OPSAMLING PÅ WORKSHOP 2

Detaljering af det pædagogisk-arkitektoniske program
Deltagerkreds: Projektgruppen på Bakkeskolen
Projektgruppen var den 21. maj inviteret til workshop, hvor det
pædagogisk-arkitektoniske program skulle foldes ud. Det både hvad
angår visionen og ikke mindst indskoling, mellemtrin, udskoling og
fagområder på skolen.
Først arbejdede deltagerne med uddybning af visionens
designprincipper, der blev diskuteret i grupper. Efter en ”studietur”,
hvor deltagerne gik på opdagelse i inspirationsbilleder fra skoler over
hele verden, blev skolens forskellige områder udviklet og
konkretiseret i modelform i Autens’ Learning Space Design Lab©.
Her følger opsamlingen på workshoppen.
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Ord på visionen

En gruppe diskuterede det overordnede
designprincip om mangfoldige læringsfællesskaber.
Dialogen gik på, at der skal være plads til alle. Det
gælder så vidt indenfor som udenfor. Der skal være
plads til de fysisk aktive, men også stille bevægelse
og rolig fordybelse.
Læringen kan foregå over det hele. Der er en god
variation af store og mindre rum, hvor man finder
udstillinger af elevarbejder og inspiration til læring.
Der er gennemsigtighed ind til andre rum, så man
bliver nysgerrig og kan følge med i, hvad der sker på
skolen, når man bevæger sig rundt.
Faglokaler er vigtige i alle fag. Man skal ”træde ind i
faget”. Faglokaler, der lægger op til forskellige
aktiviteter og måder at gøre tingene på.
Alle rum er læringsrum. Det gælder også
forbindelsesarealer og mindre grupperum. Det er vigtigt,
at eleverne oplever, at der er gjort noget ud af et rum.
Det kræver en stilmæssig sammenhæng mellem funktion
og indretning, der inspirerer alle til at passe på det og
hjælper til, at man forstår det som et fælles læringsområde.
Belysning og akustik er meget væsentligt for gode
læringsrum. Det samme gælder temperatur og rengøring.
Der skal eksempelvis være skofri skole, da det giver en
helt anden ro, end den der opleves på Bakkeskolen i dag.
I faglokaler er der mulighed for at få eksterne aktører,
forældre eller virksomheder ind, der kan bidrage med
andre fagligheder end det pædagogiske personale. En
mulighed er at søge støtte til udvikling af eks. et
makerspace, hvor der er god plads til at få besøg.
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Ord på visionen
Måltider på skolen skal foregå i kantinen,
hvor man kan mødes på mange forskellige
måder. Her er både plads til større fælles
måltider, at samle en eller flere årgange eller
et mindre hold.
I kantinen finder man mange muligheder for
læring og her kan arbejdes på og udstilles
færdige projekter om sundhed, mad og
bevægelse. Kantinen tænkes sammen med en
udendørs urtehave, hvorfra eleverne også kan
hente friske krydderurter til madlavning.
Kantinen kan også blive et trækplaster for
interessenter udefra. Eksempelvis den lokale
fodboldklub, beboerforeninger eller andre,
der holder arrangementer og kan benytte
køkkenet.
Bevægelse er vigtigt. Her spiller også eventuelle gange/forbindelsesarealer en rolle. Skolen skal fremme, at man både kan gå,
løbe, klatre, hoppe m.m. På skolen finder man flere steder alternative måder at komme fra a til b på. Vigtigheden og fremme af
bevægelsen kan også komme til udtryk ved, at man producerer energi gennem legeredskaber. Eksempelvis ved at køre i karrusel,
benytte fitness redskaber og lign., hvor man kan se, hvad man bidrager med af energi.
Tænk hvis idrætshallen kunne registrere, hvor meget energi, der er blevet brugt, så man enten får sig et koldt eller varmt bad
efter træning. Der kan være et læringsrum med skærme, hvor der løbende præsenteres forskellige bevægelses-aktiviteter og
daglige øvelser. Det kan være øvelser, som man selv udarbejder og lægger op eller øvelser, der er lavet i forvejen.
Nær både kantine og idrætshal er flere fordybelses- og stillezoner, der er en vigtig del af det sunde, hele menneske. Derfor kan
man i forbindelsesarealer og læringsrum bevæge sig ind i ”hviske-tiske”-zoner. Flere steder kan man benytte forskellige
”sundhedsværktøjer”, eksempelvis pulsmålere, hvor man kan lære at måle puls eller kondital og ellers bare gå hen og tage en
pause. Afslutningsvis er det på skolen let at finde sundhedspersonale og der ønskes en sund, økologisk og fornuftig madordning
til både elever og medarbejdere.
Udenfor ønskes et ”vildt” naturområde, der
tiltrækker insekter og dyr. Det er vigtigt, at alt
ikke bliver ”kultur-natur”. Udenfor kan laves
projekter om bæredygtighed, eks. om
fremstilling og genbrug af papir. Det
prioriteres højt, at skolen får en fornuftig
affaldssortering og ikke bruger engangsmateriale. Man kan indrette noget af skolen
som en ”genbrugscentral”, hvor man kan
bytte sig til ting (også for lokalmiljøet).
Naturen, grønne planter og organiske former,
skal med indenfor og dermed skabe større
sammenhæng mellem ude og inde. Der
ønskes åben forbindelse mellem urtehaver,
træer, buske og udendørs leg.
Personalet ønsker, at mange læringsaktiviteter kan foregå udendørs. En mulighed
er at have en naturpatrulje, som laver
aktiviteter til forskellige aldersgrupper.
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Ord på visionen
På workshoppen var der ingen
grupper, der arbejdede med
designprincipperne om ”skolen og
lokalmiljøet” eller ”indretning af
uderum”. Flere berørte dog emner,
der både har med lokalmiljøet og
uderum at gøre. Se blandt andet
indretningen af ”Skolen på vrangen”
på s. 9.
For en god ordens skyld gengives
hér designprincipperne, der også
kan findes i det pædagogiskarkitektoniske program.
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Studietur
Efter dialog om designprincipper tog deltagerne på ”studietur”. Med inspirationsbilleder fra en lang række skoler herhjemme såvel som i udlandet gik projektgruppen på opdagelse i potentielle løsninger til indretning både inde og ude.
Løsningerne blev ivrigt diskuteret og gav inspiration til
senere på dagen, hvor deltagerne i fysiske modeller
samskabte mulige indretningsløsninger på fremtidens skole.

Årgangsområde: Indskoling

I indskolingen ønsker man at have et
større fællesareal samt tre mindre
rum. De tre lokaler skal fungere som
forskellige arbejdsrum og være
morgenbaser for en gruppe elever.

Fællesarealet indrettes med
forskellige grupperum, der
indbyder til, at flere grupper
kan sidde og arbejde på
samme tid.

Det er i basen man har et trygt sted,
at møde ind om morgenen. Herfra
går man ud og arbejder og i baser
såvel som fællesareal findes forskellige zoner til forskellige typer arbejde.
Det er et ønske, at der bygges
op i højden, så det er muligt at
lave arbejdsrum i forskellige
højder. Der kan desuden være
flere alternativer til at komme
op og ned til disse arbejdsrum.
Det kan eksempelvis være
rutsjebaner, brandstænger,
klatretov eller -vægge.

Her er mange forskellige arbejdspladser
bl.a. med mulighed
for at ligge på små
hylder med puder,
kravle ind i små huler,
ligge i sækkestole eller
sidde ved normale
borde.
Der skal være god mulighed for bevægelse i
fællesarealet. Da indskolingen også rummer
SFO’en er det vigtigt, at
der foruden køkken også
er et stort areal børnene
kan sprede sig ud på i
såvel skole- som SFO-tid.

I fællesarealet findes en
samlingstrappe, hvor hele
årgangen kan samles. For
enden af trappen er en
scene, der kan bruges til
præsentationer, teater og
lignende aktiviteter.
Desuden garderobe til hver
årgang.
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Årgangsområde: Mellemtrin

På mellemtrinnet ønskes
årgangsområdet tænkt i flere
niveauer (trappesatser m.m.),
sådan at man kan skabe mange
så det giver mange forskellige
arbejdsområder, zoner &
hemse/huler.

Det store fællesareal har
en masse små rum-i-rum
som man kan sidde og
fordybe sig individuelt eller
i grupper. Den store
centrale formidlingstrappe
gemmer på én af flere
huler i området, der ønskes
skofrit. Ved indgangen
finder man et garderobeområde og fællesarealet
har også en kreazone med
vådzone.

I fællesarealet er en større
formidlingstrappe, der kan
rumme alle årgangens elever.
For enden af trappen er en
lydtæt skydedør ind til
musiklokalet, så der kan åbnes
op ind til musik og trappen kan
bruges til tilskuerpladser.

Fællesarealet indrettes med forskellige zoner, der
giver mulighed for at variere måden at arbejde på.
Her er der bl.a. mulighed for at sidde i et separat rum
med glasvæg(ge), så man let kan skabe overblik.

Der er indrettet flere steder til leg og
bevægelse. Læringsmiljøerne må
gerne aktivere eleverne og her er rig
mulighed for fysisk udfoldende
læringsaktiviteter.

I eller nær området indrettes også teamrum, hvor
medarbejdere kan forberede sig og opbevare deres
ting.

På gulve og vægge findes læringsrelevante udstillinger/folier m.m., så
man finder læring alle steder.
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Årgangsområde: Udskoling

I udskolingen er der ingen klasselokaler. Det er et
stort alsidigt område, der giver mulighed for at
bevæge sig rundt og finde den plads, der passer
bedst til den enkelte. Centralt i området fører
”snørklede gange” ind til et grønt loungeområde,
hvor det er muligt at sidde og arbejde. Her
indrettes med gruppe-/holdpods samt runde
borde, der indbyder til gruppearbejde.
”Brainbreaks” tænkes ind i skoledagen uden at de skal være et
forstyrrende element. Der indrettes
aktive zoner, hvor man eks. kan gå
armgang eller hænge i nogle ringe.
Her kan man være aktiv og få brændt
energi af. Ligeledes findes zoner til at
kunne ligge og slappe af i f.eks. nogle
sækkestole eller hængekøjer.

En stor formidlings- og
samlingstrappe danner rammen
for præsentationer og
instruktion. En skydedør eller et
”tungt” gardin sættes op, så
trappen kan bruges til
præsentationer, selvom der
foregår andre ting i området.

Naturen tages med indenfor.
Fællesarealet indrettes hjemligt og
hyggeligt med trægulve og grønt, så
man kommer væk fra ”institutionsfølelsen”. Inventaret tænkes i naturlige
og organiske former. Det må samtidig
gerne være fleksibelt, så man let kan
flytte rundt og skabe ”rum” efter behov.
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Udeskole - ”Skolen på vrangen”

Deltagerne arbejdede ligeledes med at
lave en ”skole på vrangen”. Grundidéen
er, at et årgangsområde erstattes af et
udeområde. Området skal kunne det
samme som andre rum med områder til
formidling, individuel fordybelse og
gruppearbejde. Samtidig giver området
nye muligheder for at lave eksperimenter, der ikke er mulige indenfor. Det
kan også være en vigtig fælles facilitet for
hele lokalområdet.

Udeområdet skal være et
læringsområde, der kalder på leg og
mange forskellige aktiviteter. At være
ude i alt det grønne gør en glad og det
er håbet, at eleverne vil omfavne det
og tage ejerskab over det.

Store træer og en sø kan give en naturlig
opdeling af området således der bliver
dannet små ”rum” i om-rådet. I alle disse
rum findes tavler til at skrive på og
overflader med faglig information, der
kan inspirere og aktivere eleverne og
bruges som arbejdsflader. Desuden
fysiske rum, evt. shelters, der også kan
benyttes af lokalmiljøet.

I udearealet er det muligt at samle alle
elever på en stor beskedtrappe. Her er
også udendørsscene, som bruges, når
eleverne formidle/øve præsentationsteknik eller opsættes teater.

Små hytter til fordybelse og gruppearbejde kan tages i brug, hvis det regner
eller er koldt. En hytte eller tipi kan
benyttes, når vejret er rigtig slemt. Her er
vandforsyning, værkstedsfaciliteter, borde,
der kan give mulighed for fællesspisning
m.m. Der skabes faciliteter for
eksperimenter, der knytter sig til arbejde
med klima, vejr og lignende.
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Naturfaglige værksteder og faglokaler

Det naturfaglige område skabes som et
årgangsområde indrettet i forskellige zoner
med formidlingszone(r), arbejdszone(r) og
stille/filmzone. Området ligger ud til
”skolen på vrangen”, så man kan åbne
lokalet op og rykke læringsaktiviteterne
udenfor.
I området ønskes et stort og organiseret
depot med en masse hyldemeter, så der
er plads til at kunne opbevare materialer,
elevarbejder m.m. I sammenhæng med
området findes
udenfor et drivhus,
hvor der er planter,
dyr og insekter, der
kan inddrages i
forskellige projekter.

Arbejdszoner indrettes med store
arbejdsborde som eleverne kan stå rundt
om. Her er der plads til at have
mikroskoper stående og samtidig lave
forsøg. Bordene ønskes organiseret på
en måde, der indbyder alle elever til at
deltage aktivt og samtidig kan man
arbejde i grupper ved dem.

Formidlingszonen skal kunne
rumme hele årgangen da
undervisningen skal være
parallellagt. Formidlingszonen
bruges til korte briefinger og
beskeder og derefter bevæger
eleverne sig ud til
arbejdsstationerne. I området er
der også fordybelseszoner hvor der
er computere og hvor eleverne kan
arbejde individuelt.

I området er et biblioteksområde,
som ligger oppe på en etage, så der
dannes et rum nedenunder. Her er
en form for ”planetarium” med en
stjernehimmel, som man kan ligge
og kigge på. Der kan også køre film
i loftet.
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Kreative værksteder og faglokaler

Alt arbejde med træ skal foregå i samme
rum, der lukkes med glasdøre, som
skærmer for støv. Man skal kunne se ind
og blive nysgerrig på, hvad der foregår.

Det er ønsket at alle skolens
kreative værksteder ligger
sammen. Der kan være glasvægge, der deler området op og
skærmer af for støv, men
glasvæggene skal også sikre at
alle er under opsyn af hensyn til
sikkerhed.

Det er ikke meningen, at der er en
høvlebænk til hver, da tanken er, at
årgangen fordeler sig på forskellige
værksteder i det kreative område.
Undervisningen begynder med, at man
samles på formidlingstrappen, hvor
eleverne sættes i gang. Trappen kan evt.
placeres udenfor selve værkstedsområdet i
en fælleszone.

Der er et aflåst lokale til alle
maskiner som kun må
benyttes, når der er en lærer
tilstede. Dette lokale skal
kunne lukkes helt af.

Formidlingstrappen kan også benyttes, hvis
der skal gives beskeder og drøftes noget
undervejs årgangs-, hold- eller gruppevis.
Andre kan godt være i gang samtidig, da det
er et større og åbent værkstedsforløb.
Der er god plads til
at udstille
elevernes arbejde.
Her kan også være
montre og overflader, hvor man
kan lave
inspirerende
ud-stillinger.
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Musiklokaler og bevægelse
Deltagerne arbejdede med konkrete ønsker til musiklokaler og Bevægelse:
muligheder for bevægelse. Disse ønsker er listet herunder med • Indenfor:
en skitse over, hvordan hallen kan tænkes sammen med en
• En fuld håndboldbane med indbygget springgrav i
større fællestrappe.
gulvet.
• Hallen skal kunne deles i to med fleksibel skillevæg.
Musik:
• Klatrevæg for enden af hallen.
•
Der ønskes to musiklokaler – et til indskolingen og et til
• Indendørs/udendørs løbebane.
mellemtrin/udskoling.
• Fleksible rum og sale med spejle.
•
En scene, hvor der er mulighed for at åbne op ved
• Rekvisitrum.
koncerter, skuespil, dans m.m.
•
Et indspilningsstudie.
• Udenfor:
•
Øve rum – både individuelle og samspilsrum.
• Boldbaner.
•
Digitalt musikrum med computere, keyboards og elektrisk
• Parkourbane.
trommesæt.
• Atletik.
• Skov med udlagte poster til orienteringsløb.
Sal til dans og
bevægelse. Salen kan
deles op på midten,
så der kommer to
mindre sale.

Musiklokalet deles op i små
rum, så der både kommer et
indspilningsstudie, et øve
rum og et digitalt musikrum.

Musiklokalet skal kunne
åbnes op, så der kan være
en udendørsscene. Evt.
også til en samlingstrappe i
PLC/skolens hjerte.

HÅNDBOLDBANE

Musiklokale med mulighed for
at åbne op ind til den store hal.
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Medarbejderfaciliteter, kontor m.m. og uderum
Legeledes blev der arbejdet med at konkretisere krav og ønsker • Det tekniske service personale ønsker:
til medarbejderfaciliteter, kontor og uderum:
• Et fælles rengøringsrum som de kan starte deres
arbejdsdag i, så de også får et godt fællesskab.
Medarbejderfaciliteter:
• At skolen bliver lettere at komme til at gøre rent og er
• Personalets pauselounge bør forbeholdes mentale pauser.
mere sammenhængende.
• Årgangsområdernes formidlingstrapper og grupperum m.m.
• Et samlet depotrum (der er måske omkring 10 rum i
kan benyttes til at afholde mindre personalemøder. Lokalerne
dag). På denne måde spares noget plads og flere
står alligevel tomme, når der bliver afholdt møder.
rengøringsredskaber. Depotet placeres med let
• Der må gerne være flere steder, hvor man kan holde møder
adgang med paller udefra.
midt på dagen, hvis man eks. har gæster på besøg.
• Det er vigtigt, at der er udsyn til naturen og at der kommer Uderum:
dagslys ind i medarbejdernes forberedelsesrum.
• Shelter-facilitet til min. 90 elever.
• Der ønskes madordning til medarbejdere – gerne sund og
• Bålhytte til 90 elever (spejderne har én, der kan rumme
økologisk mad.
dette).
• Personaleomklædningsrum og garderobe til udetøj og sko
• Toiletfaciliteter.
• Skabe/hylder til medarbejdernes ting og materialer. Dog kan • Værksteder 4 stk.
man arbejde hen mod den papirløse skole.
• Orangeri – væksthus.
• Fælles depoter for årgange/årgangsteams.
• Skur til redskaber og aktiviteter, herunder mountainbiks,
• Teamrum placeres med tæt kobling til PLC. Teamrum
rulleskøjter, haveredskaber, havemøbler m.m.).
indrettes med mødebord og et antal computerarbejdspladser. • Vejrstation.
• Ikke alle har eget skrivebord – der er måske et skrivebord til • Stald til kaniner, fjerkræ og dyr.
det, der svarer til hver anden.
• Forhindringsbaner.
• PLC’et ønskes med et professionelt møderum med projekter, • Legepladser.
skriveflader og lignende.
• Sportsfaciliteter (multibane og andre baner, beachvolleybane,
atletikfaciliteter, løbebaner, springgrav m.m.).
Kontoret m.m.:
• Skur til idrætsredskaber, net, bold m.m.
• Skal ikke gemmes væk, men er tæt på personalerummet. Det
skal være muligt at hilse på medarbejdere, der går forbi.
• Glasvægge til sekretærer og ledelse, så man kan kigge ind.
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