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DEN REVIDEREDE BRUGERPROCES

Opstartsmøde  
Vi lægger ud med et opstarts- og planlægningsmøde 
med styregruppen og projektleder den 23. april 2019. 
Her kan vi blive sat yderligere ind i projektet, ligesom vi 
sammen fastlægger vi succeskriterier, rammer, behov og 
spørgsmål, der skal udforskes. Det er ligeledes her, vi i 
fællesskab justerer processen og fastlægger mødedato-
er, så disse kan indkaldes. Endvidere vil vi gerne drøfte 
landskabet af interessenter, så involvering og kommu-
nikation kan tilrettelægges godt. 

1: Workshop 9. maj med elevrådet: De bedste læring-
smiljøer inde og ude - og involvering af klasserne
Vi mødes med elevrådet til workshop om gode steder at 
lære og gode steder at være inde og ude ud fra skolens 
værdier og visionen for byggeriet. Vi inviterer dem til en 
byggeworkshop, hvor de kan sætte konkret form på de-
res ideer via Learning Space Design Lab. Samtidig får de 
til opgave at hente input ind fra deres klasser frem mod 
Projektdagen med skolens projektgruppe den 21. maj. 

2: Workshop 21. maj med skolens projektgruppe: 
Årgangsområder, fagområder, uderum, medarbejder-
faciliteter og PLC
Vi mødes en hel dag med skolens projektgruppe, hvor et 
par repræsentanter fra elevrådet også er inviteret med. 

Her skal vi blive mere konkrete på en række områder, så 
vi senere kan udarbejde et bud på byggeprogram, blandt 
andet:
 
- Årgangsområder 
- SFO og klub
- Fagområder
- Uderum
- PLC
- Samspil med dagtilbud

Vi udforsker her konkrete sceniarer for, hvordan man 
kunne udfolde det pædagogisk-arkitektoniske program i 
et egentligt rumprogram. Vi har konkrete eksempler med 
på innovative læringsmiljøer i et spektrum af løsninger, 
som vi arbejder med i gruppen - med afsæt i de 5 design-
principper. Med til workshoppen har vi også input fra 
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elevrådet og klasserne til den kommende skole, som 
projektgruppen får med i overvejelserne.

3a: Møde 28. maj med elevrådet
Her præsenterer vi output fra projektgruppens projekt-
dag til kommentering. 

3b: Møde 28. maj med Pædagogisk Forum (2 t)
Her præsenterer vi output fra projektgruppens projekt-
dag til kommentering, incl input fra elevrådet. 

4: Møde 29. maj med kommunal fokusgruppe om 
Byggeteknik og bæredygtighed
Her samler vi byggeteknik- og bæredygtighedseksperter 
fra bygherre og bygherrerådgiver sammen med skolens 
ledelse for hhv. at udfolde visionen om bæredygtighed 
såvel som konkretisere kravene til bæredygtighed, byg-
getekniske og driftsmæssige forhold generelt i byggeriet. 

5: Møde 20. juni med skolens projektgruppe og 
eksterne samarbejdspartnere (Kultur & Fritid, Dagtil-
bud, PPR m.fl.) 
På dette møde arbejdes i dybden med skolens fælles-
funktioner og funktioner, der også har eksterne brugere 
eller fungerer som samarbejdsflade, inde som ude. 
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