Ny skole i Haderslev Syd
STUDIETUR DEN 14. SEPTEMBER 2016
PROGRAM
9.30 Afgang fra Haderslev Rådhus
11.30 Ankomst og rundvisning Frederiksbjergbyggeriet i Århus
- 11.30 Mødelokale Store Klaus med administrativ leder Søren Torp og indskolingsleder Gitte Baggesen
- 12.00 Rundvisning sammen med Gitte Baggesen
- 13.15 Afrunding med spørgsmål i mødelokalet
13.30 Afgang fra Frederiksbjergbyggeriet
15.30 Ankomst og rundvisning Lyreskovskolen i Padborg
- 15.30 Kaffe og fortælling ved Jon Sønderby, skoleleder
- 16.00 Rundvisning i den nybyggede del med adminfløj, mellemtrin og indskoling
- 16.30 Naturfagslærer viser rundt i ny sciencefløj
17.00 Afgang fra Lyreskovskolen
17.30 Ankomst Haderslev Rådhus

LYRESKOVSKOLEN, AABENRAA

Projektkonkurrence: Arkitema og Rambøll
Anlægsbudget: 109 mio. kr.
Areal: 11.500 m2, heraf 2.000 m2 ombygning og resten nybyg
Elever: Op til 800 elever - 3 spor, dog 4 spor på 7.-8. årgang.
Lyreskovskolen er resultatet af en sammenlægning af folkeskolerne Bov Skole, Kruså Skole og Frøslev-Padborg Skole. Den nye skole er
placeret i to bygninger, hvor indskoling og mellemtrin er placeret i en 9.500 m² ny bygning og omkring 2.000 m² af den eksisterende
Bov skole indgår i en ny udskolingsenhed, som samler de store elever i deres eget miljø. Den nye skole danner rammer for 800 elever, 90
medarbejdere samt en tilhørende SFO.
Opgaven blev udbudt som projektkonkurrence, hvor fem arkitektfirmaer har defineret, hvordan Lyreskovskolen kan fungere som en
fremtidssikret skole, der giver elever og personale de bedste rammer for en ny hverdag uden faste basislokaler, men med forskellige
lokaletyper, der kan understøtte forskellige undervisningsformer og læringsstile. Arkitema vandt konkurrencen og har tegnet skolen, der
er 100% skofri.
”Den ny skolebygning er organiseret i to plan omkring et centralt skoletorv som samlende fællesrum, der er udgangspunkt for mange
af dagens aktiviteter med aktivitetshal, SFO og fagtorve. I sammenhæng med de to afdelinger for indskoling og mellemtrin skabes et
fleksibelt og alsidigt læringsunivers, som understøtter skolens visioner for fremtidens læringsmiljø i Aabenraa. Facaden beklædes med
galvaniserede stålplader, mens indgange markeres med trælister. Træet går igen i interiøret, hvor det store trappelandskab udføres i træ.
Store dele af den eksisterende Bov skole og en mindre tilbygning indgår i en ny udskolingsenhed, som samler de store elever i deres
eget miljø.
Den nye samlede skole baseres i høj grad på mødet i mellem bygning og landskab, hvor bygningen danner afgrænsede rum for udearealerne, og bygning og landskab tilsammen danner et udfordrende miljø for leg, bevægelse og læring.” (fra Arkitemas hjemmeside).

FREDERIKSBJERG SKOLE, AARHUS

Totalentreprisekonkurrence: Henning Larsen Architects, Hoffmann, GPP Arkitekter, Møller & Grønborg, Niras
Anlægsbudget: 280 mio.
Areal: 15.000 m2 nybyg
Elever: 920 elever fra 0.-9. klasse, dvs. 3½ spor plus en børnehave til 60 børn.
”Frederiksbjerg Skole er det første nyopførte skolebyggeri i Aarhus midtby i 100 år. Skolen, som også rummer en integreret børnehave og
fritidsklub, er opført på grunden for den tidligere Sct. Annagades Skole.
Skolen er organiseret i klynger, der er placeret omkring et fælles atrium. I forbindelse med atriet findes fælles faglokaler, fagtorv og pædagogiske køkkener. Rumligt bevæger man sig fra det store, åbne atriumrum gennem de mellemstore, definerede fællesområder i klyngerne
til de mindre, trygge stamlokaler. Strukturen repeteres op gennem de øvrige tre etager. Børnehaven, indskolingen og administrationen er
placeret i stueetagen og på 1. sal, mellemtrinnet på 2. sal og udskolingen på 3. sal.
Udearealerne på terræn er suppleret med store terrasseanlæg på samtlige etager, som er helt eller delvist integreret i facaden. De store
terrasser fungerer som nærlege- og undervisningsområder for klyngerne, og på tagterrassen er der en indhegnet boldbane og et område
med siddemøbler, hvorfra man kan nyde udsigten over byen. Uden for almindelig skoletid er lokalerne, herunder boldbaner, –sale, udearealer og terrasser, åbne for offentligheden og foreningslivet.
Den nye skoles facader er opført i genbrugstegl, hvoraf en del stammer fra den tidligere Sct. Annagades Skole. Generelt fremstår byggeriet
i materiale- og farvevalg som et levende og dynamisk sted, hvor såvel børn som voksne kan finde identitet i udformningen af nærmiljøet,
men også i skolen som helhed.
Visionen for byggeriet er at skabe fremtidens skole som kernen i et sammenhængende børne- og ungemiljø i lokalområdet. Skolen danner
således rammen om et pædagogisk og idrætsligt miljø, hvor børn og voksne trives, og hvor børnene får optimale muligheder for udfoldelse og læring. Det sker med udgangspunkt i arkitektoniske virkemidler som rum, dagslys og materialitet og med fokus på læring gennem
bevægelse og sansning.
Frederiksbjerg Skole er designet med fokus på dagslyset som en naturlig kilde, der
hele tiden varierer i intensitet og retning. Helt konkret er der i designet af skolens
facade arbejdet med en graduering af vinduesstørrelser, så vinduerne er størst i
midten, mindre i toppen og mindst i bunden.
Dagslys er en af de vigtigste faktorer i et godt indeklima. Mangfoldigheden i f.eks.
lysintensitet, farvegengivelse og dagslysets variation har stor betydning for oplevelsen af tid og rum. Bearbejdningen af dagslyset udgør derfor en vigtig brik i
udviklingen af et varieret og inspirerende læringsmiljø.
Skolen skal fra 2017 fungere som levende laboratorium for studier af samspillet
mellem dagslys og kunstlys og lysets betydning for indlæringen. Udviklingsprojektet udføres af Henning Larsen Architects' bæredygtighedsafdeling i samarbejde
med blandt andre DTU, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og SBI.”
(fra Henning Larsens hjemmeside).
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