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OPSAMLING PÅ WORKSHOP 4  

DEL I: KVALIFICERING AF HJEMOMRÅDER, SFO OG KLUB 

DEL II: FÆLLESFUNKTIONER 
 
I Skanderborg Kommune har man afsat penge til at bygge et nyt indskolingshus i Hørning Syd. 
Det er et led i en større plan om med tiden at bygge en helt ny skole til erstatning for 
Bakkeskolen. En af visionerne med skolen er, at den skal være en aktiv, åben ressource for 
lokalsamfundet og understøtte et nært samarbejde til glæde for både skolens elever, 
medarbejdere såvel som bl.a. kultur- og fritidsbrugere i området. 
 
Den 20. juni 2019 blev fjerde brugerworkshop i forløbet holdt. Det handlede om at kvalificere de 
hidtidige snakke om især hjemområder og så skulle blikket vendes mod fællesarealer. Et særligt 
fokus ift. sidstnævnte var, hvordan skolens arealer kan udnyttes til fællesfunktioner med 
integreret klub og foreningsliv. Workshoppen havde til formål at afdække de ønsker og ideer, 
der kunne tegne sig for skolen.  
 
Denne opsamling præsenterer de involverede parters input på dagen, hvor man i dialoggrupper 
diskuterede potentielle løsninger til forskellige områder, nærhedsprincipper og eventuelle 
bekymringer. 
 
DEL I: KVALIFICERING AF HJEMOMRÅDER, SFO OG KLUB 
 
Hjemområder i de tre afdelinger 
I den første del af workshoppen inddeltes deltagerne i afdelinger, hhv. indskoling og SFO, 
mellemtrin og udskoling for at dykke dybere i de rumlige visioner, der blev udviklet på 
workshop 2 og kommenteret af den øvrige medarbejdergruppe på workshop 3. Sideløbende var 
der en særskilt session for klubbens medarbejdere for at afdække deres behov.  
 
I det følgende præsenteres det arbejde, de tre afdelinger var i dialog om. Formålet var at 
beskrive en række ”arketypiske” brugsformer af de respektive hjemområder gennem en normal 
skoledag. Særligt blev grupperne spurgt til, hvordan børn og voksne kan samarbejde om og 
udnytte områdets potentiale for læring, motivation og trivsel for alle. Ligeledes blev der 
diskuteret, hvordan man bedst understøtter børnenes forskellige sociale og faglige fællesskaber 
samt hvilke overvejelser medarbejderne gør sig i forhold til evt. udvidelse til 4 spor. 
 
Hver gruppe har først beskrevet, hvordan aktiviteter kan foregå og dernæst, hvordan arbejdet 
organiseres bedst. 
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Indskoling og SFO 
En typisk skoledag  

• Man har en base, hvor eleverne kan samles i løbet af dagen. En base er ca. halv størrelse 
af et traditionelt klasselokale og med fleksible møbler, så området let kan laves om. 

• Efter samlinger i basen samles man i mindre grupper i små huler eller rum i rum.  
• Når man skal samles igen kan man enten benytte sig af lys eller lyde, der giver besked om 

at komme tilbage til basen. 
• I det første frikvarter leger man primært med kammeraterne fra sin egen årgang. I det 

andet frikvarter er det med hele skolen. 
 
Fysiske rammer 

• Man starter også her i egen base og runder ligeledes dagen eller sessionen af i basen. 
• Periodevis er man ude og så kan man gå ind, hvis det er meget dårligt vejr. 
• I hjemområderne er der lagt vægt på at skabe et godt indeklima. Eksempelvis med 

ovenlys, der skaber et naturligt lys i områderne uden det opleves som et opvarmet 
drivhus. 

• I de nære udearealer er her flere steder overdækket, så man kan sidde ude og arbejde. 
Her kan man op ad dagen også sætte sig og spise den lille madpakke (sin formiddags-
snack).  

• Indendørs er her ikke udelukkende store, åbne glaspartier. Det må gerne være sådan, at 
en medarbejder kan kigge ind og hurtigt skabe overblik over de aktiviteter, der foregår. 
Særligt i grupperum. 

• I de mere åbne områder er lydafskærmning meget vigtigt at tænke smart. 
• I årgangsområdet findes gerne en hems man kan kravle op på og større hylder, der kan 

udnyttes som læsehuler. 
• Medarbejderne forestiller sig en sluse, hvor man kommer ind og ud mellem 

hjemområdet og dets garderobe. Dette for at stille skoene, da der ønskes sko fri skole. 
Dette særligt for at undgå lugt- og støjgener. 

• På toiletter afspilles rolig musik. 
  
Organisering 

• På årgangen kan man være inddelt i klasser, i små grupper på tværs af klasser eller større 
hold på tværs af hele årgangen.  

• Man organiserer i perioder ugerne efter ugeskema, hvor man ikke er låst på ét fag, men 
kan dække hinanden ind i årgangsteamet og arbejde på tværs af fag. 

• Man arbejder eksempelvis to matematiklærere og en pædagog om en gruppe elever. 
• Der arrangeres legepatruljer, sådan at ingen mangler nogle at lege med. 
• Book af lokaler kan foregå trådløst og gerne sådan, at man ikke behøver logge på intra. 
• Det er i indskolingen af mindre betydning for de udviklede løsninger, om der er 3 eller 4 

spor per årgang. Det forventes, at der altid er personale nok. Dog kan det akustisk få en 
betydning, hvorfor dette skal tænkes smart.  
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Mellemtrin 
En typisk skoledag  

• På mellemtrinnet begynder dagen altid trygt i baseområdet for ”klassen”.  
• Ideen om klassen er stadig et bærende socialt udgangspunkt selvom der ikke ønskes 

klasseværelser i gængs forstand. Klassen som enhed er også med til at skabe rammer og 
tryghed ift. forældresamarbejde.  

 
Fysiske rammer 

• Et årgangsområde kan både være todelt med skillevæg, der kan rulles væk eller en stor 
hub for hele årgangen. 
 

• Det ønskes, at der i hjemområdet er fire separate ”møde/samlingsområder”, hvor man 
kan sidde i den klasse man kommer fra i indskolingen.  

• Disse fire områder består dels af to igloer og to trapper. På denne måde har man 
mulighed for at variere fællessamlingerne til dét, den enkelte gruppe har behov for, når 
man samles.  

• Der ønskes i området en større trappe, der er delt op, men kan åbnes, så hele årgangen 
kan samles. 

• Der blev spurgt ind til mulighed for bufferzoner, der gør, at man på tværs af årgange dels 
kan lave noget fælles og dele nogle lokaler, men også således, at man kan flytte ind i et 
område, hvis ikke en årgang er fuld belagt. 
 

Organisering 
• Uger kan planlægges med enten projektdage eller efter et mere traditionelt ugeskema. 
• Når der åbnes op, er der større mulighed for at skabe nye relationer og holddannelser. 
• Dernæst blev det diskuteret, hvordan man kan sikre trygheden for 100 elever på samme 

tid og hvordan man internt i årgangsteams organisatorisk kan få det til at fungere. Her 
blev det aftalt, at mulighed for møder, der kan lægges spontant er vigtigt, sådan at det 
bliver lettere at koordinere indsatser og planlægge en uge.  

• For at kunne lykkes blev det diskuteret, at man har behov for at lave naturlige benspænd 
for sig selv, sådan at man tvinges til at tænke anderledes.   

 
Udskoling 
En typisk skoledag  

• En typisk skoledag begynder altid i velkendte hold eller ”baser”. Det er vigtigt ikke at 
benævne denne gruppestørrelse som ”klassen”.  

• Som det første har eleverne altid et ”læsebånd” om morgenen. Dette for at give ro og 
skabe tryghed.  

• Dernæst trækker man over i et formidlingsområde, hvor dagens program præsenteres og 
alle finder ud af, hvad de skal gøre. Dernæst går man ud og har differentieret 
undervisning. 
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Fysiske rammer 
• I udskolingen ønsker man at tage udgangspunkt i eksemplet fra den svenske skole 

Glomstäskolan, hvor man har områder, der kan lukkes af og åbnes op.  
• Holddeling kan være godt til at skabe en tryghed. Omvendt kan det også være skidt i 

forhold til udvikling af separate kulturer på en årgang. Derfor ønskes at man let kan åbne 
op og pædagogisk ”nudge” udviklingen ved at moderere gruppe-/holdstørrelser. 

• Indretningsmæssigt ønskes en rød tråd sådan, at områder er let genkendelige.  
• Der ønskes en atriumgård i/uden om hjemområderne. 
• Centralt i hvert område findes en formidlingstrappe, der kan rumme en hel årgang. 
• Ift. materialer ønskes en høj brug af træ, da det giver en helt særlig stemning.  

 
Organisering  

• I hver afdeling er der et fagligt teamsamarbejde på kryds og tværs af årgange.  
• Der skal være mulighed for stilladsering ind i det, der er aktuelt for den enkelte elev eller 

elevgruppe. Fokus på at nogle børn og unge har brug for mere hjælp end andre.  
• Her er også elevundervisning, hvor eleverne bidrager, hjælper og lærer fra hinanden.  

 
Klubben 
Klubbens personale havde mulighed for at deltage på den indledende del af workshoppen og 
gik hér i tæt dialog med skolens ledelse og en pædagogisk konsulent fra Autens. Formålet med 
dette var at skabe en grundlæggende forståelse for klubbens DNA, daglige aktiviteter, 
funktionsbehov, samt hvordan klubben ser sig selv ind i den kommende skole.  
 
Generelle tanker 
Hørning Juniorklub er en velfungerende familieklub med flere børn og unge af forældre, der selv 
har haft deres daglige gang i klubben. Her er mange traditioner, inkl. Cirkus Ib, 6. årgangs- og 7. 
årgangsprojekter, udlandsrejser og weekendture, Det Vilde Døgn samt fællesspisninger m.m. 
Det ønskes, at alle sådanne traditioner kan fortsætte i de nye rammer. Ligeledes at klubbens 
relations arbejde og det at kunne skabe muligheder for alle børn kan fortsættes. 
 
I klubben er der ca. 270 indmeldte fordelt på 4.-7. årgang på nuværende Bakkeskolen og 
Højboskolen. Dagligt finder omtrent 100-150 børn og unge ind i klubben og tager del i de 
mange forskellige aktiviteter, der dagligt arrangeres af ca. 8-10 medarbejdere. 
 
Klubben har også et bredt og godt samarbejde med det lokale foreningsliv. Man krydser bl.a. 
kalendere og planlægger events sammen. Derudover er her et godt samarbejde om bl.a. LAN-
parties med andre klubber i kommunen. 
 
Opmærksomhedspunkter 

• Det er vigtigt for personalet, at der er et ”arena”-skifte fra overgangen fra skole til klub. 
Man skal opleve at have ”fri tid” og at man kan være i klub, når man er i klub – også 
selvom det er på skolen. Derfor er det vigtigt for klubbens personale, at der er et 
”klubhjerte”. Det er et fysisk fællesrum med bl.a. klubbens reception og køkken. 
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• Klubben har flest børn indmeldt fra 4. årgang og færre på 5.-7. årgang. I de nye rammer 
ønsker man derfor mulighed for at kunne give bedre tilbud til de ældre børn og unge, 
sådan at også de finder klubbens tilbud attraktive. 

• Placeringen af den ny skole kan i begyndelsen blive en udfordring for de børn og unge, 
der kommer fra Højboskolen. Klubbens personale er her opmærksomme på, at de nye 
rammer skal kunne tiltrække alle nuværende og kommende medlemmer.  

 
Nærhedsprincipper 
På dagen arbejdede klubbens medarbejderne også med, hvilke funktioner, der er behov for, for 
at kunne skabe en (mindst) lige så velfungerende klub som i dag. Dette blev gjort ved hjælp af 
en række ”puslespilsbrikker”, hvor personalet i flere tilfælde også noterede, hvor mange, der skal 
kunne være plads til og evt. ønsket antal m2. Her blev diskuteret, hvad der let kan tænkes 
sammen med skolens rum (grønne ”brikker”) og hvilke funktioner, der gerne primært kan være 
klubbens (røde ”brikker”).  
 

 
 
Dette arbejde er illustreret i følgende funktionsdiagram, hvor hver funktion er et fysisk 
rum/område, der kan afgrænses. Dette er klubbens umiddelbare bud, som rådgiver-teamet vil 
arbejde videre med at koble med skolens funktionsbehov, så der kan skabes sammenhæng, 
synergi, pædagogisk kvalitet og god arealudnyttelse. 
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FÆLLESRUM
Inkl. reception, køkken, spise- 
område/lounge og TV-stue. 
• Rum kan deles op i to.
• Ønskes ca. 135m2 og plads til 

ca. 100 børn.

HALLER
Inkl. mulighed for fodbold, 
håndbold, basket og anden vild 
leg. 

LILLE FÆLLESRUM
Inkl. bar, lounge- 
område, bordfodbold og 
TV m. Wii og PS4. 
• Ønskes ca. 90 m2 og 

plads til 60 børn.

ATRIUM
m. borde og bænke

INDGANG GARDEROBE

E-SPORT
Inkl. storskærm, lounge-
område, ens udstyr (16+ 
computere).
• Plads til ca. 40 børn

GROVVÆRKSTED
Inkl. rum til glasovn. 
• Plads til ca. 15 børn.

SYVÆRKSTED
Mulighed for t-shirt-
tryk og symaskiner.

 
KREA-VÆRKSTED
• Ønskes min. 

45m2 og plads til 
ca. 20 børn.

FÆLLES  
DEPOT (STORT) TRÆVÆRKSTED

KLUB 
DEPOT

UDEOMRÅDE  
Inkl. udendørs klub depot, mul-
tibane, skater-/parkourområde, 
borde og bænke, hængekøjer, 

legeplads og bålplads

MULTIRUM
Inkl. scene, teater,  
musik, karaoke, bordten-
nis, udklædning. 
• 65m2 og plads til ca. 

30 børn.

BAGRUM TIL MULTI-
RUM

INDGANG

GARDEROBE

PERSONALE 
KONTOR

PERS. 
STUE
Inkl.  

garderobe

KLUB 
DEPOT

PERS. 
INDGANG

HYGGE-
KROG

HYGGE-
KROG
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DEL II: FÆLLESFUNKTIONER 
 
På workshoppens del II var fokus på fællesfunktioner, herunder kantine, kontorer, 
medarbejderfaciliteter og PLC. I forskellige stationer gav projektgruppen input hele vejen rundt.   
 
Kantine  
Generelle tanker 
Snakken angående kantinen var en fortsættelse fra forrige 
workshop, hvor særligt kantinens placering blev diskuteret. 
Det er ønsket at kantinen også kan indgå som areal udenfor 
skoletiden, så man kan holde forældrerådsmøder, have 
hyggeligt cafeteria for eksterne brugere af skolen og eventuelt 
fællesspisninger, foreningslivsaktiviteter og andet her. Derfor 
er det vigtigt, at kantinen får en central placering på skolen. 
 
Det er endvidere ønsket, at eleverne aktivt deltager i 
madlavningen under kyndig vejledning af professionelt 
personale. Der ønskes sund mad på hele skolen, der evt. kan 
begynde i køkkenhaver, der passes af en årgang. Deltagerne 
på workshoppen foreslog f.eks., at køkkenet benyttes som 
madlavningskøkken i stedet for madkundskab, hvortil én eller 
to årgange på skift kan have projekter i køkkenhaver.  
 
Generelt finder skolens personale det en rigtig god ide, at man mødes over et måltid mad. Man 
kan eksempelvis have spiseordninger, hvor flere årgange (bedst i afdelinger) har frokostpause 
samtidig. Her kan man ”blande bordene” og spise med hinanden.  
 
Videre kan kantinekøkkenet være åbent, sådan at nysgerrigheden vækkes af andre. Køkkenet og 
hele området må meget gerne skabe en masse sanseindtryk, og det skal være let at benytte som 
gruppearbejdsplads eller som et areal til de aktiviteter, der fylder lidt mere. Her kan man trække 
en klassestørrelse og gerne flere hen. 
 
På gulv og vægge findes en masse inspiration til læring, bl.a. taltavler (120 ord og lign.) og 
udstilling af elevproduktioner. Her er smartboard til brug ved præsentationer og møder og 
generelt skal området kunne benyttes i mange faglige sammenhænge. Ideen er at kantinens 
areal bliver et ”supplement” til hjemområderne. 
 
Opmærksomhedspunkter 

• Kantinen skal sammen med hal og fællestrappe kunne danne rammen for skolens 
fællessamlinger. Da det ikke forventes, at alle kan være på fællestrappen kan man i stedet 
åbne op til kantinen og benytte dennes areal, så der bliver plads til 800 elever.  

• I selve kantinen bør man kunne samle minimum 1/3 af skolens elever til frokostpause.  
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• Det er vigtigt, at der tænkes i gode indeklimaforhold (lys, lyd og luft) og at kantinen bliver 

et rart sted at være for alle - også selvom der sidder 300 elever på samme tid. 
• En af de primære årsager til, at kantinen ønskes multifunktionel er, at man ikke ønsker for 

mange ubrugte m2 på skolen, der bare står tomme meget af tiden.  
• Man bør være opmærksom på at have depotplads i tilknytning til kantineareal. Depoter, 

der eksempelvis kan opbevare igangværende projekter (der ikke nødvendigvis har noget 
med madkundskabsfaget at gøre).  

• Ønskes fællesspisning på tværs af årgange er det vigtigt, at det passer med 
skemalægning.  
 

Nærhedsprincipper 
Kantinen og dens funktioner ses herunder grupperet ift. hvilke funktioner, der kan placeres tæt 
på hinanden. Bemærk, at afstanden mellem kantine (inkl. musikrum og hal) og køkkenhaver ikke 
er videre defineret. Det er dog rådgivers oplevelse, at de ønskes så tæt på hinanden som muligt. 
 
I det følgende diagram præsenteres den løsning, der primært blev vendt blandt deltagerne på 
workshoppen. Som med klubbens arbejde vil dette lægge grundlag for rådgivers endelige 
anbefalinger modelleret således, at der i det endelige byggeprogram skabes en fornuftig 
sammenhæng mellem funktioner og udnyttelse af areal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRODUKTIONS- 
KØKKEN

KØKKENHAVER  
Inkl. plads til krydderurter og 
blomsterhave samt borde og 

bænke til udendørs læringsfor-
løb.

UDENDØRS  
KØKKEN  

Gerne overdækket og så tæt på 
køkkenhaverne som muligt.

KANTINEAREAL
MUSIK 2

Alle vægge mod 
kantine, musik 1 og 
hal kan åbnes op og 
skabe større fælles-

areal.

MUSIK 1
Alle vægge kan 

åbnes op og skabe 
større fællesareal.

SAMLINGSTRAPPE

HAL
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Kontorer 
Generelle tanker 
Kontorarealerne inkluderer kontorrum til ledelse, administration og psykologer såvel som 
møderum, kopirum og lignende. I områderne kan der sagtens være overlap mellem 
medarbejderfaciliteter og faciliteter til ledelsen. Her gælder særligt ift. behovet for møderum. 
 
På ”kontoret”, hos ledelsen og sekretærerne, vil der være løbende aktivitet, når fx medarbejdere 
eller elever på skolen har spørgsmål, brug for hjælp eller har behov for at snakke med ledelsen. 
Her er på en og samme tid behov for både ”åbenhed” og en mulighed for ”lukkethed” – både i 
forhold til let at kunne trække i rum til fortrolige samtaler, og i forhold til at der også gives plads 
til og respekt for den del af sekretærernes arbejde, der kræver mere fordybet arbejde. 
Eksempelvis skal sekretærerne både kunne betjene de folk, der kommer ind ad døren og man 
skal kunne tage telefoner og holde møder. Ligeledes skal der være plads til, at man kan lave 
planlægningsarbejde, fordybe sig i opgaver der kræver fokus, opbevare personfølsomme 
dokumenter og have rum til fortrolige samtaler. Der tænkes i, hvordan man evt kan reducere 
afbrydelser, der ikke er så nødvendige, fx ved at gårdvagter har plaster i lommen og lignende, 
sådan at eleverne ikke kommer på kontoret med dette.  
 
Blandt ledelsens personale blev det diskuteret, hvorvidt man ønsker at sidde alene og have egne 
kontorer eller have teamkontor. Det blev bl.a. nævnt, at der kan være en fordel i, at lederne 
sidder tættere på hinanden og så kan trække væk i lukkede rum, hvis behovet kræver det. 
Samtidig er det vigtigt med et miljø, hvor man kan fordybe sig uforstyrret i de mange sager, der 
flyver hen over ledelsens bord i det daglige. 
  
Opmærksomhedspunkter  

• Sekretærernes kontor ønskes ikke så ”centralt” i 
bygningen at man ikke kan åbne et vindue. Det er 
vigtigt med en synlighed og kontoret må gerne være 
let at finde for besøgene, der ikke nødvendigvis har 
deres daglige gang på skolen. 

• Der ønskes en god balance mellem møderum og 
mindre områder, hvor man kan trække hen og have 
fortrolige samtaler. Nogle kan være åbne, hvor andre 
ønskes med mulighed for at kunne lukke 
helt/skærme af.  

• Der skal være fokus på, at sekretærfunktionen både 
er åben og byder velkommen såvel som har 
mulighed for fordybet arbejde uden konstante 
forstyrrelser. 

 
Nærhedsprincipper 
Ift. kontorets arealer arbejdede deltagerne på workshoppen ikke specifikt med selve placeringen 
af funktioner. I stedet blev listet alle de aktiviteter, der skal kunne foregå i løbet af en normal 
arbejdsdag. Disse er listet for hhv. skolesekretærer og skoleledelse herunder: 
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Medarbejderfaciliteter 
Generelle tanker 
Angående medarbejderfaciliteter handlede dialogen primært om medarbejderarbejdspladser, 
behovet for møderum samt placeringen af disse ift. personalerum. Dialogen gik bl.a. på, at man 
på skolen kan udfordre sig selv på måden, man tænker de daglige arbejdsgange, teamrum og 
arbejdspladser. Dette særligt, når man samtidig udfordrer sig selv på måden man tænker 
pædagogik og fremtidens skole. 
 
Ift. personalerummet ønskes det, at man tager udgangspunkt i ”Hellerup-modellen” med 
afslapnings- og arbejdsområder, der har direkte udgang til udefaciliteter for personalet. Et 
forslag var bl.a. at etablere et udendørs stisystem i tilknytning hertil, hvor man kan gå ture og 
lade tankerne løbe frit. Essentielt er dog at få inddelt personalerummet i forskellige områder, der 
sikrer, at der er plads til alle. Både dem, der sidder med computere eller i gruppesamtaler og 
dem, der sidder med madpakker og spiser frokost.  
 
Gennemgående ønskes personalerummet inddelt i fem zoner: en zone til højborde, en zone til 
almindelige frokostborde, en præsentationszone, mindre bløde afslapningszoner samt en zone 
til the-køkken. Personalerummet ønskes rigtig hyggeligt med mulighed for mange forskellige 
arbejdsformer. Ved mindre gruppeborde og højborde kan man droppe ind og hurtigt besvare 
mails eller sætte sig og samtale.  
 
I tilknytning til personalerummet ønskes også:  

• Badefaciliteter m. omklædning og fitness, der også kan benyttes af eleverne. 
• Et aflukket kopirum, der ikke forstyrrer, når man printer. 
• Et mindre ”japansk sanserum” med soveplads eller massagestol til power naps, der kan 

supplere afslapnings- og pausezoner. 

Skolesekretærer 
• Egen kontorplads 
• Koncentreret arbejde 
• Telefon-/skypesamtaler 
• Skrankebetjening 
• Sparring med kolleger 
• Fortrolige møder 
• Print og kopi 
• Adgang til pengeskab 

Skoleledelse 
• Egen kontorplads 
• Koncentreret arbejde 
• Telefon-/skypesamtaler 
• Personalerelaterede møder, herunder 

MUS/LUS-samtaler 
• Sparring med kolleger 
• Fortrolige møder, herunder 

sygesamtaler, møde med nye 
elever/forældre og lignende 

• Møder med eksterne 
• Print og kopi 
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• Kodede møderum, eks. ”Skoven” eller ”Bjerget”, som kan bookes og være med til, at man 
let kan aftale brugen af møderum.  

 
Møderum og brugen af samme blev flittigt vendt og medarbejdere er enige om, at der skal være 
rigeligt med rum tilgængelige og at forskellige møder kræver forskellige typer rum:  

• Teammøder kan holdes i årgangenes forberedelsesrum.  
• TS-møder (tværfaglige samarbejder), der kræver plads til omkring 10-12 mødedeltagere, 

kan rykkes ned til mødelokaler ved kontoret. 
• Personalerummet kan benyttes til hurtige fællesbeskeder eller morgenmøder i 

medarbejderstaben. 
• Afslutningsvis må man gå i kantinen og holde de større møder, hvor der eksempelvis er 

gæster med udefra. 
 
I forhold til teamrum blev det diskuteret, hvorvidt placeringen af disse er bedst i hjemområder 
eller nær personalerummet. Med tanke på, at teamrum skal være nær kopimaskine og at man 
kan sidde roligt med sine nærmeste kolleger, var ønsket, at de placeres så tæt på 
personalerummet som muligt og i kobling til PLC.  
 
En mulighed er at slå flere teamrum sammen, da mange lærere indgår i flere forskellige teams. I 
så fald bør man tænke i afdelingernes teamrum, hvor eksempelvis indskolingens teams inddeles 
i to større rum for hhv. 0.-1. årgang og 2.-3. årgang. Vigtigt er det, at teamrum benyttes til 
forberedelse og at alle mødes i personalerummet og fx spiser frokost sammen. Man bør ikke 
isolere sig i sit teamrum. 
  
Afslutningsvis var en dialog om behovet for plads for den enkelte medarbejder. Der blev her talt 
om fleksible arbejdspladser og muligheden for at deles om pladsen 2:1. Flere ytrede 
bekymringer herved og vigtigst er, at der findes en løsning med god balance mellem pladsen til 
den enkelte og en fornuftig udnyttelse af m2.  
 
Her bød skolechefen ind med flere perspektiver på det at rykke i mere ”åbne” miljøer, som man 
netop har gjort det i kommunen på Fælleden, hvilket er gået langt mere smidigt end man måske 
havde ventet. Eksempelvis blev der fortalt om muligheden for at møde kolleger, man ikke 
nødvendigvis arbejder mest sammen til daglig og brugen af projektzoner, hvor der er rigeligt 
med hyldemeter til opbevaring af materialer og forskellige projekter samt at hver medarbejder 
min. har ét aflåseligt skab til sig selv.  
 
Opmærksomhedspunkter 

• Medarbejderne ønsker, at der er nok møderum at finde på skolen – udover teamrum. De 
eksakte møderum må gerne indrettes forskelligt til forskellige typer møder med 
varierende antal deltagere.  

• Skal man udfordre de faste arbejdspladser, må man tænke på, hvad hver enkelt 
medarbejder som minimum skal have. Det handler om hyldemeter og aflåseligt 
skabsplads, da alle skal vide, at de har et sted, hvor man ved, at man har sine ting.  
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• Der er et ønske for indskolingspersonalet, at deres teamrum er større i og med 
årgangsteams også tæller pædagoger.  

• På workshoppen blev det nævnt, at man kan overveje at farvekode dele af 
medarbejderfaciliteterne, der indikerer, at det forbeholdes voksne. Dog lød svaret, at der 
er en forkert signalværdi i at skilte med ”børn ingen adgang”. Alternativt kan man 
indrette rum sådan, at eleverne ikke har deres naturlige gang her eller lignende. 

• Det er vigtigt, at der tænkes i god plads til sundhedsplejerske og psykologer. 
 
Nærhedsprincipper 
Medarbejderfaciliteterne er jf. ovenstående centreret omkring personalerummet og PLC. I det 
følgende funktionsdiagram vises denne kerne med hhv. cykelparkering og teamrum til de tre 
afdelinger i nær tilknytning.  
 
Det bemærkes, at teamrum til de tre afdelinger ikke nødvendigvis tænkes som tre samlede rum. 
Det kan også være ét årgangsteam til ét lokale eller to teams om ét. Ligeledes er her blot 
illustreret fire møderum, hvor det endelige antal særskilte møderum skal kombineres med 
mødefaciliteter nær ”kontoret” og ledelsen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UDEOMRÅDE  
Overdækket ude- 

areal med  
forbindelse til 

stisystem

PERSONALERUM
Inkl. zoner til højborde, almindelige 
frokostborde, præsentationer, afslap-
ning samt en zone (selvstændigt rum) til 
the-køkken.

MØDE MØDE MØDE MØDE
THE-KØKKEN

KOPI &  
PRINT

CYKEL- 
PARKERING 

Aflåst parkerings-
rum til med- 

arbejder

FITNESS
Kan både benyttes 

af medarbejdere og 
elever.

PERSONALE- 
OMKLÆDNING

Inkl. bad, tørreskab 
og garderobe.

TEAMRUM  
UDSKOLING

Tæt på personalerum 
og kopi & print.

TEAMRUM  
MELLEMTRIN

Tæt på personalerum 
og kopi & print.

TEAMRUM  
INDSKOLING

Tæt på personalerum 
og kopi & print.
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Pædagogisk Læringscenter (PLC) 
Generelle tanker 
Fremtidens skoles PLC skal være et sted, hvor man kan være og lade sig inspirere af en masse 
læring på såvel gulve og på vægge. Det er et sted, der benyttes af elever, men som også er en 
god holdeplads for skolens medarbejdere. Endvidere skal PLC’et være et hyggeligt område med 
funktioner, der henvender sig til alle skolens brugere.  
 
Det ønskes at fremtidens PLC bliver et omdrejningspunkt for den pædagogiske udvikling, 
hvorfor det bør placeres så centralt på skolen som muligt. I forlængelse heraf skal man være 
opmærksom på, at PLC’et ikke opleves som en banegård. Det frygtes dog ikke af personalet, så 
længe, at der tænkes i indretningsmæssigt fornuftige områder, der naturligt skaber gode 
bevægelsesgange. Her kan eksempelvis benyttes mindre hyldearrangementer på hjul. 
 
På PLC’et findes bl.a. en teknologisk afdeling, hvor man har et makerspace med VR-rum, 
robotlab, green screen og lignende. Her ønskes også en afskærmet zone eller et område, hvor 
der kan vises film. Disse funktioner kan tænkes sammen med flere faglokaler. Ift. udnyttelse af 
rummet ønskes det, at et fremtidigt makerspace placeres således, at det kan benyttes af 
eksterne brugere. På den måde kan området let åbnes op udenfor skoletiden.  
 
Som skolens hjemområder indrettes ligeledes på PLC’et flere zoner til elevarbejde. Det gælder 
både områder til individuel fordybelse (eks. med små lyddæmpede båse) og gruppearbejder 
(eks. mindre hytter eller lignende rum i rum til maks. fire elever). PLC’et emmer af bøger og  
 
 
muligheder for digital læring. Bl.a. findes en formidlingszone, hvorfra der kan laves oplæsning 
for de yngste elever og øves projektpræsentationer for de ældre. Her er zoner til udstilling af 
elevarbejder og lokale kunstnere og rundt omkring findes flere fleksible materialevogne, hvorfra 
man kan arbejde. Til udstilling på vægge er billedhylder fra IKEA eller lignende en god løsning. 
 
I et centralt område med åben kontorplads findes PLC-medarbejderne, hvor man let kan finde 
”den, der har vagten” og spørge om hjælp. I tilknytning hertil findes en række lærerfaglige zoner 
inkl. et pædagogisk værksted, møderum og depoter til materialer. 
 
PLC’et skal indeholde rigtig mange forskellige funktioner og aktiviteter på samme tid. Det kan 
derfor være en mulighed at etablere PLC’et i to plan, sådan at man lettere kan adskille de 
forskellige områder og zoner fra hinanden. 
 
Opmærksomhedspunkter 

• På PLC’et må man være og gøre ”hvad man vil”, men inventaret skal sikre et naturligt 
hensyn til hinanden.  

• Det skal være let at tilgå forskellige områder af PLC’et fra flere forskellige leder og kanter 
og det ønskes, at skolens hovedindgang ligger nær PLC’ets. 

• Akustikken er vigtig og det ønskes, at man i flere zoner kan være og arbejde uforstyrret, 
lige såvel som man også skal kunne samarbejde, snakke, hygge, grine, bevæge sig.  
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Nærhedsprincipper 
I dialogen om PLC’et arbejdede medarbejderne med at tænke funktionerne sammen. Målet var 
at skabe en så harmonisk og fornuftig løsning, der tilgodeser de mange forskellige behov, der er 
på et moderne PLC. Herunder præsenteres medarbejdernes tanker sammenholdt med en 
illustration udarbejdet af rådgiverholdet.  

 

             
 
 
Teknisk Service 
Ved workshoppens begyndelse præsenterede det teknisk service-personale (TSL) rådgiverholdet 
for en udførlig beskrivelse af behov og ønsker. Denne er vedhæftet opsamlingens sidste sider. 
Derudover blev følgende diskuteret på workshoppen. 
 
Generelle tanker 
Blandt det tekniske service-personale ønsker man sig en central beliggenhed på skolen. I alt 
forestiller man sig omtrent 3-400m2 (alt inklusiv). Dertil ønskes at det primære rengørings- og 
vaskerum ligger i tilknytning hertil. Alt dette kan fint være i kælderareal, men i så fald er det 
vigtigt med en rampe eller lift fra depoter og værksted. Ønsket om en central placering findes 
også blandt skolens øvrige personale, der meget gerne ser at den tekniske service er let 
tilgængelig, og at personalet har mulighed for at spise frokost og være sociale sammen i 
pauserummet.  
  
Derudover blev følgende enkeltpunkter vendt: 

• Al varemodtagelse bør kun foregå ét sted og det skal være tydeligt for udefrakommende, 
hvor varer modtages.  

• Man kan lave det mere socialt for det tekniske personale ved at lade rengøringspersonale 
have kontorplads med pedellerne. 

INDIVIDUELLE 
ARBEJDS- 
PLADSER

GRUPPE- 
ARBEJDS- 
PLADSER

TEKNOLOGI- 
VÆRKSTED

Inkl. VR-rum, green 
screen, robotlab 
og maker space i 
tilknytning til fag- 

lokaler.

BOG- 
UDSTILLING

BOGSAMLING 
(INDSK.)

Inkl. læsehuler

KONTORPLADS
Inkl. udlåns-PC og 

lignende faciliteter. DEPOT & KOPI

LÆRERFAGLIG 
ZONE 

Inkl. pædagogisk 
værksted, møde-
rum og depoter.

BOGSAMLING 
(UDSK.)

Inkl. læsehuler

BOGSAMLING 
(MELLEM.)

Inkl. læsehuler

BOG- 
UDSTILLINGFORMIDLINGS-

ZONE 
Til præsentationer, 
oplæsning og lign. 

Plads til 25 ud- 
skolingselever.
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• H&D-lokalerne kan let have samme maskinpark som TSL-værkstedet. Dette så alle som en 
rigtig god idé, hvis det ellers placeringsmæssigt går op. Dog vil der være flere elementer, 
der skal ligge separat. 

• Meget af dét det tekniske personale laver i løbet af en dag opstår, når lærere eller elever 
kommer med et problem. Eksempelvis til forsøg med lys eller lyd eller taburetter, der skal 
fixes. Det skal der også være plads til. 

 
Opmærksomhedspunkter 

• Man bør være opmærksom på, at det tekniske personales rum og områder tænkes 
fornuftigt ind, da det ellers vil få indflydelse på den daglige drift af hele skolen. 

• Det er vigtigt, at der i skolens forskellige fløje og afdelinger er nok depoter, 
rengøringsskabe og lignende.  

 
Nærhedsprincipper 
Som med flere af de øvrige områder blev nærhedsprincipperne for de tekniske service-rum også 
vendt. Dette arbejde er vist herunder med et illustreret funktionsdiagram ved siden af. 
 
 

       
 

VARE- 
INDLEVERING

PORT/GARAGE
Til traktor samt 

værktøjer/maskiner 
til pedel værksted.

DEPOT
God gulvplads til 
paller, møbler og 

lign.

DEPOT (RENG.)
Inkl. udslagsvask, 
vaskemaskine og 

tørretumbler.

MØDERUM

PEDEL 
VÆRKSTED

KONTOR
Inkl. plads til min.  
to kontorpladser.

VEDLIGEHOLDEL-
SESFRIT UDEAREAL
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