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Hvem er jeg?

Britta Hjuler
Bygherrerådgiver, Pluskontoret arkitekter

(Sammen med Kuben, Arne Elkjær, Autens)
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Pluskontoret Arkitekter



Brugerne

Frederiksbjerg Skole
920 børn 0.-9.klasse inkl. SFO

Frederiksbjerg Dagtilbud
60 børnehavebørn

Fritidsklub
Ungdomsklub

Pædagogisk ledet legeplads

Fritidsbrugere
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Brugerne

Ny Skole Haderslev Syd
500 børn 0.-6.klasse inkl. SFO

(børn – og junior universet flytter fra Buegade)

Fritidsbrugere
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Tidlige ideer 2010 _ programkatalogproces

Bevægelsestema

Klyngeskole

Udeundervisning /udeliv

KRAI _ 
Kompetencebaseret _ 
Rullende _ 
Aldersintegreret _ 
Indskoling

Fagsøjler
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Kick off _ Vi bygger betydningsmodeller
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Kick off _ Udsagn der har fulgt projektet

“Huset skal være som et aldershjul, med de mindste børn nederst og tæt på legepladsen, 
når børnene er vokset op igennem huset og når op til toppen, er de klar til at flyve.”

”Klyngeskolen, den lille skole i den store, alle afdelinger ligger som skærmede klynger.”

”Faglokaler ligger midt i skolen som aktive områder, hver afdeling har en fuld pakke af 
faglokaler”

”Der er visuel forbindelse og store trapper mellem etagerne i huset.”

”Det skal være en skole, hvor det ikke er forbudt at løbe på gangene, 
men hvor man SKAL løbe, hoppe og bevæge sig overalt. ”

”Decentrale personalefaciliteter i alle afdelinger, intet samlet lærerværelse”

”Klubben er det hemmelige sted, skatteøen, det hellige sted”

”Børn har ret til krat, der skal være udeopholdsarealer og boldbaner på alle etager”.
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Grundideer til programmeringen

Bevægelse og sund mad

Klyngeskole

Udeundervisning /udeliv

KRAI _ 
Kompetencebaseret _ 
Rullende _ 
Aldersintegreret _ 
Indskoling

Fagsøjler

Formidling
Fordybelse
Projekt

Ingen gangarealer
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Hvad består et Byggeprogram af?



Funktionsdiagrammer _ Lokaleprogram _ Rumbeskrivelser _ Afstemmes i iterativ proces 
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Funktionsdiagrammer _ Grundplan

”Klyngeskolen, den lille 
skole i den store, alle 
afdelinger ligger som 
skærmede klynger.”
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Funktionsdiagrammer _ Midt i huset

”Faglokaler ligger midt i skolen som 
aktive områder, hver afdeling har en 
fuld pakke af faglokaler”

”Klubben er det 
hemmelige sted, 
skatteøen, det 
hellige sted”
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Funktionsdiagrammer _ Øverst i huset
“Huset skal være som et aldershjul, med de 
mindste børn nederst og tæt på legepladsen, 
når børnene er vokset op igennem huset og når 
op til toppen, er de klar til at flyve.”

”Decentrale 
personalefaciliteter i 
alle afdelinger, intet 
samlet lærerværelse”
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Funktionsdiagrammer _Indskoling
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Funktionsdiagrammer _Mellemtrin
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Funktionsdiagrammer _ Udskoling
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Funktionsdiagrammer _ Lokaleprogram _ Rumbeskrivelser _ Afstemmes i iterativ proces 
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Udearealer programmering
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Kick off _ Udsagn der har fulgt projektet

“Huset skal være som et aldershjul, med de mindste børn nederst og tæt på legepladsen, 
når børnene er vokset op igennem huset og når op til toppen, er de klar til at flyve.”

”Klyngeskolen, den lille skole i den store, alle afdelinger ligger som skærmede klynger.”

”Faglokaler ligger midt i skolen som aktive områder, hver afdeling har en fuld pakke af 
faglokaler”

”Der er visuel forbindelse og store trapper mellem etagerne i huset.”

”Det skal være en skole, hvor det ikke er forbudt at løbe på gangene, 
men hvor man SKAL løbe, hoppe og bevæge sig overalt. ”

”Decentrale personalefaciliteter i alle afdelinger, intet samlet lærerværelse”

”Klubben er det hemmelige sted, skatteøen, det hellige sted”

”Børn har ret til krat, der skal være udeopholdsarealer og boldbaner på alle etager”.
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Bevægelse og sund mad

Klyngeskole

Udeundervisning /udeliv

KRAI _ 
Kompetencebaseret _ 
Rullende _ 
Aldersintegreret _ 
Indskoling

Fagsøjler

Formidling
Fordybelse
Projekt

Ingen gangarealer

Grundideer til programmeringen
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Bevægelse og sund mad

Klyngeskole

Udeundervisning /udeliv

KRAI _ 
Kompetencebaseret _ 
Rullende _ 
Aldersintegreret _ 
Indskoling

Fagsøjler

Formidling
Fordybelse
Projekt

Ingen gangarealer

Grundideer til programmeringen
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Vinderforslag _ Hofmann _ Henning Larsen Architects _ GPP _ Niras
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Vinderforslag _ Hofmann _ Henning Larsen Architects _ GPP _ Niras
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Vinderforslag _ Hofmann _ Henning Larsen Architects _ GPP _ Niras
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Vinderforslag _ Hofmann _ Henning Larsen Architects _ GPP _ Niras
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Bevægelsestema

Bevægelses temaet har været 
centralt fra begyndelsen, at 
det så faldt sammen med 
skolereformens krav om 
bevægelse, har gjort det 
ekstra interessant. 
Bevægelse er blevet husets 
iboende DNA, via indbygget 
dynamik i 
bygningsarkitekturen, 
forskudte facader, bevægede 
landskaber og udfordrende og 
inspirerende interiører, der 
kan bruges på 100 måder 
(eller mere) til leg, læring og 
bevægelse.
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Bevægelsestema
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Bevægelsestema

”Det skal være en skole, hvor det ikke er 
forbudt at løbe på gangene, men hvor man 
SKAL løbe, hoppe og bevæge sig overalt. ”
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Bevægelsestema
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Bevægelsestema
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Bevægelsestema
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Bevægelsestema
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Bevægelsestema
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Bevægelsestema

52



Bevægelsestema

”Børn har ret til 
krat, der skal være 
udeopholdsarealer
og boldbaner på alle 
etager”. 53



Vinderforslag _ Hofmann _ Henning Larsen Architects _ GPP _ Niras

54



Vinderforslag _ Hofmann _ Henning Larsen Architects _ GPP _ Niras
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Læringsrum _ Formidling _ Fordybelse _ Projekt

Citat arkitekt Suna Cenholt, 
ansvarlig partner ved 
Pluskontoret Arkitekter og 
bygherrerådgiver. 
”Det viste sig, at ledelsen og 
brugerne turde tage opgøret med 
den kendte skole. Dette er et 
meget stort paradigmeskifte i 
dansk skolebyggeri, et kulturbrud. 
Pluskontorets rolle heri er 
facilitatorens. Vi øjnende 
muligheden for nybrud og 
udvikling, vi stillede 
spørgsmålene, vi lyttede og vi 
hjalp med at holde fast.”
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Læringsrum 
Indskolingsklynge
_ Formidling 
_ Fordybelse 
_ Projekt

57



Stamlokale indskoling
_ Formidling 
_ Fordybelse 
_ Projekt
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Læringsrum 
Udskolingsklynge
_ Formidling 
_ Fordybelse 
_ Projekt
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Stamlokale udskoling
_ Formidling 
_ Fordybelse 
_ Projekt
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Læringsrum 
_ Formidling 
_ Fordybelse 
_ Projekt
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Læringsrum 
_ Formidling 
_ Fordybelse 
_ Projekt
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Læringsrum 
_ Ideer til grupperum
_ Formidling 
_ Fordybelse 
_ Projekt
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Læringsrum 
_ Formidling 
_ Fordybelse 
_ Projekt
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Læringsrum 
_ Formidling 
_ Fordybelse 
_ Projekt

65



Læringsrum 
_ Formidling 
_ Fordybelse 
_ Projekt
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Læringsrum 
_ Formidling 
_ Fordybelse 
_ Projekt
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Læringsrum _ Formidling _ Fordybelse _ Projekt

Citat arkitekt Britta Hjuler proces- og bygherrerådgiver:
”Vi har arbejdet med, hvorledes vi kan nudge underviserne væk fra de 
traditionelle måder at undervise på. 

Vi har bygget en skole med det benspænd, at der ikke er plads til 28 
borde/stole i stamlokalerne og hvor en del af undervisningsarealet er lagt i 
grupperum og projektflade, netop for at støtte op om den undervisning, 
der veksler mellem formidling, fordybelse og projekt. 

På samme måde er inventaret valgt ud fra den teori, at det skulle være 
endnu en inspiration til at bevæge sig væk fra den traditionelle måde at 
undervise på. Inventaret og interiør lægger op til at man IKKE sidder ned i 
lang tid og er forskelligartet, således at vi understøtter de forskellige 
læringsstile og arbejdsformer. ”
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Læringsrum _ Formidling _ Fordybelse _ Projekt

Citat arkitekt Britta Hjuler proces- og bygherrerådgiver:
”Vi har arbejdet med, hvorledes vi kan nudge underviserne væk fra de 
traditionelle måder at undervise på. 

Vi har bygget en skole med det benspænd, at der ikke er plads til 28 
borde/stole i stamlokalerne og hvor en del af undervisningsarealet er lagt i 
grupperum og projektflade, netop for at støtte op om den undervisning, 
der veksler mellem formidling, fordybelse og projekt. 

På samme måde er inventaret valgt ud fra den teori, at det skulle være 
endnu en inspiration til at bevæge sig væk fra den traditionelle måde at 
undervise på. Inventaret og interiør lægger op til at man IKKE sidder ned i 
lang tid og er forskelligartet, således at vi understøtter de forskellige 
læringsstile og arbejdsformer. ”
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Årets skolebyggeri
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Årets skolebyggeri

Citat Suna Cenholt: 
”Kulturbrud, bevægelses DNA, 
udsigter skåret ud som et 
guldaldermaleri, egetræ, krat 
og fuglefløjt er nogle af de 
gevinster vi alle kan høste nu, 
fordi vi i fællesskab satte 
ambitionsniveauet højt og alle 
rundt om bordet har kæmpet 
utrætteligt, for at det skulle 
lykke 
Vi er stolte af at have 
medvirket i tilblivelsen af 
Frederiksbjerg Skole.”
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