
FREMTIDENS SKOLE

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

Klyngeområde i Børneuniverset - Løsning B 
Klyngeområdet skal også benyttes af SFO. Det er derfor vigtigt at indrette 
fleksibelt for maksimalt udnyttelse af områderne under og efter skoletid. 

I løsning B danner et nedsænket område rammen for mange forskellige 
zoner, der adskilles af mobile skillevægge, som kan rykkes rundt i området. 

I de store fællesområder bygges bikubeceller til fællesbeskeder og kort 
holdundervisning. Der indrettes køkken- og depotfaciliteter for at udnytte 
”gangareal” og installeres flere læsekroge, hyggekroge og arbejds- og 
værkstedszoner.

Klyngeområdet hænger derudover sammen med et nærliggende ude-
område, hvor der er fokus på jordens elementer, og man kan lære om ild, 
luft, vand og jord. Her kan man arbejde med sanserne og i øvrigt have en 
masse plads til leg og bevægelse.

Køkken og opbevaringszone 
Omkring det store nedsænkede område 
indrettes køkkener, vådzoner, depotplads og 
hyggenicher. Formålet er at udnytte/undgå 
hvad der ellers blot ville være gangareal.

Der skal både være plads til fælles 
materialer, elevarbejder og kroge, hvor man 
kan gemme sig. 

Nedsænket område 
I det nedsænkede område indrettes blandt andet 
en afslapningszone med bløde møbler, et musik-
område til fælles morgensamlinger på årgangen 
samt gruppeområder med borde i forskellige 
højder.

Området indrammes af lave trapper, der fører op 
til næste niveau med stamlokale, info/grupperum 
mm. Disse trapper kan udnyttes til arbejdszoner, leg 
og bevægelse.

Det nedsænkede område kan ryddes for alt inven-
tar, så der eksempelvis kan laves scene til teater.

Nærliggende udeområde 
Klyngeområdets nære udeareal indrettes til udeskole og 
med masser af plads til leg og bevægelse og større fælles-
samlinger. Kombinationen af udekøkken, urtehave og bål-
sted lægger op til undervisning i madkundskab. Desuden 
kan der indrettes parkour- og skatebane.

I udearealet findes også en fleksibel installation, der både 
giver plads til sandkasse og ”udendørs 
svømmehal”. Om vinteren kan den omdannes til en mindre 
skøjtebane... et lille benspænd til arkitekterne :-) 

Stamlokale 
Et stamlokale indrettes i forskellige 
zoner med skillevægge, der 
tillader at rykke rundt på møblerne 
og skabe forskellige stemninger i 
rummet. Lokalet får borde i 
forskellige arbejdshøjder og tavle/
skærm til holdundervisning. Et rum 
man kan søge ind i og finde ro, når 
her ikke er formel undervisning.

Bikubeceller 
”Bikube-lignende” celler udgør inforrum 
og beskedzoner, hvor hold af 15-25 børn 
kan få fællesbesked og kort holdunder-
visning. Børnene sidder rundt i ring omkring 
en lærer, der kan hive en mobil tavle eller 
smartboard hen ved cellens åbning. 


