time.

El
El - stærkstrøm

El - Svagstrøm
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Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.
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Belysning

276

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet.
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Rumskema

Køle/fryserum
Generelt
Rumbetegnelse/ - Køle/fryserum
type
Rum ID

6.19

Antal rum

1 Fryserum og 2 kølerum

Areal (m2 netto)

6m2 fryserum
12 m2 kølerum til råvarer og færdigtilberedte varer
12 m2 kølerum til rulleborde og egenforarbejdede varer

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

Der skal være tilstrækkelig kølekapacitet, der sikrer mulighed for adskillelse af
grøntsager og frugt med jordbakterier fra andre råvarer og færdigbehandlede
produktionsvarer.
Dvs. ét tilpas stort kølerum til råvarer - grønt/frugt og øvrige råvarer (kød, mejeri) samt
færdigtilberedte varer.
Og ét kølerum, som skal kunne rumme også rulleborde med pakket mad og
skolemælk til elever, vuggestuebørn og børnehavebørn.
Et frostrum til egenproduceret overskudsproduktion, når der produceres – f.eks. bages
- på forkant og hvis der anvendes nogle bake off produkter og frosne grøntsager.
Isolering i gulvet skal erindres.
Alle køle/fryserum skal være med niveaufri adgang – ingen ”dørtrin”.
Skydedøre eller boks døre afh. Af hvad der er mest hensigtsmæssigt i den endelige
indretning.

Nærhedskrav

Kølerummene skal ligge nær produktionsområdet og ligge i nærheden af hinanden.
Kølerummet med rulleborde (mad og mælk) skal placeres med let adgang/kortest
afstand ud i huset til vuggestue, børnehave og de mindste 6 holdtrin.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

−
−

AV Udstyr
Konstruktioner
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Reoler – så mange meter som muligt indenfor den givne indretning. (400 mm
dybe)
Reoler på hjul og med aftagelige hylder der kan gå i opvasken.
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Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, køle/fryserumsdøre.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige,

Loft

Rengøringsvenlige, hygiejne, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet. Skal
kunne modstå punktbelastning fra tunge rullevogne.

VVS og ventilation
VVS

Kondensafløb fra fordampere i hhv. køle- og fryserum.
Gulvafløb i kølerum. Gulvafløb umiddelbart udenfor fryserumsdør.
Køleanlæg og fryseanlæg med udendørs unit – kompressor/kondensator.

Ventilation

-

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Installationer til de herover nævnte køle- og fryserum.

El - Svagstrøm
Belysning
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Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
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Kontor (Køkken)
Generelt
Rumbetegnelse/ -type

Kontor, køkken

Rum ID

6.20

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

7 m2

Antal personer

1

Rumbeskrivelse
Funktion

Kontoret skal benyttes til administrative funktioner.
Personalet forventes at spise deres morgenmad og frokost i personalerummet.

Nærhedskrav

Skal ligge i nærheden af produktionsområdet.

Andre forhold

Godt lys og mulighed for et lille mødebord.

Inventar og udstyr
Inventar

-

Arbejdsplads, herunder hæve/sænkebord + kontorstol
Opbevaring

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på
dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige,
malede

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator.

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

1 stk. Arbejdsstation med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter.

Belysning

Grundbelysning:
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Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling og mulighed for manuel dæmpning.
Specialbelysning:
Pendel/pendler over mødebord, med separat tænding.
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Toilet
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Toilet, køkkenpersonale

Rum ID

6.21

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

3

Antal personer
Rumbeskrivelse
Funktion

Toilet forbeholdt køkkenpersonalet.

Nærhedskrav

I umiddelbar nærhed af produktionskøkkenet.

Andre forhold

Toiletrum udføres som et selvstændig lukket rum med tætsluttende dør.

Inventar og udstyr
Inventar

−
−
−

1 stk. håndvask med berøringsfri blandingsbatteri
1 stk. væghængt toilet med toiletsæde u. låg.
Sanitetsudstyr

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på
dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige,
afvaskelige

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
afvaskelige

VVS og ventilation
VVS

Radiator.
Vand og sanitet jf. ovenstående

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftmængde ift. antal
sanitetsgenstande.

El
El - stærkstrøm
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Stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver håndvask.
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Rumskema

230V udtag/stikk. til rumregulator.
230V udtag/stikk. til fremtidig håndtørrer.
El - Svagstrøm
Belysning

Grundbelysning:
Sensor til automatisk tænd/sluk af belysning.
Specialbelysning:
Der skal være lys over spejle, som skal tænde sammen med grundbelysningen.
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Øvrige arealer

Møbellager/Depot
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Møbellager/Depot

Rum ID

6.22

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

40 m2

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

Møbellageret fungerer som Børne- og Ungeuniversets fjernlager. Her opbevares
udstyr og møbler som bruges ved særlige lejligheder.

Nærhedskrav

Det er ønskeligt at lokalet placeres med nærhed til Teknisk værksted samt elevator

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

Hylder til opbevaring (50 lbm)

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på
dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,

VVS og ventilation
VVS

Radiator

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 0,5 gange/time.

El
El - stærkstrøm
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Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.
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Rumskema

El - Svagstrøm
Belysning
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Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet.
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Rumskema

Teknisk værksted
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Teknisk værksted

Rum ID

6.23

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

25 m2

Antal personer

5

Rumbeskrivelse
Funktion

Værksted for teknisk service. Anvendes af teknisk servicepersonale til forskellige
vedligeholdelsesopgaver såsom snedker-, tømrer- og malerarbejde

Nærhedskrav

Placeres i forbindelse med maskinrum i læringscenter for design og produktion

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

Udslagsvask med et-grebs-blandingsbatteri
Processug til træbearbejdningsmaskiner.
Værkstedvægge og reoler til redskaber og materialer
Værkstedsbord
Fraktionsopdelt affaldsspand

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
Skridsikker.

VVS og ventilation
VVS

Radiator
Vand og sanitet jf. ovenstående
Gulvafløb

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation.
Punktudsugning til træbearbejdningsmaskine. Manuelt on/off, men automatisk
nedregulering af rumudsugning.
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El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
2 stk. 16A CEE.
Installation til procesudsugning.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm

2 stk. Arbejdsstationer, hver med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet.
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Rengøringsrum
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Rengøringsrum

Rum ID

6.24

Antal rum

Ca. 10

Areal (m2 netto)

4 m2

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

Ca. 1 rengøringsrum pr. 1000 m2 og minimum 1 pr. etage
Rengøringsrummet fungerer som nærdepot for opbevaring af rengøringsartikler, samt
rengøringsvogne. Her påfyldes rengøringsvogne på hver etage.
I rummet placeres en udslagsvask, gulvafløb, samt koldt og varmt vand, foruden
hylder til opbevaring af rengøringsartikler.

Nærhedskrav
Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

AV Udstyr

-

Udslagsvask med et-grebs-blandingsbatteri og lang svingtud for fyldning af
spand.
Hylder til opbevaring af rengøringsartikler (20 lbm.)
Gulvgrube og tømmeområde for gulvvaskemaskine og rengøringsvogne
Spulehane koldt og varmt vand med slangestudse for fyldning af
gulvvaskemaskine
Ladestik til rengøringsmaskiner. (Gulvvasker)

Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede
Vandafviselige

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
Vandafviselige.

VVS og ventilation
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VVS

Radiator.
Vand og sanitet jf. Ovenstående
Gulvafløb

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 0,5 gange/time.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Belysning
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Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet.
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Rengøring og vaskeri
Generelt
Rumbetegnelse/
-type

Rengøringsrum og vaskeri

Rum ID

6.25

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

28 m2

Antal personer

5

Rumbeskrivelse
Funktion

Der skal etableres et aflåseligt centralt rengøringsrum og vaskeri for hele Børne- og
Ungeuniverset, herunder også for produktionskøkken, madkundskab, DUS og
daginstitution
I rengøringsrummet påfyldes rengøringsvogne og der skal placeres en udslagsvask,
gulvafløb, samt koldt og varmt vand, foruden hylder til opbevaring af rengøringsartikler.
Det fungerer også som et centralt rengøringsdepot for opbevaring af rengøringsartikler,
samt rengøringsvogne.
Som vaskerum fungerer det til daglig vask fra produktionskøkken, madkundskab, DUS
og daginstitution. Der skal være plads til 4 vaskemaskiner og 4 tørretumlere, samt
vasketøjskurve/vogne.
Der skal være plads til div. rengøringsudstyr-/maskiner-og vogne, samt lager til sæbe
og diverse rengøringsmidler-og artikler. Herunder ca. 4m2 opbevaring af
produktionskøkkenets rengøringsmidler og rengøringsudstyr.

Nærhedskrav

Placeres centralt og med nærhed til elevator.
Placeres så der er nem adgang for både vuggestue og børnehave.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-
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Udslagsvask med et-grebs-blandingsbatteri med lang svingtud for fyldning af
spand
Hylder til opbevaring af rengøringsartikler (min.100 lbm., så mange meter som
muligt indenfor den givne indretning)
3 stk. vaskemaskine med doseringsanlæg. Skal placeres i ergonomisk højde på
sokkel med skuffe
3 stk. Tørretumbler i ergonomisk højde på sokkel med skuffe
Tørreplads og bord til sammenlægning af tøj mv. for mange brugere
Spulehaner med slangestudse, koldt og varmt vand.
4 x højskabe (60x60x200)
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AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede.
Vaskbare.

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
Skridsikker, Vandafviselig.

VVS og ventilation
VVS

Radiator.
Vand og sanitet jf. ovenstående
300 x 300 mm gulvafløb til udtømning af gulvvaskemaskine

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 0,5 gange/time.

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
400V Installation til 4 stk. vaskemaskiner og 4 stk. tørretumblere.
1 stk. 16A CEE til gulvvasker.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.

290

Børne og Ungeuniverset – Stigsborg Havnefront
Rumskema

Bad og omklædning (teknisk service og køkkenpersonale)
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Toilet, bad og omklædning (teknisk service og køkkenpersonale)

Rum ID

6.26

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

10 m2

Antal personer

2

Rumbeskrivelse
Funktion

Toilet, bad og omklædning for teknisk service og køkkenpersonale af begge køn.
Rummene udformes som 2 toiletrum med mulighed for omklædning og bad.
Til rummene hører et forrum med lockers placeret

Nærhedskrav
Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

−
−
−
−
−

2 stk. væghængte toiletter med toiletsæde u. låg2 stk. håndvaske med
berøringsfrie blandingsbatterier og spejle
2 stk. brusenicher med termostatisk blandingsbatteri og brusestang
SanitetstilbehørBænk
Knager
15 lockers (Placeres i forrum)

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, stål- eller robuste trækarme, fodspark på dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede,
Vandafviselige i vådzoner.

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
Skridsikker og vandafviselig

VVS og ventilation
VVS
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Gulvvarme
Vand og sanitet jf. ovenstående
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Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftmængde ift. antal sanitetsgenstande

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt ved hver håndvask.
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende aktivitet.
Specialbelysning:
Der skal være lys over spejle, som skal tænde sammen med grundbelysningen.
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Udetoilet
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Udetoileter

Rum ID

6.27

Antal rum

3

Areal (m2 netto)

5 m2

Antal personer

2

Rumbeskrivelse
Funktion

Let adgang til toilet for brugere og børn fra legeplads/udearealer. Udetoiletterne
placeres jævnt fordelt i forhold udearealer på terræn såvel som på eventuelle
terrasser.

Nærhedskrav
Andre forhold

Der skal være adgang til rummet for rengøring inde fra bygningen. Døren på
indvendig side skal kunne låses.

Inventar og udstyr
Inventar

−
−
−

2 stk. væghængte toiletter med toiletsæde u. låg
2 stk. håndvaske med berøringsfrie blandingsbatterier og spejle
Sanitetstilbehør

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark på
dørplade.

Vægge

Robuste mod slag og aktiviteter som foregår i rummet, rengøringsvenlige, malede og
klinker.

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer over
loft

Gulv

Rengøringsvenlige, modstandsdygtig for påvirkninger som foregår i rummet,
Vandafviselig og skridsikker.

VVS og ventilation
VVS

Gulvvarme
Vand og sanitet jf. ovenstående
Gulvafløb

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftmængde ift. antal
sanitetsgenstande.
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El
El - stærkstrøm

Stikkontakt ved døre.
Stikkontakt til hver voksenhåndvask.
230V udtag/stikk. til rumregulator.
230V udtag/stikk. til fremtidig håndtørrer.

El - Svagstrøm
Belysning

Grundbelysning:
Sensor til automatisk tænd/sluk af belysning.
Specialbelysning:
Der skal være lys over spejle, som skal tænde sammen med grundbelysningen.
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Opsamlingsstation til affald
Generelt
Rumbetegnelse/ type

Opsamlingsstation til affald

Rum ID

6.28

Antal rum

1

Areal (m2 netto)

Arealet indgår i det samlede bruttoareal

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

På hver etage etableres opsamlingsstationer til affald, hvor alt affald på etagen kan
samles. Teknisk service/rengøring kører det herefter i rullevogne/stativer ud til
containere.
Affaldet skal ende i Bygaden, hvor Aalborg Renovation etablerer nedgravede
containere.

Nærhedskrav

I nærhed til elevator

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

-

Fraktionsopdelt affaldshåndtering i 10 fraktioner

AV Udstyr
Konstruktioner
Døre
Vægge
Loft
Gulv
VVS og ventilation
VVS

Radiator

Ventilation

Indeklimakategori 3. Balanceret CAV-ventilation. Luftskifte 0,5 gange/time.

El
El - stærkstrøm
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Stikkontakt ved døre.
230V udtag/stikk. til fremtidig håndtørrer.
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El - Svagstrøm
Belysning
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Grundbelysning:
Sensor til automatisk tænd/sluk af belysning.
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Teknik

Gang- og fordelingsarealer, Skolen generelt
Generelt
Rumbetegnelse/ -type Gang- og fordelingsarealer
Rum ID

7.04

Antal rum

-

Areal (m2 netto)

-

Antal personer

-

Rumbeskrivelse
Funktion

Gang- og fordelingsarealer skal indtænkes, så de bidrager positivt til de samlede
lærings- og udviklingsmiljøer, og afspejler de enkelte aldersgrupper.
Arealerne skal tematiseres under følgende kategorier:
Bevægelse
Fordelingsarealer kan udnyttes til bevægelsesarealer og være med til at “nudge”
børn og unge til mere bevægelse i hverdagen. Dette løses gerne
bygningsintegreret gennem “svære genveje”, høje trappetrin, steder hvor man kan
hoppe og rutsje, kravle og krybe osv.
Udstilling/inspiration og opbevaring
Brugerne skal inspireres og stoppe op og udforske. Der skal derfor gøres plads til
udstilling af eksempelvis elevproduktioner, udstoppede dyr osv. I fordelingsarealer.
Gerne som overgang mellem lokaler.
Fordelingsarealer skal også udnyttes til opbevaring med indbyggede nærdepoter.
Fordybelse, samarbejde og socialt samvær
Mindre nicher i fordelingsarealerne skal invitere til ophold og fordybelse, i uformelle
rumligheder, som eleverne selv kan være med til at definere funktionen af.

Nærhedskrav
Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

AV Udstyr
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-

Min. 20 stk. bygningsintegrerede bevægelsesstationer jævnt fordelt
Indbyggede udstillingsglasmontre og plads til akvarie.
Min 20 stk. faste bygningsintegrerede siddemøbler
Mulighed for loftophængt udstilling i rum med stor loftshøjde.
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Konstruktioner
Døre

Massive, glatte, rengøringsvenlige, klemfrie, stål- eller robuste trækarme, fodspark
på dørplade

Vægge

Robuste mod slag, rengøringsvenlige, malede

Loft

Rengøringsvenlige, akustisk lyddæmpende, aftagelige hvis der er installationer
over loft

Gulv

Rengøringsvenlige, optimale forhold for børn der opholder sig på gulvet

VVS og ventilation
VVS

Radiatorer

Ventilation

Indeklimakategori 1. VAV-ventilation

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.

El - Svagstrøm
Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet. Dagslysstyring med zoneopdeling i områder med tilstrækkeligt dagslys.
Mulighed for dæmpning i områder med specialbelysning.
Specialbelysning:
Der skal etableres specialbelysning i de områder, hvor der lægges op til sanselige
oplevelser. Specialbelysningen kan være som punktbelysning eller almen
belysning, hvor der skal være mulighed for at justere på farver og intensitet i hvert
område. Denne justering skal kunne styres manuelt eller via på forhånd fastlagte
scenarier.
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Udearealer
Beskrivelser af udearealer er opdelt i
• Overdækkede arealer
• Uopvarmede arealer/skure
• Uderum
− Nære uderum
− Udeværksteder
− Leg og bevægelse
• Beplantning, regnvand og stiforbindelser
Overdækkede arealer, uopvarmede arealer/skure og beplantning, regnvand og stiforbindelser er beskrevet
selvstændigt, men indgår også i beskrivelsen af uderum/delområder.

Overdækkede arealer
Generelt
Rumbetegnelse/ -type

Overdækkede arealer

Rum ID
Antal rum
Areal (m2 netto)
Antal personer
Rumbeskrivelse
Funktion

I byggeriet skal der integreres overdækkede områder til ophold og
udelæring på nærterrasser i forlængelse af de indendørs værksteder samt ved
udeværksteder. Endvidere indgår overdækkede arealer ved fællesrealer og
cykelparkering.
Overdækkede arealer skal bedst muligt integreres i det arkitektoniske udtryk
for bygning og landskab fx som bygningsudhæng, grønne tage etc.
Overdækkede områder til ophold og udelæring skal arkitektonisk udformes, så
de bedst muligt giver mulighed for at forlænge indeaktiviteter ud i uderummet
og samtidig sikre et godt og tilstrækkeligt dagslys i de tilstødende inderum. De
skal være med til at give ly, læ og skygge i forhold til regn, blæst og sol og
danne ramme om mangeartede aktiviteter fra gruppe- og projektarbejde, til
ophold, feltarbejde og grovsløjd mv.
Cykelparkering skal placeres hensigtsmæssigt tæt ved indgangsområder til de
respektive afdelinger.
De overdækkede arealer placeres og indgår således:
Overdækkede arealer v. vuggestue
Overdækkede arealer ved spise- og opholdsområde (spisning og ophold 20
børn).
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Overdækkede arealer v. børnehave
Overdækkede arealer ved spise- og opholdsområde (spisning 20 børn) og ved
udeværkstedsområder (spisning og værkstedsarbejde) i forlængelse af
indeværksteder (20 børn) og ved det uopvarmede udeværksted (20 børn).
Overdækkede arealer v. indskoling
Overdækkede arealer ved opholds- og læringsområde i forlængelse af hvert
af de fire læringscentre. Hvert af De overdækkede arealer skal (tilsammen)
give mulighed for både at kunne samle et hold (28 elever), og at flere mindre
grupper af elever (2-6 elever) uforstyrret og samtidigt kan arbejde udendørs i
en stor del af året.
Overdækkede arealer v. mellemtrin
Overdækkede arealer ved opholds- og læringsområde i forlængelse af hvert
af de tre læringscentre og design-og produktionscenter. Hvert af De
overdækkede arealer ved læringscentre skal tilsammen give mulighed for
både at kunne samle et hold (28 elever), og at flere mindre grupper af elever
(2-6 elever) uforstyrret og samtidigt kan arbejde udendørs i en stor del af året.
Ved design-og produktionscenter skal de give mulighed for at trække
aktiviteter ud, herunder at finpudse, male, tørre mv.
Overdækkede arealer v. udskoling
Overdækkede arealer ved opholds- og læringsområde i forlængelse af hvert
af de tre læringscentre og sciencecenter. Hvert af De overdækkede arealer
ved læringscentre skal tilsammen give mulighed for både at kunne samle et
hold (28 elever), og at flere mindre grupper af elever (2-6 elever) uforstyrret og
samtidigt kan arbejde udendørs i en stor del af året. Ved sciencecenter skal
de give mulighed for at trække aktiviteter ud, herunder at lave forsøg og
feltarbejde mv.
Overdækkede arealer v. fællesområder
Overdækkede arealer ved hovedindgang, fællestorv, folkekøkken,
madkundskab og evt. pædagogisk læringscenter. De overdækkede arealer
skal give mulighed for midlertidigt ophold i al slags vejr året rundt.
Ved fællestorv, folkekøkken og madkundskab forlænger det spisning og
aktiviteter inde ud i uderummet. I Pædagogisk læringscenter forlænger det
indeaktiviteter ud i uderummet.
Overdækkede arealer v. cykelparkering
Overdækkede arealer ved cykelparkering fordelt til de forskellige alderstrin,
heraf
− ca. 30 overdækket cykel p. pladser ved daginstitution (decentrale
indgange)
− ca. 160 overdækket cykel p. pladser ved indskoling
− ca. 270 overdækket cykel p. pladser til mellemtrin og udskoling.
Se også afsnit om cykelparkering under afsnit ‘Leg og bevægelse’.
Overdækkede arealer v. vareindlevering
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Overdækket vareindleveringsområde med en port, der styres automatisk så
mad, papir, rengøringsartikler, evt. møbler, træ til grovværksted mv. kan komme
i tørvejr og herfra fordeles.
Rummet skal kunne låses af ud til vejen, så varer kan blive stående.
Der skal være nem adgang til elevator med plads til en palle og der skal være
niveaufrit.
Området skal placeres tæt ved produktionskøkken, teknisk værksted og
Læringscenter Design og Produktion.
Nærhedskrav
Andre forhold

Grafisk ‘nudging’ markering af cykelområder, så de placeres i planlagt område
og så det er lettere at huske hvor man har stillet sin cykel.

Inventar og udstyr
Inventar

Jf. ovenstående funktionsbeskrivelser inkl. port v. vareindlevering.

AV Udstyr

Belysning

Konstruktioner
Døre
Vægge
Loft
Gulv
VVS og ventilation
VVS

5 stk. udvendige spulehaner med slangeforskruning, koldt vand
Cykelpumpestation ved hvert af de 3 cykelparkeringsområder. Kompressor stilles
i teknikrum eller teknisk serviceskur.

Ventilation
El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved indgange.
Dobbelt stikkontakt til projektor/interaktiv tavle.
Installation til cykelpumpe ved hvert af de overdækkede områder.

230V udtag/stikk. til fremtidig håndtørrer (vareindlevering)
El - Svagstrøm

Dobbelt PDS, HDMI og Ø20 tomrør til projektor/interaktiv tavle.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet.
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Uopvarmede arealer/skure
Generelt
Rumbetegnelse/ -type

Uopvarmede rum/skure

Rum ID
Antal rum
Areal (m2 netto)

I alt 192m2 v. afdelinger + 20m2 (idræt) + 50m2 (teknisk service) + 10m2
(produktionskøkken)

Antal personer
Rumbeskrivelse
Funktion

Til de udvendige arealer hører skure til opbevaring af legepladsudstyr,
læringsmaterialer, haveudstyr, cykler mv. Disse skal placeres og udformes, så
de fungerer bedst muligt i forhold til deres funktion og samtidig formmæssigt
og æstetisk integreres i det øvrige byggeri og landskab/udeareal fx som
karaktergivende grønne tage, som også ser ned på fra etagerne. Der skal
sikres let adgang på et befæstet areal inde og ude.
Skure placeres og indgår således:
Klapvognsskur v. daginstitution
Ved daginstitutionen skal der placeres og indrettes et skur på 20 m2 til
institutionens klapvogne, el-ladcykler mv. Det skal placeres hensigtsmæssig
ift. vuggestuen og børnehaven.
Legeplads-og redskabsskur v. vuggestue
Ved vuggestuen skal der placeres og indrettes et skur på 12 m2. Det skal
opdeles i et rum med voksenadgang til haveredskaber mv., samt et rum med
både børne- og voksenadgang til legepladsudstyr, cykler mv. Det skal
placeres ved cykelbane.
Legeplads-og redskabsskur v. børnehave
Ved daginstitutionen skal der placeres og indrettes et skur på 18 m2. Det skal
opdeles i et rum med voksenadgang til haveredskaber mv., samt et rum med
både børne- og voksenadgang til legepladsudstyr, cykler mv. Det skal
placeres ved cykelbane.
Udeværkstedshuse/skure v. børnehave og indskoling
Imellem børnehavens og indskolingens uderum skal der placeres og indrettes
et udeværkstedsområde med 2 udeværkstedshuse/skure på hver 36m2. De
skal begge opdeles i 24m2 udeværksted og 12m2 lukket redskabsskur. De
skal indrettes som uopvarmede lukkede rum med bred åbning med skydedøre
(værkstedsdel), dør (redskabsdel), vinduer, faste bænke, arbejdsborde i
børne- og voksenhøjde, køkkenbord m. vand og afløb i børne-og voksenhøjde
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og opbevaring, herunder højskabe/hylder i begge rum. I redskabsskuret skal
der være plads til div. udematerialer, redskaber, brænde mv.
Legeplads-og redskabsskur v. indskoling
Ved indskolingen skal der placeres og indrettes et skur på 30 m2. Det skal
opdeles i et rum med voksenadgang til haveredskaber mv., samt et rum med
både børne- og voksenadgang til legepladsudstyr, mooncar, cykler mv. Det
skal placeres ved cykel- og mooncarbane.
Legeplads-og redskabsskur v. mellemtrin
Ved mellemtrinnet skal der placeres og indrettes et eller flere skure på i alt
24m2. Et natur/teknik skur på 8 m2 til feltarbejde og et skur på 16m2 til
opbevaring af legepladsudstyr, bolde, cykler/mooncar. Det skal placeres på
grundniveau ved multibaner og cykelbane.
Design-og produktion skur v. mellemtrin
Ved mellemtrin skal der placeres og indrettes et design-og produktion
skur/udedpot på 8 m2 til kreative projekter udendørs, herunder reparation af
møbler, grovsløjd, smykkeværksted mv. Skuret skal placeres i forbindelse
med udeværksted ved design-og produktionscenter.
Science skur v. udskoling
Ved udskolingen skal der placeres og indrettes et science skur/udedepot på 8
m2 til feltarbejde. Skuret skal placeres i forbindelse med
udeværksted/udelaboratorie ved science center.
Idrætsskur
Der skal der placeres og indrettes et fælles idrætsskur på 20 m2 til opbevaring
af div. udematerialer, redskaber og udstyr (højdespringsmadras, bolde,
atletikredskaber mv.)
Hvorvidt det kan integreres og hensigtsmæssigt placeres i Børne-og
Ungeuniversets udeareal eller hellere i den nordlige del af Stigsparken ved
evt. fremtidige boldspil-og atletikfaciliteter skal afklares.
Teknisk service skur
Der skal placeres et skur/depot på min. 50 m2 til teknisk service med en
hensigtsmæssig placering på grundniveau til haveredskaber, plæneklipper,
fejemaskine/snerydningsmaskine. Plads til pallevogn og affaldsvogne.
Endvidere til materialer til reparation af hegn, legeredskaber, samt en
arbejdsplads til at arbejde med værktøj for medarbejdere. Opvarmet rum.
Gode portforhold og dør.
Affaldsskur v. produktionskøkken
Der skal placeres et skur/ overdækket areal med halvsider på 10 m2 til
midlertidig placering af daglig kildesorteret affald.
Nærhedskrav
Andre forhold
Inventar og udstyr
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Inventar

Jf. ovenstående funktionsbeskrivelser.
Alle skure skal være aflåselige (i sektioner hvor det ønskes), have strøm (lys) og
hvor det er nævnt også vand og afløb.
Der skal etableres faste belægninger i samme niveau ved ud- og indgange. Hvor
det ønskes, skal der etableres en hensigtsmæssig ruminddeling samt inventar i
form af arbejdsbord og hylder.

AV Udstyr

Strømudtag og belysning

Konstruktioner
Døre

Robuste døre der kan modstå vejr- og vind samt de påvirkninger som naturligt
opstår. Alle døre i skure til børnehave og vuggestue skal udføres som klemfri.

Vægge

Robuste vægge der kan modstå vejr- og vind samt de påvirkninger som naturligt
opstår

Loft

Robuste lofter der kan modstå vejr- og vind samt de påvirkninger som naturligt
opstår

Gulv

Robuste gulve der kan modstå vejr- og vind samt de påvirkninger som naturligt
opstår.

VVS og ventilation
VVS

Radiator i teknisk serviceskur. Øvrige skure uopvarmede.
Vand og sanitet jf. ovenstående
Gulvafløb i teknisk serviceskur

Ventilation

-

El
El - stærkstrøm

2 stk. Stikkontakter. I teknisk serviceskur dog min. 1 stk. for hver påbegyndt 4 m².

El - Svagstrøm
Belysning
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Grundbelysning:
Sensor med tænd/sluk af belysning.
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Nære uderum
Generelt
Rumbetegnelse/ -type

Nære uderum

Rum ID
Antal rum
Areal (m2 netto)
Antal personer
Rumbeskrivelse
Funktion

Ophold og udelæring i nærområder tænkes særligt brugt i forhold til de
humanistiske fag (sprog-og kulturfagene), til udvikling af sprog og
understøttelse af fællesskaber. Det er vigtige steder, der understøtter læring
på mange måder og mulighed for at arbejde praktisk med alle fag,
lærerplanstemaer og interesser udendørs i både daginstitution, skole og fritid.
Et fællestræk for de humanistiske fag er kravet til samtalerummet, mødestedet
og
den mundtlige dialog (formidling). Der er i uderummet behov for:
• samling
• varierede siddemuligheder på læ og solrige (sydvendte) steder i
umiddelbar forbindelse med inderum
• at en gruppe elever kan optræde med større eller mindre rollespil og
dramatiseringer udenfor
• oplevelser med alle sanser
• værkstedsfaciliteter til fx historieundervisningen
• børn/unges opmærksomhed på egen og andres kultur, billedkunst og
arkitektur
Derudover er der i pauser og fritid et generelt behov for
• ’dase-oaser’ i form af opholds- snakke- hygge- og hænge ud områder
• tegne, konstruere mv. i nærarealet med mulighed for sol/ skygge/ læ/
overdækning
• spiseområder
• ly, afskærmning og afgrænsning gennem overdækning, inventar og
varieret beplantning
Ophold og udelæring i nærområder er opdelt i flg. delområder:
Spise-og opholdsområder v. vuggestue
Delvist overdækket spise- og opholdsterrasse til spisning for 3 x 10
vuggestuebørn. Belægning som skaber sammenhæng mellem ude og inde,
borde, bænke og afskærmende sanselig beplantning/ evt. højbede.
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Spise-og opholdsområder v. børnehave
Delvist overdækket spise- og opholdsterrasse til spisning for 2 x 20
børnehavebørn. Belægning som skaber sammenhæng mellem ude og inde,
borde, bænke og afskærmende sanselig beplantning/ evt. højbede (suppleres
af steder v. udeværksteder).
Spise-/opholds- og udelæringsområder v. indskoling
Delvist overdækkede ophold og udelæringsområder på nærterrasser i
forlængelse af læringscentre. Siddetrappe eller lign. og andre uformelle/
fleksible sidde- og legemøbler skal give mulighed for både at kunne samle
hold (28 elever) til formidlingsaktiviteter, og at flere mindre grupper af elever
(2-6 elever) uforstyrret og samtidigt kan arbejde udendørs med gruppe og
projektarbejde. I alt skal der for hvert læringscenter indrettes
udearbejdspladser/ ophold til min. 2 x 28 elever. Derudover skal være
etableres mulighed for både at kunne samles til DUS aktiviteter, ophold,
spisning mv. og til ro og fordybelse. Områderne skal afskærmes med
beplantning og evt. niveauspring/ inventar.
Spise-/opholds-og udelæringsområder v. mellemtrin
Delvist overdækket ophold og udelæringsområde på nærterrasser (taghaver)
ved læringscentre. Uformelle/ fleksible sidde- og legemøbler, evt.
niveauspring og afskærmende beplantning, skal give mulighed for, at flere
mindre grupper af elever (2-6 elever) uforstyrret og samtidigt kan arbejde
udendørs med gruppe og projektarbejde. I alt skal der for hvert læringscenter
indrettes udearbejdspladser/ ophold til min. 2 x 28 elever. Nære uderum ved
flere læringscentre kan evt. samles til større opdelte fællesterrasser. Der skal
være mulighed for både at kunne samles til ophold, spisning mv. og til ro og
fordybelse. Områderne skal indrettes som begrønnede afskærmede taghaver.
Spise-/opholds-og udelæringsområder v. udskoling
Delvist overdækket ophold og udelæringsområde på nærterrasser (taghaver) i
forlængelse af læringscentre. Uformelle/ fleksible sidde- og legemøbler, evt.
niveauspring og afskærmende beplantning, skal give mulighed for at flere
mindre grupper af elever (2-6 elever) uforstyrret og samtidigt kan arbejde
udendørs med gruppe og projektarbejde. I alt skal der for hvert læringscenter
indrettes udearbejdspladser/ ophold til min. 2 x 28 elever. Nære uderum ved
flere læringscentre kan evt. samles til større opdelte fællesterrasser. Der skal
være mulighed for både at kunne samles til ophold og spisning og til ro og
fordybelse. Områderne skal indrettes som begrønnede afskærmede taghaver.
Udescene v. fællesområder
På Skolepladsen og i forlængelse af fællestorv er der ønske om at etablere et
udesceneområde til 150 pers. Området skal give mulighed for at lave
optrædener udendørs i tilknytning til fællesarealer og skal opbygges med
siddetrappe/ spansk trappe og scene. Scenen/ pladsen skal også kunne
bruges til mødested, dans m.m. Der skal være strøm, rig til lys, højttalere,
scenetæppe. Området skal etableres i robuste og vedligeholdelsesvenlige
materialer.
Udecafé v. fællesområder
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Delvist overdækket udecafé i forlængelse af fællestorv og folkekøkken med
plads til 50 personer. Udecaféen skal give mulighed for udendørs spisning,
ophold og aktiviteter i forlængelse af fællestorv og folkekøkken. Robust caféinventar og beplantning.
Ophold v. fællesområder i øvrigt
Overalt på i udearealet på grundniveau skal der integreres opholdsmuligheder
på bænke, sidde-og legemøbler, borde, bænke, opholdsnicher mv. Ved
pædagogisk læringscenter er det et ønske at der etableres en delvist
overdækket læringsterrasse.
Opholds- og grillterrasse v. personalerum
Ønske om et delvist overdækket opholds-og grillterrasse ved personalerum på
40m2. Spise-og opholdspladser og beplantning. Et fælles sted for hele
personalet, gerne centralt og på etagerne med udsigt.
Nærhedskrav
Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar og udstyr
Leveres af
Totalentreprenør

Jf. ovenstående funktionsbeskrivelser.
Alle nærområder skal etableres som komplette områder med de beskrevne
funktioner og tilhørende inventar, belægninger, beplantning, afskærmninger,
afkantninger, dræning mv.
Der skal etableres faste belægninger fx fliser i samme niveau ved ud- indgange.
Der skal, hvor det er beskrevet etableres vand, vask og afløb, samt strømudtag
og lys. Endvidere skal der, hvor det er beskrevet etableres udekøkken,
udearbejdspladser, sidde-/ leg-/ opholdsmuligheder og beplantning.

AV Udstyr

Strømudtag, lys, evt. lysrig v. amfi.

Konstruktioner
Døre
Vægge
Loft
Gulv
VVS og ventilation
VVS

Vand og sanitet jf. ovenstående

Ventilation
El
El - stærkstrøm
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Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved indgange.
Hvert spise- og opholdsområde:
6 stk. Stikkontakter til udekøkken m.m.
Udeamfiscene:
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1 stk. 32A CEE.
2 stk. 16A CEE.
6 stk. 230V stikkontakter.
El - Svagstrøm

3 stk. Arbejdsstationer, hver med 1 stk. dobb. PDS og 2 stk. 230V stikkontakter
ved udeamfiscene.

Belysning

Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet.
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Udeværksteder
Generelt
Rumbetegnelse/ -type

Udeværksteder

Rum ID
Antal rum
Areal (m2 netto)
Antal personer
Rumbeskrivelse
Funktion

Udeværkstedsområder tænkes særligt brugt i forhold til de praktiske og
musiske fag og naturfagene. I daginstitutionen i forhold til læring om natur og
science samt udfoldelse af kreative projekter. Det er vigtige steder, der
understøtter læring på mange måder og mulighed for at arbejde praktisk med
alle fag, lærerplanstemaer og interesser udendørs i både daginstitution, skole
og fritid.
Et fællestræk for de praktiske og musiske fag, science og naturfag er kravet til
at kunne arbejde i forhold til fagenes eksperimenterende arbejdsmåder og
tankegange.
Der er i udeværkstedsområderne behov for:
•
•
•
•
•
•
•

plads til praktisk eksperimenterende arbejdsformer og at ’svine’ i
forlængelse af de respektive fagområder (værksteder og laboratorier)
let adgang til div. materialer, redskaber, naturfagsvogne, skure,
depoter mv. samt til installationer med el, koldt og varmt vand, afløb
at kunne arbejde med forsøg med fx vand, vind, lys og temperatur
at kunne arbejde med både 2- og 3-dimensionelle billeder i
uderummet
at kunne dyrke råvarer til fx håndværk & design og madkundskab
at kunne smede, arbejde i frisk træ, lave pileflet, hugge i sten m.m.
at kunne arbejde med projekter over længere tid og at kunne udstille
projekter

Udeværkstedsområder opdelt i flg. delområder:
Udeværkstedsområde v. børnehave
Delvist overdækket udeværkstedsområde (spisning og værkstedsarbejde 2 x
20 børnehavebørn) i forlængelse af science værksted og multiværksted. Det
skal fungere som et grovværksted og udekøkken med adgang til vand, vask
og afløb (og kunne spules ved rengøring). Der skal etableres en belægning
som skaber sammenhæng mellem ude og inde, børn/voksen arbejdsborde og
bordebænke til spisning, samt i tilknytning hertil etableres en sanselig
læringshave.
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Udeværkstedsområde v. børnehave og indskoling
Fælles udeværkstedsområde imellem børnehavens og indskolingens uderum
for de 3-10årige med 2 uopvarmede udeværkstedshuse/skure (se beskrivelse
ved Udeværkstedshuse/ skure v. børnehave og indskoling). Det øvrige
område skal indrettes med 2 bål/grill områder med siddemuligheder for 25-30
børn. Der skal endvidere etableres et stabilt underlag og læskabende
beplantning. Bålsteder skal placeres tæt ved udeværkstedshuse med adgang
til vand, vask og afløb. Der skal etableres en belægning som skaber
sammenhæng mellem ude og inde, børn/voksen arbejdsborde og
bordebænke til spisning, samt i tilknytning hertil etableres en sanselig
læringshave, et konstruktionsområde, fleksibelt projektområde og krat i
yderområder. Området skal kunne danne en tryg base for en daglig udebørnehavegruppe, for udeundervisning i indskolingen og for DUS om
eftermiddagen.
Bålområde DUS II
Der skal etableres et bål/grill område til DUS 2 (skolefritidstilbud for 4.-5.kl.)
med siddemuligheder for 25-30 børn. Der skal endvidere etableres et stabilt
underlag og læskabende beplantning.
Udeværksteder i forlængelse af 2 læringscentre v. indskoling
I forlængelse af 2 af indskolingens læringscentre (ved 0.-1.kl. og ved 2.-3.kl.)
indrettes et grovkøkken med vask, afløb og strømudtag og 6 robuste
ståarbejdsborde. Her skal det være muligt at arbejde med forskelligartede
kreative projekter fx med større objekter og billeder mv. Det skal også være
muligt at dissekere fisk eller andre mindre dyr, og der skal være skal være
højbede til forskellige naturfaglige forsøg, fx omkring spiring og
vækstbetingelser.
På et egnet sted i forhold til at kunne foretage nøjagtige målinger af
temperatur, vind, vindretning, nedbør skal der etableres en simpel
vejrstation/måleinstrument.
Udeværksted design-og produktionscenter v. mellemtrin
Delvist overdækket udeværkstedsområde i forlængelse af grovværksted og
idéværksted i design-og produktionscenter. Det skal give mulighed for at
arbejde på eksperimenterende arbejdsmåder og for at ’svine’ (grovsløjd, male,
bearbejde) forlængelse af de indendørs faciliteter. Udeværkstedsområdet skal
indeholde udendørs arbejdsstationer (til 4 x 4-6 elever) med plads til flg.
funktioner:
•
•
•
•
•
•
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grovsløjd og arbejde i frisk træ, herunder at kunne fastspænde emner,
snitte, høvle, banke og save ved robuste høvlbænke
finpudsning af emner, herunder robuste arbejdsborde
maling af større emner og tørring af emner, herunder tørrestativ
smykkefremstilling i tin, herunder en sikkerhedsmæssig opstilling af
gasblus og tilhørende redskaber
snitte og arbejde i sten (fx på træstubbe) med god plads omkring
evt. kunne udstille projekter

Børne og Ungeuniverset – Stigsborg Havnefront
Rumskema

•

udedepot/skur til grovdepot mv.

I forlængelse af idéværksted skal der etableres en formidlingstrappe som
også kan bruges til arbejde selvstændigt og i grupper.
Udekøkken og læringshave ved madkundskab
Delvist overdækket udekøkken og spisepladser samt læringshave i
forlængelse af madkundskab. I udekøkkenet med vask, afløb, strøm og
robuste ståarbejdsborde skal man fx kunne tilberede mad. Der skal etableres
en læringshave i form af højbede med forskellige spiselige planter, grøntsager
og urter. Der skal indrettes udespisepladser til 30 personer.
Udelaboratorie/ science udeværksted v. udskoling
Delvist overdækket udeværkstedsområde i forlængelse af laboratorier ved
science center ved udskolingen. Det skal give mulighed for at lave forsøg og
feltarbejde udendørs ved arbejdspladser i et afskærmet overdækket område i
forlængelse af de indendørs faciliteter. I udeværkstedsområdet skal der være
plads til flg. funktioner:
•

•
•
•
•

et stort stålbord/ lavt stålkar (80x240cm) med plads til at samles
omkring og til biologiforsøg/feltarbejde, herunder vask/rens af
beskidte planter, rødder, dyr og eksperimenter med vand mv.
Robuste arbejdsborde til fysikforsøg/feltarbejde (2-3 stk. 80x240cm)
klima og energiforsøg med (højteknologiske) måleinstrumenter
forsøgshave/ væksthus/drivkasser/højbede (gerne med sydvendte
vækstmuligheder)
udedepot/skur til feltarbejde, grovdepot mv.

Bæredygtighed udgør et overordnet tema for udeværkstedet (på taget). Der
skal kunne laves forsøg med fx alternativ energi (solceller, solfangeranlæg,
vindmøller). Det er vigtigt, at den del af udeværkstedsområdet, som ligger op
til fysik/ kemi ligger højt og uden afskærmning for vind og sol, således at der
kan arbejdes med alternative energikilder som solceller og vindkraft. Der skal
endvidere sikres adgang til/ fra (grønne områder på grundniveau) og
udeværkstedsområdet, samt mellem mellemtrinnets og udskolingens
udeværkstedsområder da de supplerer hinanden og deles.
Nærhedskrav

Let adgang og opsyn mellem inde og ude, samt let adgang til materialer og
redskaber.

Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar
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Jf. ovenstående funktionsbeskrivelser.
Alle udeværkstedsområder skal etableres som komplette områder med de
beskrevne funktioner og tilhørende inventar, belægninger, beplantning,
afskærmninger, afkantninger, mv. Der skal etableres let adgang til relevante
materialer.
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Der skal etableres faste belægninger, der let kan rengøres fx fliser og samme
niveau ved ud- og indgange.
Der skal alle steder etableres adgang til vand, vask og afløb, strømudtag og lys,
samt arbejdsborde, side-/ opholdsmuligheder, bålsted, høvlbænk til udendørs
brug, højbede og beplantning.
AV Udstyr

Strømudtag og belysning

Konstruktioner
Døre
Vægge
Loft
Gulv
VVS og ventilation
VVS

Vand og sanitet jf. ovenstående

Ventilation

-

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved indgange.
Hvert udeværkstedsområde:
10 stk. Stikkontakter til udekøkken, værksted m.m.

El - Svagstrøm
Belysning
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Grundbelysning:
Sensor med mulighed for manuel tænd/sluk og sluk på sensor ved manglende
aktivitet.
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Leg og bevægelse
Generelt
Rumbetegnelse/ -type

Leg og bevægelse

Rum ID
Antal rum
Areal (m2 netto)
Antal personer
Rumbeskrivelse
Funktion

Uderum til lege- og bevægelse er helt centrale for Børne-og Ungeuniverset. Det
skal være steder, hvor børn, unge, voksne og byens borgere generelt kan trives
og udvikle sig, og appellere til bevægelse og motorisk udfoldelse uanset alder.
Der skal være masser af skæve flader, kanter, variation, flertydighed og
niveauspring.
Områderne skal kodes til både specifikke og brede aldersgrupper,
sværhedsgrader og uformelle mødesteder. Områderne skal udfordre de
motoriske grundformer ved at krybe, gå, løbe, hoppe, balancere, rulle, hænge,
svinge frem og tilbage, slå, sparke, gribe, fange, tage imod, grave, øse og danse
m.m. Områderne bør tilskynde til samspil mellem motorik og sanserne. Der
ønskes uderum til fælles aktiviteter for mange børn sammen og rum for små
grupper. Det er vigtigt, at mange børn kan være i gang med forskellige aktiviteter
samtidigt. Der skal være befæstede arealer med jævn overflade, der kan bruges
til rulleskøjteløb, sjipning, løb, mooncars osv., og der skal være arealer med
terrænspring, beplantning mv., der appellerer til andre lege og bevægelser.
Som en del af lege-og bevægelsesområderne skal der indrettes områder til
boldspil og cykler. Boldspil kan foregå på mange måder og spiller en vigtig rolle i
både skole og fritidsliv. Boldspilsområder skal indrettes på mange forskellige
måder og til både forskellige og brede aldersgrupper. Der er behov for såvel
baner til fodbold, basket mv. som boldmure, pannabaner, single
basketballstander og bemalinger/ optegninger til mindre boldspil. Områder til
boldspil skal indrettes hensigtsmæssigt
i forhold til øvrige funktioner og evt. helt eller delvist afskærmes. Boldbaner skal
integrere tilskuer- og hænge ud muligheder. Underlag kan variere mellem fx
asfalt, fliser og forskellige gummibelægninger med bemalinger. I forhold til
cykelmuligheder, skal der etableres gode øvemuligheder for små og store, der
både understøtter leg, motorisk udvikling og en god cykelkultur. Fra ture på
minicykler fra de yngste, til ture på kuperede cykel og mooncarbaner, til læring
om cykelfærdselsregler og øvning af tricks på løbehjul, rulleskøjter og trickcykler.
Lege- og bevægelsesområder opdeles i flg. delområder:
Sandlegeområde v. vuggestue
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I vuggestuens nære udezone skal der indrettes et komplet sandlegeområde med
min. 2 legehuse, sandlegeborde og opbevaring af sandlegetøj.
Sand og vandlegeområde v. børnehave
I Børnehavens nære udezone skal der indrettes et komplet sand- og
vandlegeområde med min. 2 legehuse, vandrender, sandlegeborde og
opbevaring af sandlegetøj.
Grave- og konstruktionsområde v. indskoling
I Indskolingens nærområde skal der indrettes et grave-og konstruktionsområde
’sandmile’ med et stort og dybt sandområde (50 m2, min. 80 cm dybt). Det skal
være muligt at inddrage forskellige materialer, konstruere og arbejde med bl.a.
vandrender, mudder, rafter, kasser mv., samt inddrage nærtliggende kratarealer
og evt. inddrage regnvand som et legende element.
Konstruktionsområde v. indskolingens udeværkstedsområde
På indskolingens udeareal i tilknytning til udeværkstedsområdet skal der
indrettes et konstruktionsområde, hvor der kan eksperimenteres, bygges, samles
mv. Det skal placeres i forbindelse med et kratområde, hvor man kan blive væk,
der kan bygges huler, have hemmelige snakke mv.
Gyngeområde v. vuggestue
I vuggestuens udeareal skal der placeres min. 3 småbørnsgynger, samt 1
redegynge og hængekøjer.
Gyngeområde v. børnehave
I Børnehavens udeareal skal der placeres min. 3 dobbeltgynger, samt 2
redegynge og hængekøjer.
Gyngeområde v. indskoling
På indskolingens udeareal skal der placeres min. 4 dobbeltgynger, samt 2
redegynger og hængekøjer, trampoliner el.lign.
Gyngeområde v. mellemtrin
På mellemtrinnets udeareal skal der placeres min. 4 dobbeltgynger, samt 2
redegynger og hængekøjer, trampoliner el.lign.
Minimotorisk bevægelsesområde v. vuggestue
I vuggestuens udeareal skal der etableres et minimotorisk trille/balance,/klatre
op/rutsjeområde, der er alderskodet til børn 0-2 år, og som kan beskæftige min.
15-20 børn på samme tid.
Motorisk legeområde v. børnehave
Bevægelsesområde. I Børnehavens udeareal skal der etableres et eller flere
motoriske lege-/ balance-/og klatreområde der er alderskodet til børn 3-6 år, og
som kan beskæftige min. 30-35 børn på samme tid.
Bevægelsesområde v. indskoling
I indskolingens udeareal skal der indrettes et større bevægelsesområde, der skal
indeholde forskellige motoriske lege- og klatreelementer, der er alderskodet til

314

Børne og Ungeuniverset – Stigsborg Havnefront
Rumskema

børn 6-10 år. Det skal understøtte forskellige motoriske lege og rolleleg for
mange samtidige legegrupper. Redskaber skal kombineres med varieret terræn,
beplantning og belægning til et sammenhængende lege-og
bevægelseslandskab.
Derudover skal der i tilstrækkeligt omfang indrettes befæstede arealer til sjip og
boldspil (kaste-gribe) i indskolingens nærområde.
Bevægelsesområde v. mellemtrin, udskoling og fællesområde
Centralt placeret i forhold til fællesområdet og Skolepladsen skal der indrettes et
eller to større fælles bevægelsesområder med motoriske lege-/klatre-/parkourog fitnessredskaber for mellemtrin og udskoling, alderskodet til 10-16 år.
Området skal kunne beskæftige min. 30 børn og unge på samme tid og kunne
indgå såvel i idrætsundervisning som et socialt hænge ud område i fritiden.
Området skal indeholde udfordringer af forskellig sværhedsgrad og social
sammenhæng fx til samarbejdsøvelser. I området kan der integreres en form for
forhindringsbane, skæve flader og niveauspring, evt. mindre skaterområde. Der
skal være uformelle opholdsmuligheder.
Fælles trænings-og bevægelsesområde
Centralt placeret i forhold til fællesområder og i tilknytning til de indendørs
idrætsfaciliteter skal der indrettes et fælles område med trænings- og
bevægelsesfaciliteter til leg, bevægelse, fitness og crossfit for en bred
aldersgruppe fra 5-90 år. Faciliteter og udstyr skal let kunne justeres/tilpasses og
kunne indgå i en social sammenhæng og kunne fungere med op til 30 brugere
på en gang.
Miniboldspilsområde v. børnehave
På Børnehavens udearealskal der etableres et område til boldspil med egnet
belægning og afgrænsning mod de øvrige områder, evt. i form af bande eller
terrænafgrænsning, som også kan bruges til samling/ teater.
Multibaner v. indskoling, mellemtrin og udskoling
Der skal etableres 3 multibaner til anvendelse for indskoling, mellemtrin og
udskoling samt for alle efter skoletid. De skal indrettes med bander, mål og
egnet belægning (asfalt, gummi, kunstgræs el.lign.) med minimumsmål på
8/9x16/18m.
De skal placeres med hensyntagen til støjgener og bestemmelser.
Boldspil i øvrigt
Udover multibaner skal der etableres andre muligheder for boldspil med fleksible
anvendelsesmuligheder for en bred aldersgruppe, herunder basketstandere med
kurve i tilpasset højde, squareball baner og evt. boldmure, pannabaner mv.
Disse skal indrettes med egnet belægning (asfalt, gummi, kunstgræs el. lign),
afkantning, afskærmning (bander, net mv.) og inventar (mål, basketkurve,
opstregning).
Minicykelområde v. vuggestue
I vuggestuens udeareal skal der etableres mulighed for ture på minicykler på et
befæstet areal (asfalt, fliser, stenmel el.lign.)
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Cykelområde v. børnehave
I Børnehavens udeareal skal der etableres et befæstet cykelbaneareal (asfalt,
fliser, stenmel el.lign.) med forskellige udfordringer (alderskodet 3-5 år). Banen
skal placeres imellem de øvrige funktioner i udearealet og i tilknytning til det
motoriske bevægelsesområde.
Cykel-/mooncar-/løbehjul og rulleskøjteområde
I indskolingens udeareal skal der etableres et befæstet plant område til løbehjul
og rulleskøjter, samt et terrænmæssigt udfordrende baneområde til cykler og
mooncars (alderskodet til 6-10 år). Områderne skal indrettes med egnede
belægninger (fx asfalt eller stenmel) og afskærmninger/afkantninger.
Cykel og rulleskøjteområde v. fællesområder
I fællesarealet skal der etableres et befæstet plant område til cykler, rulleskøjter
og løbehjul evt. integreret med en løbebane. Områderne skal indrettes med
egnede belægninger (fx asfalt eller stenmel) og afskærmninger/ afkantninger.
Cykelparkering
Cykelparkering (cykelstativer) fordelt til de forskellige alderstrin, heraf
− Ca. 50 cykle p. pladser ved daginstitution (decentrale indgange), hvoraf
ca. 30 skal være overdækket og 10-15 etableres til særligt
pladskrævende cykler
− Ca. 250 cykle p. pladser ved indskoling (decentrale indgange), hvoraf
ca. 160 skal være overdækket og 15-20 etableres til særligt
pladskrævende cykler
− Ca. 400 cykle p. pladser til mellemtrin og udskoling på Skolepladsen,
hvoraf ca. 270 skal være overdækket og 5-10 etableres til særligt
pladskrævende cykler.
Overdækket cykelparkering er også beskrevet under overdækkede områder.
Cykelparkering skal placeres hensigtsmæssigt tæt ved indgangsområder til de
respektive afdelinger.
Cykelparkering kan løses i flere etager eller med funktioner over, såfremt det kan
løses hensigtsmæssigt, æstetisk, sikkert og trygt ift. den daglige brug for
forskellige alderstrin og brugere.
En del af arealet skal indrettes fleksibelt til fx placering af løbehjul.
Der skal etableres 1 cykel luftpumpe v. hver af de 3 overdækkede områder.
Nærhedskrav
Andre forhold

Grafisk ‘nudging’ markering af cykelområder, så de placeres i planlagt område
og så det er lettere at huske hvor man har stillet sin cykel.

Inventar og udstyr
Inventar

Jf. ovenstående funktionsbeskrivelser.

AV Udstyr

Belysning

Konstruktioner
Døre
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Vægge
Loft
Gulv
VVS og ventilation
VVS

Ventilation

Cykelpumpestation ved hvert af de 3 cykelparkeringsområder. Kompressor stilles
i teknikrum eller teknisk serviceskur.
-

El
El - stærkstrøm

Afbryder/tryk for lys og stikkontakt ved døre.
Overdækkede områder:
Stikkontakt for hver påbegyndt 4 m².
230V udtag/stikk. til rumregulator.
Øvrige områder:
10 stk. fritstående stikkontakter i terræn, placeret efter aftale med
bygherre.
Installation til cykelpumpe ved hvert af de overdækkede områder.

El - Svagstrøm

Belysning
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Overdækkede arealer:
Grundbelysning:
Sensor til automatisk tænd/sluk af belysning.
Øvrige områder:
Udføres jf. Teknisk Byggeprogram, med belysningsanlæg udført iht.
Belysningsstrategi for Stigsborg.
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Beplantning, regnvand og stiforbindelser
Generelt
Rumbetegnelse/ -type

Beplantning, regnvand og stiforbindelser

Rum ID
Antal rum
Areal (m2 netto)
Antal personer
Rumbeskrivelse
Funktion

De rekreative begrønnede områder skal være et gennemgående træk for
Børne-og Ungeuniversets udearealer. Det skal ske i samspil med
Stigsparkens landskabsbiotoper og beplantning og bydelens offentlige pladser
og arkitektur.
Det skal være steder, hvor børn, unge, voksne og bydelens borgere generelt
kan trives, mødes og udvikle sig. Der ønskes generelt, i så stort omfang som
muligt, begrønnede områder med en stor variation af træer, buske og
blomster, ’grønne vægge’, plantehøjbede med mange farver, dufte mv. året
rundt. Det såvel i nærområder, på tagflader, lege- og bevægelsesområder,
fællesområder mv.
De beskrevne funktioner og det forventede slid på udearealerne vil betyde, at
mange arealer skal befæstes med stabile og robuste belægninger. Disse skal
varieres og indgå i en samlet landskabelig helhed. Teræn og beplantning kan
bruges til at afgrænse og afskærme delområder og til at skabe et varieret og
sammenhængende udeareal.
Der lægges op til bevidst at arbejde med miljø og bæredygtige aspekter, der
gavner og underbygger det landskabelige koncept. Krav og restriktioner ift.
tidligere forureningsforhold skal overholdes og indarbejdes i
landskabsforslaget.
De rekreative begrønnede områder kan overordnet opdeles i flg. delområder:
Parkområder
Børne-og Ungeuniversets udearealer og ikke mindst fællesarealer på
grundniveau skal udformes som et rekreativt grøn byplads og parkområde ved
fjorden, der i stort omfang appellerer til sanserne, socialt samvær og kropslig
udfoldelse for alle på tværs af alder. Det skal være en oplevelse at bevæge
sig gennem området, både for de daglige og mere perifere brugere.
Stiforbindelser
Der skal generelt i alle Børne-og Ungeuniversets udearealer etableres stier,
der gør det muligt at færdes uhindret til fods og med barnevogne/ klapvogne,
cykler mv. rundt imellem de forskellige områder på en fast belægning. En del
af dette stiforløb kan med fordel udformes som en sansesti med særlige
belægninger, beplantninger, delelementer. Derudover skal der etableres
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selvstændige afkantede stier/ baner/områder til løbehjul/rulleskøjter/mooncar
og evt. løb.
Regnvand

På udearealet skal der håndteres regnvand fra nabobyggefelter mod
nord, der delvist synligt skal bevæge sig gennem området mod syd/
fjorden. Dertil håndtering/opsamling af regnvand fra visse tage på egne
arealer. Regnvandet skal indgå til læringsformål fx ved etablering af
grøfter, kanaler, render, regnbede mv. Disse skal udformes og
placeres i tæt samspil med funktioner beskrevet i delområder fx
udeværkstedsområde og graveområde v. indskolingen etc.
Læringshaver
I forbindelse med udeværksteder er der tilknyttet læringshaver. Disse kan
indeholde både urte- og køkkenhave planter, frugtbuske og træer samt andre
særlige og sanselige planter, træer og buske. Beplantningen skal etableres i
afgrænsede bede og højbede. Både som taghaver og i forlængelse af
nærterrasser på grundniveau. I forbindelse med madkundskab skal der
etableres en urte- og køkkenhave, som kan placeres som en rekreativ
taghave.
Kratområder
Der skal i så stort omfang som muligt indrettes kratområder i forbindelse med
daginstitutionens og indskolingens udeområder på grundniveau. Disse kan
indeholde forskellige robuste og ikke-giftige buske, som er egnet til leg,
konstruktion og hulebyggeri.

Nærhedskrav
Andre forhold
Inventar og udstyr
Inventar

Jf. ovenstående funktionsbeskrivelser.

AV Udstyr

Belysning

Konstruktioner
Døre
Vægge
Loft
Gulv
VVS og ventilation
VVS

-

Ventilation

-
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El
El - stærkstrøm
El - Svagstrøm
Belysning
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Udføres jf. Teknisk Byggeprogram, med belysningsanlæg udført iht.
Belysningsstrategi for Stigsborg.

