
FREMTIDENS SKOLE

NY SKOLE I HADERSLEV SYD
OPSAMLING FRA 3. WORKSHOP D. 24. NOVEMBER 2016, 
HVOR VI SNAKKEDE UDVIKLING AF KLYNGEOMRÅDER.

Klyngeområde i Junioruniverset - Løsning B 
Klyngeområdet indrettes med en aula til fællessamling, en grøn zone til café 
og arbejdsområde, en rød zone til individuel fordybelse og mindre gruppe-
arbejde og scene til teater og lignende. 

En stor teleskoptrappe etableres ved scenen tæt på musikrum, så instrumenter 
ikke skal slæbes så langt ved forestillinger. Når scene og teleskoptrappe 
trækkes ind, skabes der god gulvplads til leg, bevægelse og spil.

Centralt placeres et rundt team- og forberedelsesrum til personalet, hvor der 
installeres store glasvægge i. Dette vil skabe transparens og sikre nærvær og 
gennemsigtighed mellem børn og voksne. 

Løsningen bærer præg af meget gulvplads til leg og bevægelse, hyggekroge, 
eksempelvis læserør i væggen, hvor man kan trække sig væk fra støj og larm, 
samt fleksible og forskellige løsninger til besked- og arbejdszoner. 

Fællestrappe, sceneområde og løbebane 
En stor, fleksibel teleskoptrappe skaber mulighed for store fælles-
samlinger, eksempelvis ved morgensang. Desuden indrettes et 
sceneområde foran, så det kan bruges til forestillinger og lignende. 

Trappen gøres mobil og kan eksempelvis gemmes ind i væggen, 
så man frigiver en masse gulvplads. Hér kan der skabes rum til leg 
og bevægelse og man kan via gulvfolie lægge op til forskellige 
aktiviteter, eksempelvis løbe- og hinkebane. 

Scenen gøres mobil, så den kan ”klappes op” og frigøre gulvplads 
på samme måde som teleskoptrappen.

Caféområde 
Den grønne zone, caféområdet, indrettes til den 
gode samtale og med borde til gruppearbejde. 
Forskellige møbler og loungeområder lægger op 
til en hyggelig stemning, og zonen kan benyttes til 
udstilling af elevarbejde og lignende.

Fordybelseszone og læserør 
Den røde zone kan med skille-/foldedør adskilles til to 
mindre rum, så flere hold kan benytte zonen på samme tid. 
Her indrettes læseområder, hvor børnene kan fordybe sig i 
mindre kroge, primært i bløde møbler. Det foreslås eksempel-
vis at indrette læserør i væggene, hvor børnene kan slænge 
sig. Med denne løsning vil det ikke føles som om man mister 
gulvareal. Zonen får desuden rigeligt med reolplads til 
opbevaring af bøger, materialer og lignende.

Team- og forberedelsesrum 
Centralt i fællesområdet placeres 
personalerum til forberedelse og interne 
møder i årgangsteams - en lærerstation. 
 
Der installeres glasvægge, der sikrer 
transparens og gennemsigtighed og en 
følelse af nærvær for børnene.

Rummet kan eventuelt udgøre et 
særskilt personalerum for alle universets 
klyngeområder.


