
28. maj 2019
Workshop 3
Kommentering og feedback

Deltagerkreds: Pædagogisk Forum (hele medarbejdergruppen)

Medarbejdergruppen var denne dag inviteret til status for projektgruppens og elevrådets videre bearbejdning af 
det pædagogisk-arkitektoniske program. Målet var at få kvalificeret projektgruppens tanker med input fra det 
øvrige personale. 

Mødet var indledningsvist en gennemgang af de scenarier, der er på banen for årgangsområder og faglige områder 
(se opsamling fra workshop 2), og dernæst blev de drøftet mere indgående i personalegruppen. Dette dokument 
rummer opsamlingerne fra de forskellige grupper til projektgruppens videre arbejde. 
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• Uderum i forbindelse med klasselokaler  / Udelæringsrum / 
Direkte adgang til grønt/udeområde / Udeområder lige udenfor / 
Tæt kobling mellem inde og ude

• Små rum/nicher

• Fleksible vægge

• Tænke skabe på en sjov og anderledes måde

• Gode miljøer 

• Flere forskellige læringsrum 

• Varierede læringsrum 

• Grønne arealer 

• Stor begejstring for åbne rum m. lukkede områder

• Mange forskellige rum at være og lære i 

• Depot-rum med god mulighed for opbevaring 

• Fællesspisning – kantine 

• Husk steder til samtale og dialog 

• Plads til information i både små og store grupper

• Støj / Støj og indeklima

• Mulighed for at lukke lokaler af til indskoling

• Opbevaringsskabe i klasserne på en smart måde – evt. 
indbyggede 

• Trætopshus ønskes 

• Flere formidlingszoner (mellemtrin)

• Bus -> verden 

• Garderober? 

Årgangsområder – fysiske rammer

Fordele OBS-punkter
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• Kropslige muligheder for at lære / Større mulighed for mere 
bevægelse 

• Større følelse af fællesskab på årgange

• Differentieret undervisning og afvekslende undervisning – mange 
muligheder for udfordrede elever og at lære egne læringsstile

• Bedre mulighed for SFO 

• Højner gensidig tillid

• Ny måde at samarbejde på / ”Tvunget samarbejde”/ Samarbejde 
mellem pædagoger og lærer på årgangen / Samarbejde mellem 
lærerne 

• Bevægelse bliver nemt – som pause el. som del af undervisningen 

• Forskellige måder at lytte efter på 

• Indskoling: Fast base til børnene 

• Fællesspisning – kantine 

• Læringsrum vs. undervisningslokaler

• Hvordan sikres det trygge fællesskab (særligt for de små og 
de skrøbelige elever), når klassefællesskabet 
ophører/fylder mindre (lige nu har vi elever som reagerer 
med stor utryghed og uro på årgangsundervisning) / Hvor 
er klassefællesskabet? 

• Det er for mange at lave oplæg for 80 elever på daglig basis

• Hvad hvis man ikke er enig med sine danskkollegaer om 
prioriteringer? 

• Større urolighed for at nå det enkelte barn (2) / Bekymring 
for de stille børn / Bekymring for de urolige børn 

• Sikre rammer, rum og ”oplæring” så der sker den 
nødvendige kulturændring hos det pædagogiske personale 
/ Tid til at lave afklaring bland personalet til brugen af 
rammerne 

• Rammerne kræver mere tid til samarbejde

• Vigtigt at bevare trygheden for det enkelte barn i det store 
fællesskab 

• Indskoling: Ikke så mange elever på en gang da det er 
uoverskueligt 

• Hvad bliver der af mosen? 

Årgangsområder – pædagogisk

Fordele OBS-punkter
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• Musiklokale som kan åbnes op både til hal og kantine / Total 
lydisolerede musiklokaler med mulighed for at åbne op til 
samlinger i salen 

• Madkundskab tænkes sammen m. kantine & udekøkken

• Fedt med spejlsal i idræt 

• Fedt at de kreative fag/lokaler er tænkt sammen 

• Samlingssal for hele skolen – sammen m kantinen 

• Synergieffekter mellem (science)fagene 

• Effektivisering af indkøb 

• Grøn vækst #klimatosse

• Det ser lækkert ud 

• Fordel ved projektarbejde 

• Åbne områder for elever fx med kørekort 

• Husk en skaterbane

• Billedkunst skal have mere plads end det så ud til

• Vigtig med faglig toning i hele området 

• Hvordan tænkes IT ind? 

• Faglokalerne skal have nogle fede navne

• Hver årgang skal have PC + tablets. Intet PC lokale 

• Observation af stationer i faglokaler 

• Sikkerhed. Udstyr. 

• For mange elever i faglokaler med en hel årgang 

• Vigtigt med orden i faglokaler 

• Kreative fagområder i indskoling også til brug i SFO

• ÷ En hel årgang i faglokalerne på en gang 

• SFO-skabe hvor man kan lade ting, man arbejder med, stå, så det 
ikke skal pakkes sammen hver dag 

• Lyd gennem skillevægge? 

Fagområder

Fordele OBS-punkter
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• Vigtigt med bad til personale 

• Hæve-sænke borde 

• Hygge!

• Farver

• Fitnessrum 

• Arbejdsområder stående og siddende – stående mødelokaler 

• Bar

• God opbevaringsplads

• Tagterrasse 

• Bevægelse i personalerum 

• Arbejdsfrit område til personale 

• Fællesrum til teamet 

• Stillerum til personalet – fokus på “mindfullness” 

Personalefaciliteter

Fordele OBS-punkter
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