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1

INDLEDNING

1.1

Opgavens afsæt og grundfortælling

Hele lokalsamfundet skal rykke, når skole og hal rykker sammen i Overlund.
Den nuværende Overlund Skole er teknisk nedslidt, utidssvarende pædagogisk og
er belastet af PCB i sin nuværende bygningsmasse. Byrådet har derfor besluttet at
bygge en ny skole, SFO og klub samt at renovere hallen i Viborg-bydelen Overlund.
Det bliver ikke blot en traditionel skole og idrætshal, men et helt ny kultur- og
samlingssted for borgerne, der danner det naturlige samlingspunkt i bydelen, som
Overlund i dag mangler.
Under arbejdstitlen Overlund rykker sammen skal der dannes et kreativt og fleksibelt
miljø, så skole og hal kan fungere som et naturligt samlingspunkt for lokalområdet
fremover.
Det nye samlingssted skal, som skolen og hallen i dag, danne ramme om undervisning og foreningsidræt, men der skal også skabes plads til nye idrætsgrene og de
borgere, som slet ikke er organiserede i foreningslivet – Det skal kort sagt være et
moderne forsamlingshus i bydelen. Der skal i organisation og tankegang tænkes på
tværs, og man kan forestille sig, at grænserne mellem ”inde” og ”ude” – ”organiseret” og ”uorganiseret” bliver flydende.

1.2

Forudgående proces

Der er i projektets første fase lagt stor vægt på bruger- og borgerinddragelse, for at
projektet i videst muligt omfang kommer til at møde borgerne, hvor de er og lever
deres liv.
Inddragelsen har givet alle mulighed for at komme til orde til møder, events,
workshops og på de sociale medier. Målet var at sikre, at skolen spiller bedst muligt
sammen med fritids-, forenings- og kulturliv i bydelen. Hvordan kan skolen være
mere åben over for lokalsamfundet, og hvordan kan en hal blive et samlingspunkt for
borgere, som ikke nødvendigvis er medlem af en idrætsforening?
I udviklingsfasen er der indsamlet idéer og input både lokalt i Overlund og via
studiebesøg til andre nybyggede skoler og idrætshaller. Nedenfor er de mest
gennemgående aktiviteter og tilhørende temaer oplistet.
De sociale medier har gennem projektet været brugt til al information og interaktion
med de lokale borgere i Overlund.
Projektets hjemmeside:
https://overlundrykkersammen.viborg.dk/
Projektets facebookside:
https://www.facebook.com/groups/Overlundrykkersammen/

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S

Den nye bygning skal være klar til brug i 2022 og rumme skole for 750 elever fra
0.-9. klasse fra skoledistriktet og idrætsfaciliteter til de lokale foreninger. Skole og
idrætsfaciliteter skal desuden kunne udbygges efter de nuværende skoledistrikter
og elevtalsprognoser med op til 1.300 elever i år 2040.
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Observationer og dataanalyse

Processen har taget udgangspunkt i livet i bydelen i dag. Gennem observationer af
området og analyser af data på bl.a. sociale medier, er der skabt et billede af, hvor
borgerne bruger deres tid og hvor de mødes, samt hvad der sker i og omkring skole
og hal på forskellige tidspunkter.
Den største opdagelse i dette arbejde var, at McDonalds fungerer som et socialt
samlingssted for børn og unge. Derudover viste analyserne også, at idrætsfaciliteterne
er udfordret af, at alle ønsker de samme faciliteter på samme tidspunkt. Hvorimod
der på andre tidspunkter er en overkapacitet, hvor både hal og boldbaner står tomme.
Nærområdet har 10 legepladser som på de 6 uger i maj/juni, hvor observationerne
stod på, ikke sås i brug. Det samme gælder skolens uderum, som kun er i brug i
skoletiden.
Inddragelse af borgere til byfest
Skole og hal har en indlysende interesse i at få etableret moderne rammer for
undervisning og idræt. Hertil har hele lokalsamfundet en interesse i, at rammerne
bliver fleksible og innovative, så det nye byggeri bliver et naturligt samlingspunkt i
Overlund. Derfor er hele bydelen blevet inviteret til at deltage med ønsker og gode
idéer til Overlund byfest.
De gennemgående temaer fra borgerne var, at man skal huske, at områdets mange
seniorer er en ressource samt, at man skal huske kulturformål og ”den gode kaffe”.
Mange bruger billedet af Dokk1 i Århus som reference.
Opsamlingen fra byfesten kan ses i bilag 4

Overlund byfest

Opstartsworkshop
Som et led i idégenereringen til projektet samledes 80 interessenter i Overlund
Hallen og arbejdede sammen om at skabe billeder af, hvad man synes, et nyt
samlingssted i Overlund skal indeholde.
Fælles for alle gruppers idéer var temaet at skabe rum til mangfoldighed – bydelens
hus, samt at forbinde natur og bygning.
Opsamlingen på denne workshop kan ses i bilag 5

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S

1.3
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Studieture
For at skabe en fælles referenceramme for skole og fritidsbrugere, blev der
gennemført to studieture med fokus på koblingen mellem skole og idræt.
Den vigtigste læring fra disse besøg var at sikre en stor åbenhed og transparens
mellem faciliteterne samt at have fokus på en samlet ledelsesstruktur, så driften ikke
bliver en stopklods.
Opsamlingen fra studieture kan ses i bilag 6
Pædagogisk proces med Rummets Sprog ved Kasper Stoltz
Som et led i at hjælpe Overlund Skole med at se på nye pædagogiske og rumlige
muligheder har Rummets Sprog gennemført et seminar for alle ansatte med det
formål, at indsamle personalets (pædagoger, lærere, administration) behov og
ønsker til den nye Overlund Skole. Man har etableret et fælles sprog og et fælles
vidensgrundlag omkring relationen mellem rum og læring samt ikke mindst skabt
medbestemmelse og medejerskab i processen mod udformningen af den nye skole.
Det er på baggrund af dette seminar for skolen besluttet, at der skal arbejdes med
faglige miljøer for både mellemtrin og udskoling.
Opsamlingen på seminar kan ses i bilag 7

Generelt har eleverne haft stort fokus på bevægelse og afvekslende rum. Legende
elementer som ruchebaner og klatrevægge ligger højt på elevernes ønskeliste.
Eleverne har en klar holdning til rod og visuel støj som forstyrrende elementer. De
ønsker sig inspirerende uderum, og en skole som man har lyst til at hænge ud på i
fritiden.
Opsamlingen på emneugen og børnenes skønne idéer kan ses i bilag 8

1.4

Inddragelsesprocessen fremadrettet

På baggrund af alle ovennævnte aktiviteter har der tegnet sig 7 gennemgående
tematikker for projektet:
•
•
•
•
•
•
•

Organisation (på tværs og fælles)
Rum til ungdomskultur
Bevægelse og sport
Kulturhus og samlingssted
Gode læringsrum
Arkitektur
Forbindelse mellem ude og inde

Det er på baggrund af disse temaer, at projektets vision er udarbejdet. Totalrådgiveren
skal med udgangspunkt i visionen og det forudgående arbejde fortsætte
inddragelsesprocessen fremadrettet. Det forventes, at totalrådgiveren tilrettelægger
en proces for inddragelse af skole, fritid og lokale borgere som en del af sin ydelse.

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S

Emneuge for skolens elever
Inddragelse af eleverne på Overlund Skole har haft til formål at generere et brugbart
input i overvejelser og prioriteringer for det pædagogiske og sociale indhold i
projektet. Eleverne ser andre ting end voksne – og prioriterer måske anderledes.
Derudover har det skabt et bredt ejerskab til projektet i elevkredsen og herigennem
gødet jorden for en succesfuld flytning og ibrugtagning af nye rammer – samt en
stolthed og ansvarsfølelse for det færdige projekt ”jeg har været med til at bygge
min egen skole…”
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I dispositionsforslagsfasen skal totalrådgiveren gennemføre de nødvendige
aktiviteter for at kunne kvalificere og færdigudvikle sit vinderforslag, så det bedst
muligt tilgodeser visionen samt brugernes ønsker og behov.
Viborg Kommune ønsker en inddragelsesproces af høj kvalitet, som tager afsæt i det
arbejde, der allerede er gennemført og er tro mod Viborg Kommunes politikker og
opgavens visionsgrundlag.
Det forventes, at der laves separate aktiviteter for følgende tre grupper:
-

SKOLE
Overlund skoles ledelse og medarbejdere
SFO ledelse og medarbejdere
Skolebestyrelsen
Man har gennem det tidligere forløb arbejdet sammen med Rummets Sprog.
Totalrådgiveren skal forvente, at der fortsat skal være dialog med Rummet Sprog
omkring f.eks. allerede igangsatte prøvehandlinger.

-

FRITID
Klub Toftens ledelse og medarbejdere
Overlund Hallens bestyrelse og halinspektør
Asmild Badminton Klub
Overlund GF Fodbold
Eastside Viborg
Viborg Atletik og Motion
Gymnastikforeningen KVIK
Overlund Tennisklub
Asmild FH (Overlund GF Håndbold)

-

LOKALSAMFUND
Alle der bor i lokalområdet

2

VISION

2.1

Projektets visonsgrundlag
”Overlund rykker sammen er et naturligt centrum for samvær, læring,
bevægelse og fællesskab i bydelen - på tværs af alder og interesser. Her er vi
fælles om mest – fælles og nærmest”
Overlund rykker sammen er formet af fire bærende værdier:
Naturlig værdi:
Gennem en bæredygtig bygning skabes bæredygtige fællesskaber. Vi tager et
overordnet ansvar for naturen omkring os, for miljøet, for hinanden og for fællesskabet.
Bygningen og dens brugere er i kontakt med naturen, både via udsyn, udsigt og
adgang til den nære natur på grunden og forbindelser til naturen i lokalområdet.
Naturens elementer indgår i leg og læring. Det er muligt at måle og følge forskellige
bæredygtige tiltag samt at bruge regnvand i design af udearealer.

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S

Herunder nedsættelse af et ”borgerudvalg”, som kan arbejde med prøvehandlinger,
mens skolen projekteres og opføres.
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Menneskelig værdi:
Overlunds nye rygrad sikrer den enkelte udsyn til verden og indsigt i sig selv. Gennem
rum, der er inspirerende og som understøtter kreativitet og personlig udvikling,
skabes et forbillede for fremtidens læring.
Den enkelte skal føle sig som en del af lokalsamfundet. Bygningen skal derfor
understøtte følelsen af fællesskab og være åben og imødekommende.
For at fremme børns og voksnes trivsel og sundhed skal bygningen og dens
omgivelser opfordre til bevægelse, leg og idræt.
Social værdi:
Bydelens nye samlingssted er for alle og skal give flere lyst til og mulighed for at
være en del af et aktivt fællesskab og foreningslivet. Gennem synlige aktiviteter skal
det inspirere til at prøve nye typer af aktiviteter.
Her skabes miljøer til ungdomskultur, hvor der vises tillid og gives ansvar. Her er
steder til at hænge ud og kigge på, både ude og inde.
Fællesskaber omkring mad understøttes i bygningen. I skolen samles vi i en fælles
kantine, og i fritiden samles vi om den gode kaffe, aftensmaden eller blot i køen for
at hente en hurtig bid med hjem.
Bygget værdi:
Ved hjælp af et sammenbygget kompleks understøtter vi sammenhængskraften
mellem skole, foreninger og lokalsamfund.
Overlunds nye samlingssted er et pejlemærke i bydelen. Arkitektur og landskab
tænkes sammen, og der arbejdes med niveauer både ude og inde.

2.2

Projektets politiske ramme

Viborg Byråd har i december 2018 vedtaget en ny styringsmodel, som med tiden vil
føre til en afskaffelse af de gældende politikker og strategier. Følgende tværgående
temaer er udpeget:
•
•
•
•
•

Sundhed
Læring og uddannelse
Oplevelser og fællesskaber
Bæredygtighed
Vækst og socialt

Temaerne er udmøntet i 21 målsætninger, hvoraf følgende vurderes særligt relevante
for Overlund rykker sammen:
•
•
•
•
•

Andelen af borgerne i Viborg Kommune med et sundt kostmønster skal
stige til 88 % i 2025
Mindst 85 % af alle borgere i Viborg Kommune er fysisk aktive i 2025
Mindst 80 procent af alle borgere i Viborg Kommune vurderer deres generelle
trivsel og livskvalitet som høj i 2025
En større andel af eleverne i 9. klasse skal vurderes uddannelsesparate,
herunder skal andelen af elever, der opnår mindst 2 i dansk og matematik
ved 9./10. klasse-prøven hæves til 92 % i 2025
Færre i Viborg Kommune er ensomme

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S

Bygningen er robust både i sit materialevalg og ved, at kunne forandres over tid i
takt med nye behov. Den tilvejebringer funktionelle og effektive kvadratmeter via
multifunktionelle rum.
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•
•
•
•
•

80 % af borgerne i Viborg Kommune er medlem af en lokalforankret forening
i 2025
Vi ønsker at øge omfanget af frivillighed i Viborg Kommune
Vi ønsker vækst i alle lokalsamfund over 200 indbyggere
Vi vil etablere økonomisk, fagligt og miljømæssigt bæredygtige institutioner
Vi vil forøge antallet af unge voksne, der har relevante kvalifikationer på
arbejdsmarkedet

Målsætningerne skal danne grundlag for konkrete initiativer og prioriteringer i de
enkelte fagudvalg.
Viborg Kommunens nuværende politikker i uddrag som har relevans for Overlund
rykker sammen er:
Vision: Børnenes og børnekulturens kommune
”Det gør vi ved at tilbyde børn og unge en sammenhængende ramme om en
tryg, god og indholdsrig opvækst – fra vugge og frem til de erhvervsforberedende
uddannelser. Det sker ved at have en folkeskole i særklasse og ved at udvikle
aktivitets- og kulturtilbuddene til børn.”
Uddrag fra dokumentet ”Lys i øjnene”:

Indsats, Det gør vi ved:
• at inddrage og aktivere børnene og de unge i læringsprocessen og lade dem
anskueliggøre den
• at se arbejdet med børn og unge i et længere tidsperspektiv for at ruste dem
til voksenlivet
• at sætte ind på sprogområdet og herunder yde en særlig indsats for familier
med flere sprog
• at anvende velfærdsteknologiske løsninger og digitale læremidler
• at udnytte mulighederne i pædagogisk animation til at støtte selvstændighed,
tilgængelighed og mestring for alle børn og med særligt fokus på børn med
særlige behov
• at de professionelle undersøger og afprøver mulighederne for at inddrage
frivillige i børns og unges trivsel, udvikling og læring
Uddrag fra dokumentet ”Viborg Kommune i bevægelse”:
Viborg Kommune i bevægelse - Det gode liv i bevægelse
Bevægelse er en af hovedingredienserne i det gode liv. Vores vision er klar. Viborg
Kommune skal være et sted, hvor vi:
•
•
•
•
•

Sætter flere borgere i bevægelse
Giver flere lyst til og mulighed for at være en del af et aktivt fællesskab
Understøtter vores mange frivillige ildsjæle i idrætslivet
Inspirerer borgerne til nye typer af aktiviteter
Sikrer faciliteter, der matcher nye tendenser og behov

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S

Målsætninger, Det er Byrådets mål:
• at børn og unge bliver så dygtige, som de kan, trives og bliver livsduelige
voksne
• at 95 procent af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse og at
opfylde de sociale 2020 mål
• at en større del af udsatte børn og unge får en ungdomsuddannelse
• at børn, unge, forældre og professionelle indgår i et forpligtende samarbejde
• at de fysiske rammer inde og ude tilgodeser spændende og udviklende
læringsmiljøer
• at udnytte de teknologiske muligheder, der understøtter alle børn og unges
udvikling, læring og trivsel
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Vores politik for idræt, motion og bevægelse deler DGI´s og DIF´s vision ”Bevæg
dig for livet”, om at 75 % af befolkningen skal være aktive i 2025 – og 50% i en
forening. Vi tror på, at der skal et bredt og organiseret samarbejde til for at fastholde
de nuværende aktive og tiltrække nye aktive borgere i Viborg Kommune. Vi skal
sammen udvikle eksisterende aktiviteter, skabe nye tilbud og sikre tidssvarende
faciliteter.

Læringsparadigme
Fremtidens læringsparadigme er i høj grad baseret på, hvad der betegnes 21st
century learning skills. En række bløde kompetencer som der er bred enighed om
fra både forskere, internationale organisationer og virksomhedsledere, at fremtidens
elever vil skulle besidde for at trives både på fremtidens arbejdsmarked, personligt
og socialt.
Kompetencebegrebet indeholder evner som:
•
•
•
•
•

Evnen til at tænke kreativt og innovativt
Evnen til at kunne samarbejde i teams og praksisfællesskaber
Evnen til at kunne kommunikere klart både i skrift og tale til mange
modtagergrupper og kontekster
Evnen til at udvise empati og indlevelsesevne
Evnen til at kunne tænke kritisk

Den fokuserer ikke på bestemte fag, men på en almen didaktik, hvor hele
måden, skolen arbejder på i forhold til børnenes faglige og personlige
udvikling, skal tilrettelægges, så den udvikler netop disse kompetencer.
Omsat til en skolefaglig kontekst betyder det en undervisning og pædagogik, der i
høj grad er elev-centeret. Dvs. man tager udgangspunkt i elevernes egen livsverden
og inddrager den i tilrettelæggelsen af undervisningen. Det peger også på en
almendidaktik, der i mindre grad fokuserer på individuelle præstationer, og i højrere
grad måler eleverne på deres evne til at samarbejde og løse problemer.
Den forudsætter også en skolehverdag, der i højere grad ligner virkeligheden. Dvs.
der arbejdes i højere grad i projekter med fokus på proces og produkt, hvor fagene
arbejder sammen i længere forløb i en undersøgende og åben didaktik, hvor der ikke
kun findes ét svar.
Der er en undervisningspraksis, hvor alle fag indeholder lige dele teori og praksis; dvs.
fagenes teoretiske viden skal omsættes til konkret praksis og sættes i anvendelse
gennem løsning af autentiske problemstillinger.

Fotosafari i emneugen

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S
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Pædagogisk vision

Overlund Skole ønsker et læringsmiljø, hvor undervisningen i højere grad er
elevcentreret og elevstyret. En læringskultur hvor eleverne har medbestemmelse
i forhold til undervisningens indhold, og hvor de samarbejder i problemløsende
teams omkring virkelighedsnære problemstillinger, og derfor også i højere grad skal
omsætte deres teoretiske viden til praksis.
Vi tror på et stærkt og professionelt samarbejde på tværs af kontekster sammen
med børn/unge og deres familier. Et samarbejde som underbygger oplevelsen af
sammenhæng og helhed i barnets liv.
I Viborg Kommune har vi fokus på børns læring og en ligevægtning mellem formelle
og uformelle kompetencer (jf. bilag 13) – og i den sammenhæng har klubben en
meget stor styrke i forhold til den uformelle dannelse af livsduelige børn/unge. Vi tror
på, at netop det at lade børnene og de unge opleve bevægelser mellem forskellige
arenaer i deres daglige liv, skaber oplevelser af at have betydningsfulde valg for
eget fritidsliv. Børnene og de unge skal opleve fritidspædagogikken i velegnede
fysiske rammer, som understøtter store og små fællesskaber, hvor de kan udforske,
udleve og udfordre de sociale og uformelle kompetencer. Det tydelige skifte mellem
forskellige typer læringsrum og muligheder er afgørende for os. Lokaler til fritiden
skal bl.a. indeholde muligheden for børnenes og de unges medindflydelse samt
mulighed for fordybelse i store og små fællesskaber.
I et rumligt, arkitektonisk perspektiv betyder det en høj grad af differentiering af
de fysiske rammer, hvor de forskellige arbejdsmetoder gennem designprocessen,
rammesættes fysisk, så indretningen er tilpasset netop den arbejdsform. Således
skal der være rum til formidling, research, gruppeplanlægning, produktion og
afprøvning samt rumlige faciliteter, hvor eleverne kan formidle og udstille deres
produktioner.
En læringskultur, der er baseret på en mere projektbaseret tilrettelæggelse,
forudsætter overordnet set, at undervisningslokalerne enten er indrettet på et fag
eller på en arbejdsmetode. Her kunne man forestille sig en model, hvor hvert fag eller
faggruppe har deres egne undervisningslokaler, og hvor der i tilgift hertil er koblet
en række rumligheder, der er indrettet, så de faciliterer forskellige arbejdsmetoder.
I et rumligt perspektiv følges modellen for en naturinspireret rumstruktur, hvor
eleverne på indskolingsniveau skal have langt færre rum at bevæge sig imellem
og forholde sig til i løbet af deres skoledag, end det er tilfældet i udskolingen.
Indretningen af de forskellige afdelinger skal således afspejle elevernes kognitive
udviklingstrin.
Der arbejdes med faglige miljøer på mellemtrin og i udskolingen, hvorimod
indskolingen har hjemklasser.

”Indgang” til grunden

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S
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3

PROJEKTETS ORGANISATION

3.1

Projektets organisation overblik
Bygherreorganisation
Bygherre:
Viborg Kommune. Projektleder Martin Olesen. Mail mox@viborg.dk Tlf. 8787 8617.
Styregruppe
Projekt Overlund rykker sammen ledes af en politisk og en administrativ styregruppe
med deltagelse af bl.a. formand og næstformand for Børne- og Ungdomsudvalget
og Kultur- og Fritidsudvalget. Den tværgående forankring i kommunen skal være
med til at sikre, at skole og hal ikke bare rykker sammen fysisk, men også rykker
sammen og skaber udvikling.
Projektgruppe
Overlund rykker sammens projektgruppe består ligeledes af flere personer fra
de to forvaltninger samt personer fra Planafdelingen, Ejendomme og Energi,
Kommunikation samt Stabs- og byrådssekretariatet.
Arbejdsgrupper
Der har i forbindelse med workshops, studieture og emneuge været nedsat
bredere arbejdsgrupper med deltagelse af lærere fra alle afdelinger og fagområder,
skolebestyrelse, skoleledelse, hallens bestyrelse, foreningsrepræsentanter,
idrætsrådet og forvaltninger.
Overlund Rykker - Organisationsdiagram
Forslagsfasen

PL

Administrativ Styregruppe

IBR

Totalrådgiver

Projektgruppe

IBR

IBR

Interessenter / Brugere m.fl.

Myndigheder m.fl.

Figur 01 - Organisering i forslagsfasen
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Politisk Styregruppe

15

OVERLUND RYKKER SAMMEN / Dato. 12.12.2018

Rådgivere og konsulenter
Følgende rådgivere har været tilknyttet opgaven i forbindelse med udarbejdelse af
byggeprogram:
ERIK arkitekter, projektleder Gitte Kjølby. Mail gfk@erik.dk Tlf. 8999 2232.
Idrætsfaglig konsulent:
ERIK arkitekter, Andreas Tang-Brock.
Pædagogisk konsulent:
Rummets Sprog, Kasper Stoltz.
Viborg Kommune vil i de enkelte faser have en organisering, der matcher de
beslutninger, der skal tages. Der er derfor både forskel i organiseringen og
gruppemedlemmerne (jf. bilag 9) i henholdsvis forslagsfasen og udførelsesfasen,
se figur 1 og 2.
Overlund Rykker - Organisationsdiagram
Projekterings- og udførelsesfasen

Politisk Styregruppe

PL

Administrativ Styregruppe

IBR

Totalrådgiver

Projektgruppe

Fagentreprise 1

Fagentreprise 3

Fagentreprise 2

Fagentreprise ...

Figur 02 - Organisering i projekterings- og udførelsesfasen
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Myndigheder
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4

ØKONOMISK RAMME

4.1

Samlet budget

På nuværende stade udgør projektets økonomiske ramme 211 mio. kroner eks.
moms. Denne ramme omfatter alle håndværkerudgifter til bygninger og udearealer,
rådgiverhonorarer, tilslutningsafgifter, inventar, AV-udstyr, retablering af boldbaner
m.v.
De samlede håndværkerudgifter beløber sig til ca. 165 mio, hvoraf 5 mio er øremærket
til reetablering af boldbaner. Løst inventar og AV-udstyr er en bygherreleverance og
dermed ikke en del af håndværkerudgifterne.
Byrådet forventer, at det afsatte beløb til renovering af Overlund Hallen bliver suppleret
af medfinansiering gennem lokal indsamling, sponsorater og eventuelt lån. Der er
i programmet beskrevet to idrætshaller, hvoraf hal 2 ikke er indeholdt i projektets
nuværende økonomiske ramme, men skal finansieres af lokal medfinansiering.
Der er endvidere kontakt til større nationale fonde.
Det er således absolut tænkeligt, at projektets økonomiske rammer vil øges, og at
projektet dermed kan viderebearbejdes kvalitativt og evt. udvides. Der er ikke på
nuværende tidspunkt taget stilling til, hvilke emner der i givet fald vil skulle udvides,
da det kan være afhængig af fonde og sponsorater.
Se desuden byggeprogrammets beskrivelse vedr. fremtidige udvidelsesmuligheder
pkt. 10.5.

Projektets arealramme

Med baggrund i den samlede anlægsøkonomi er det på nuværende tidspunkt
vurderet, at det samlede bruttoareal for projektet ikke bør overstige 10.450 kvm.,
svarende til medsendte arealskema.
Dette tal er baseret på, at alle idrætsfaciliteter til skolen nyopføres, og at den
eksisterende hal ikke indgår i projektet. Ligeledes er hal 2, som ikke er indholdt i den
økonomiske ramme, ikke en del af denne arealramme.
Såfremt det foreslås at den eksisterende hal indgår som en del af skolens
idrætsfaciliteter, er det vurderet, at det samlede bruttoareal ikke bør overstige 11.600
kvm, hvoraf de 2.100 kvm udgøres af eksisterende hal.
Hal 2, som ikke er indholdt i den økonomiske ramme, er heller ikke en del af denne
arealramme.

5

UDBUDSSTRATEGI

5.1

Udbudsstrategi og proces fremadrettet

For gennemførelse af projektet er der lagt en udbudsstrategi jvf. nedenstående:
Gennemførelse af rådgiverudbud/projektkonkurrence (denne fase)
I denne fase gennemføres et udbud med det formål, at udpege det bedste forslag til
løsning af byggeriets målsætninger og finde et rådgiverteam at gennemføre projektet
med. Gennem projektkonkurrencen udpeges et arkitektonisk hovedgreb, der
overbevisende løser programmets fokusområder og har styrken til en efterfølgende
viderebearbejdning.
Med fasens afslutning er der udpeget en vindende totalrådgiver, som herefter vil
være gennemgående til projektets aflevering.

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S
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Dispositionsforslag - Kvalificering og optimering af udpeget vinderforslag
I denne fase gennemfører den vindende totalrådgiver en viderebearbejdning af
vinderforslaget i et tæt samarbejde med brugere og bygherre. I denne fase optimeres
og detaljeres projektet funktionelt og pædagogisk.
Før/under denne fase er det tænkeligt, at projektets økonomiske ramme øges
i forhold til det nuværende kendte budget. Projektet skal således tilpasses den
endelige ramme.
Denne fase anses som meget væsentlig i det samlede projektforløb. Det er
afgørende, at den vindende totalrådgiver ”griber bolden” og videreudvikler projektet
aktivt. I fasen løftes detaljeringsgraden, hvorunder bl.a. den pædagogiske toning af
rum og funktioner skal fastlægges nærmere.
Ved udgangen af denne fase foreligger der således et fuldt afklaret og gennemarbejdet
dispositionsforslag, der er afstemt i forhold til projektets budgetramme.
Projektering, udbud og udførelse
Med dispositionsforslaget som grundlag gennemfører totalrådgiver en
færdigprojektering jævnfør BR18 og YB 18.
På grundlag af et udbudsprojekt udbydes projektet i fagentreprise.
Under udførelsen varetager totalrådgiver bl.a. byggeledelse og fagtilsyn.
Der henvises til bilag vedr. ydelsesbeskrivelse
Tidsplan

6

KONKURRENCEOMRÅDE

6.1

Grunden

Overlund rykker sammen, så skolen og klubben skal tænkes sammen med Overlund
Hallen og placeres i området mellem Gl. Randersvej, Tværvej og Toftegårdsvej. Det
samlede byggefelt er 85.500 m2.

Grundens østlige del

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S

Se rammetidsplan, bilag 12
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Der bygges på nuværende kommunale arealer og eksisterende boliger på
konkurenceområdet nedrives inden projektopstart.
Park og Vejservice, Viborg Kommune, har produceret en dronefilmoptagelse over
bebyggelsesområdet: https://www.youtube.com/watch?v=bAdTrxMhRWE

7

OVERLUND I DAG

7.1

Overlund Skole

Overlund Skole startede som en lille stråtækt landsbyskole i 1740. I takt med
udbygningen af Overlund og kvarteret øst for Nørresø blev skolen udbygget af
adskillige omgange.
Da skolen var færdigudbygget, havde den et etageareal på ca. 8.500 m² og et
grundareal på 30.000 m². Den lille landsbyskole var vokset fra den beskedne
begyndelse i 1740 med kun 62 m² til både lærerbolig og klasseværelse til i 1973 at
være både Viborg bys og Viborg amts største skole. Pr. 1. august 2018 er den fortsat
en stor, fuldt udbygget skole med 744 elever fordelt på 0.-9. klassetrin.

Der er på skolen ansat følgende personale:
• 48 lærere
• 12 pædagoger
• 1 skoleleder
• 2 pædagogiske afdelingsledere
• 1 administrativ afdelingslederleder
• 2 sekretærer
• 1 teknisk serviceleder
• 1 servicemedhjælper
• 1 IT-medarbejder
I alt 69 medarbejdere inkl. SFO personale

7.2

Fritidstilbud i skolen

Skolens fritidsordning er i dag beliggende i lokaler på skolen. Fritidsordningen
tilbyder både morgen-, eftermiddags- og heldagspladser og tilbydes elever fra 0. til
og med 3. klasse.

Stisystem på grunden

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S

Skolen har tre spor i indskolingen og på mellemtrinnet (0. - 6. klassetrin). I
overbygningen (7. - 9. klassetrin) er skolens klasser lagt sammen med Møllehøjskolen,
og skolen har derfor 3 - 5 spor i overbygningen. Skolen tilbyder ikke 10. klassetrin.
Gennemsnitlige klassekvotienter ligger på 24 – 25 elever.
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Fra 4. -7. klasse er det muligt at komme i klub. Klubben hedder Klub Toften og ligger i
dag på Gl. Randersvej 4 – fysisk adskilt fra skolen i lokaler, ved siden af FDF. Klubben
skal være en del af den nybyggede skole.
Der er tilknyttet 5 fritidspædagoger til klubben.
Ud over mulighed for fritidsordning tilbyder skolen også mulighed for at gå til kor
efter skoletid. Koret er for 3. - 6. klasse og mødes 1 time ugentligt.

7.3

Overlund Hallen

Overlund Hallen er i dag en selvejende hal, som delvist bliver brugt af skolen til
idrætsundervisning og større samlinger for hele skolen. Overlund Hallen er en
traditionel idrætshal fra 1971. Hallen er slidt og trænger til en gennemrenovering.
Hallen er beliggende på Toftegårdsvej 8 og har omfang og faciliteter, der bl.a.
muliggør håndbold, fodbold, badminton (5 baner), volleyball (2 baner), og tennis (1
bane). I forbindelse med hallen er der en mindre sal på 12x8 m anlagt i 2008 som
et opvarmningsrum til håndbold. Salen kan benyttes til meget små gymnastikhold,
men har ikke loftshøjde eller størrelse til at facilitere f.eks. ketcher- eller boldsport.

Overlund hallen

7.4

Foreningstilbud i tilknytning til hal og skole
Asmild Badminton Klub
Klubben består af henholdsvis en motionsafdeling og en ungdomsafdeling med i
alt 290 medlemmer. ABK har spillested i Overlund Hallen, Houlkærhallen og Viborg
Gymnasium.

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S

Under hallen er kælderfaciliteter som for tiden benyttes til bueskydning (18 m) af
Viborg Bueskyttelaug samt til opbevaring af bolde, kegler mv. for Overlund GF. Udover
ovennævnte faciliteter har hallen et cafeteria og fire omklædningsrum, tilhørende
toiletter samt klublokale (5x8 m) og ”Overlund Stuen” - et fælles opholdsrum, som
benyttes som selskabslokale (12x18 m). Ud over skolen bliver hallen primært brugt
af det lokale foreningsliv.
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Overlund GF Fodbold
Klubben tilbyder fodbold for både piger og drenge året rundt på græsbaner og
kunstgræsbane samt i Overlund Hallen. Klubben har omkring 500 medlemmer i
alderen fra 5 år og op til 65 år.
Eastside Viborg
Er navnet på samarbejdet mellem fodboldklubberne Houlkær IF og Overlund GF.
Klubberne har indgået klubsamarbejde i ungdomsrækkerne fra U-13 til og med
senior og veteraner, samt hvor der måtte være behov. Samarbejdet har til formål at
styrke fodbolden øst for søerne i Viborg.
Asmild FH (Overlund GF Håndbold)
Klubben tilbyder håndbold til både drenge- og pigehold, herre- og damehold uanset
niveau. Klubben har spillested i Overlund Hallen og Møllehøjhallen.
Viborg Bueskyttelaug
Klubben har ca. 35 medlemmer og skyder indendørs fra ca.1. oktober til ca. 1. maj.
Skydestedet er kælderen under Overlund Hallen, hvor der er en 18 meter bane.
Overlund Tennisklub
Klubben har ca. 50 ungdomsspillere og 70 voksne medlemmer. Klubben råder over
4 grusbaner. 2 grusbaner ligger ved Overlund Hallen og 2 i Houlkær, hvor der også
ligger et klubhus.
Dansecentret
Tilbyder undervisning i cha-cha-cha, jive, swingfox, vals, wienervals samt salsa for
voksne par. Der undervises en gang om ugen i opvarmningssalen i Overlund Hallen.
Kom og Dans Viborg (KOD)
Klubben tilbyder dansekurser i swing og rock’n roll og benytter i dag Overlund Skole
til undervisning en aften om ugen.

Gymnastikforeningen KVIK
Foreningen henvender sig til alle aldersgrupper: børn, unge, voksne og seniorer. Med
mere en 1000 medlemmer og 100 frivillige henvender KVIK sig til alle, der har lyst til
at dyrke gymnastik og fitness. I dag tilbyder man hold på både Bjergsnæs Efterskole
samt Gymnastik og Idrætsforening i Viborg.
Viborg Atletik og Motion
Foreningen tilbyder både klassisk undervisning i atletik samt løbefællesskaber for
motionister, eliteudøvere og triatleter. 400 medlemmer. I dag holder foreningen til på
det udendørs anlæg på Viborg atletikstadion, men mangler vinter-/indendørsfaciliteter.

7.5

Uderum og omkringliggende faciliteter i dag

Skolen, som er opbygget som en traditionel kamskole, råder i dag over tre skolegårde
til henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling samt en fælles fodboldgård.
Fælles for alle gårde er, at de er belagt med hårde overflader og er meget afskærmede
fra resten af skolen samt de omkringlæggende udeområder.
I umiddelbar forlængelse af hallen ligger et stort åbent areal med traditionelle
boldbaner. Det er primært fodboldklubben og skolen, som bruger disse udearealer.
På grunden ligger der også en legeplads, som tidligere blev brugt af SFO’en samt
to grustennisbaner. Umiddelbart uden for grunden ligger en kunstgræsbane, som
også bruges til fodbold. Ligeledes har FDF udearealer, der grænser op til grunden
med øst.

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S

Det påtænkes, at følgende foreninger ligeledes skal tilknyttes de nye
idrætsfaciliteter:
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Derudover er der på den tilstødende kommunale grund et stort grønt areal, der
sjældent bliver brugt, med en stor bakke, som primært bruges som kælkebakken
om vinteren.
Skolen har i dag let adgang til naturområdet Klostermarken, hvor en del undervisning
finder sted. Klostermarken er et tidligere militært øvelsesterræn. Det er et kuperet
naturområde, som har mange rekreative formål bl.a. hundeskov, MTB-spor, vandreog løbestier samt shelters.

8

OMRÅDETS KARAKTER OG PLANGRUNDLAG

8.1

Overlund som bydel

Østbyen er en meget attraktiv bydel at bosætte sig i. Bydelen rummer alle nødvendige
servicefaciliteter samt nærhed til Viborg midtby, de grønne områder samt gode
stisystemer og veje. Der er dog ikke noget defineret centrum i bydelen, som har
udviklet sig langs de større tilkørselsveje. Bydelen har flere boligområder: Asmild,
Overlund, Houlkær, Spangsbjerg og Spangsdal.
Viborgs østlige bydel ligger i et kuperet landskab med smeltevandsdale og
moræneplateau. Bydelen er gennem flere årtier krøbet fra søbredden ved Nørresø
op ad skråningerne og ender i dag i helt nye boligområder på grænsen til Spangsdal.
De fine slugter ned til søerne er friholdt for bebyggelse og ligger som gode nærrekreative områder for boligområdernes beboere. Overlund er betegnelsen for den
sydlige bydel øst for søerne. Den nordlige bydel øst for søerne hedder Houlkær.

Den ældste bebyggelse ligger omkring Asmild Kirke, som er en af landets ældste
kirker. Kirken ligger ned mod søen i udkanten af bydelen og danner derfor ikke et
naturligt centrum, og Asmild er historisk ikke en landsby. Navnet Overlund er kendt
siden middelalderen og betyder udflytterbebyggelsen beliggende ved lille skov.
Fra 1960’erne blev østsiden af Nørresø bebygget. Bydelen fungerede som ”skattely”
for Viborg borgere, der flyttede til et andet sogn, og det blev til ”Viborgs guldkyst”.
For at forhindre, at dette fortsatte, opkøbte Viborg Kommune landområder langs
Søndersøs østside. Disse områder er i dag overvejende grønne områder med
institutioner som Idrætshøjskolen Viborg, campingplads, vandrehjem og golfbane.
Klostermarken er en del af dette naturområde.

Boldbaner ved hallen

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S

Bydelen Overlund er udbygget over de sidste 100 år, men størstedelen er bygget
efter 1970. I 1852 blev den nye landevej med broen over Viborgsøerne anlagt. Vejen
blev straks et populært udflugtsmål blandt byens indbyggere. Spadsereturen kunne
enten gå til det gamle brohus nede ved Søndersø eller videre op ad bakken til
Overlund. Her nød man udsigten over byen.
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I Viborg øst er der børnepasning, to skoler (0.-9. kl.), SFO, kub, idrætshal, sportsbaner,
menighedshus, spejderhus, plejehjem, ældreboliger og bibliotek. Der er desuden
uddannelsesinstitutioner som gymnasium og landbrugsskole. Østbyen rummer tre
bydelscentre for detailhandel: Houlkær, Randersvej og Overlund. Derudover findes
der et område med byggemarked og mindre håndværkserhverv. I området findes
også campingplads, vandrerhjem og en golfbane.
I Spangsdal og Asmild er der de sidste 10 år opført 800 nye boliger. Derudover er der
løbende mindre områder, som udvikles til boligformål eller som fortættes. På lang
sigt skal byen udvikles med boliger mod øst til Taphede-området.

8.2

Plangrundlag - Kommuneplan og lokalplan

Viborg Kommune laver ny lokalplan for området på baggrund af det vindende projekt.
Totalrådgiver skal medvirke til udarbejdelse af materiale til lokalplanen.
Generelt kan der bygges i 4 etager indtil 17 meters højde på konkurrenceområdet.
Der skal holdes 15 meters afstand til naboskel for bygninger over 2 etager. Der er
mulighed at arbejde med en bygning i op til 5 etager. På figur 6 er angivet hvor på
grunden, hvilke højder sandsynligvis kan accepteres.
I den gældende kommuneplan 2017 - 2029, er området udlagt til skole og hal mod
nordvest og boldbaner mod sydøst. Endvidere skal tre boligejendomme i området
ved Gl. Randersvej 23c, 27 og 47 indarbejdes i skoleområdet. Der skal derfor
ligeledes laves et tillæg til kommuneplanen.

Beskyttelseshensyn

Der er ikke fredningsforhold på grunden, dog bør eksisterende træer syd for
kunstgræsbanen i videst muligt omfang bevares. Øvrige træer bevares som
karaktergivende for området, i det omfang de udgør en kvalitet og kan bidrage til det
kommende projekt.

NØRRESØ

1

VANDSKEL
FORSINKELSESBASSIN (EVV)
2

VIBÆK
VIBÆK

Figur 07
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8.4

Regnvandshåndtering

Regnvand skal forsinkes inden det udledes til kloaksystemet. Det bør tilstræbes
at anvende regnvand lokalt (LAR), så mest muligt overfladevand nedsives eller
forsinkes på grunden og ledes i åbne systemer, hvor der eventuelt kan etableres
læringsmiljøer.
Der er to søer, som kan anvendes til regnvandshåndtering:

Naturbeskyttet sø ligger ved FDF. Søen har moderat naturtilstand og er tilgroet.
Her vurderes det muligt at etablere læringsmiljøer med vand, men det kræver
dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Der kan ikke forventes tilladelse til at lede
større ekstra mængder vand hertil.

2.

Forsinkelsesbassin (ejes af Energi Viborg). Ligger sydøst for børnehaver.
Forsinkelsesbassin 2 egner sig ikke til at etablere læringsmiljøer i, da det modtager
både vejvand og tag-/overfladevand. Vejvand er mildt forurenet. Der må dog gerne
etableres læringsmiljøer i kanaler og bassiner med overfladevand tættere på den nye
skole – d.v.s. inden det eventuelt løber i forsinkelsesbassinet. Afhængig af, hvor den
nye skole placeres skal overfladevandet enten ledes til forsinkelsesbassin 2 (som
eventuelt kan udvides) eller langs Gl. Randersvej. Der er begrænset kapacitet til at
modtage regnvand mod nordvest i retning Helledalen og Nørresø. Energi Viborg
Vand foretrækker klart, at afledningen sker til regnvandssystemet mod øst, også selv
om skolen bygges i det nordvestlige hjørne af området. Terrænmæssigt bør det være
muligt at få regnvandet til at løbe mod øst, og her er der langt bedre muligheder for
at håndtere vandet, både hydraulisk og med hensyn til rensning.

Infrastruktur i området

Generelt skal totalrådgiver varetage al kontakt til forsyningsvirksomheder (FV).
Herunder sikre, at alle krav FV opstiller efterleves. Herunder med særlig fokus på
projektgennemgang af FV og afkølingsnormer fra varmeforsyning.
Konkurenceområdet forsynes af følgende:
El-forsyning
Energi Viborg
Industrivej 15
8800 Viborg
Tlf. 89 29 29 29
E-mail: energi@energiviborg.dk

Varmeforsyning
Overlund Fjernvarme
Toftegårdsvej 2
8800 Viborg
Tlf. 86 67 30 17
E-mail: olf@pc.dk

Vandforsyning
Energi Viborg
Industrivej 15
8800 Viborg
Tlf. 89 29 29 29
E-mail: energi@energiviborg.dk

Kloak
Energi Viborg Spildevand
Industrivej 15
8800 Viborg
Tlf. 89 29 28 00
E-mail: spildevand@energiviborg.dk

Oversigt over servitutter på grunden er vist i bilag 10.

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S
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UDERUMSPRINCIPPER

9.1

Generelle krav

Dansk idræt er under forandring, og det gælder ikke mindst for ungdommen.
Spontane løbefællesskaber, kreative aktiviteter i byen osv. peger alt sammen mod
en slags ”do it yourself and do it together” tilgang, ofte også kaldet selvorganisering.
Udearealerne omkring Overlund rykker sammen skal i deres disponering og
æstetik appellere til uformelle mødesteder, hvor selvorganisering af aktiviteter kan
understøttes. Her skal både tænkes i forskellige former for gadeidræt, stisystemers
placering og visuel appeal. Det er i dette område, børn og unge hænger ud efter
skole, og hvor lokale lufter hunden eller går en tur.
Området skal kunne give plads og inspiration til både den introverte og den
ekstroverte, til den, der søger fred, og den, der søger konfrontation samt den der vil
have ro, og den der vil være vild.
Overlund rykker sammen fungerer som det naturlige startsted for en løbe- eller
cykeltur i terrænet. Her er omklædningsfaciliter, gode parkeringsforhold og stiforløb,
samt en pumpe og vaskeplads til cyklen.
Området skal være indbydende, afvekslende og spille sammen med bygning og
omkringliggende arealer.

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S

Diagram 01
- sammenhænge i udearealer
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9.2

Veje og stisystemer

Grunden er omkranset af Gl. Randersvej, Toftegårdsvej og Tværvej, som vist på figur
08.
Den primære adgangsvej til den nye bygning i bil skal etableres fra Gl. Randersvej,
da det er den sikreste og trafikalt bedst egnede vej. Vejens østlige ende er facadefri
og har separeret de bløde og hårde trafikanter med et stisystem. Den vestlige ende
af Gl. Randersvej har facader og dermed indkørsler, der grænser ud til vejen og
krydser fortorvet.
Tværvej forventes lukket på midten, så gennemkørende trafik undgås. Den
eksisterende tunnel under Randersvej forventes ændret, så cyklister ledes til
Tværvej.
Grunden er velforsynet med sikre gang- og cykelstier fra alle beboelsesområder i
skoledistriktet. Ligesom der er flere busstoppesteder på Gl. Randersvej umiddelbart
op ad konkurrenceområdet.
Overlund rykker sammen og omkringliggende bebyggelser samt grønne arealer er
forbundet med et omfattende stisystem for gående og cyklister. Med bygningens
placering i det angivne konkurrenceområde skal stisystemer på området tilpasses
og sammenkædes med omgivelserne. Der skal sikres sti fra Tværvej til ny
bygnings hovedindgang.
I skolebestyrelsen på Overlund Skole blev der i 2014 fremstillet en trafikpolitik
Formålet med denne er at begrænse bilkørslen tæt ved skolen og på samme tid
lære eleverne at færdes sikkert i trafikken via færdselsundervisning på skolen.
I trafikpolitikken er der opstillet nogle konkrete vejledninger og opfordringer til
forældrene, som omhandler, at børnene bør gå eller cykle til skole, samt at de bør
bruge cykelhjelm.

Ankomst og parkering

For biler skal skolens hovedindkørsel ske fra syd, Gl. Randersvej, som fremtidig bliver
den primære forbindelse til Randersvej og bydelens udbygning mod øst (Taphede).
Der ønskes ikke indkørsel fra Toftegårdsvej (den nuværende hal). Tværvej vil fremtidigt
blive spærret for at hindre gennemkørende trafik gennem parcelhusområdet. Se
figur 05.
Ved bygningen skal der være parkeringsplads for 60 personbiler, med handicappladser
i henhold til bygningsreglementets regler og Viborg kommunes parkeringsnorm
tæt ved hovedindgangen. Der skal ligeledes etableres 2 offentlig tilgængelige
ladestandere til elbiler.
Det skal være muligt at parkere 4 busser på parkeringsarealet i forbindelse med
idrætsarrangementer.
Der kommer dagligt to skolebusser, som henter og bringer børn til Overlund skole
morgen og eftermiddag. Der skal derfor etableres en hensigtsmæssig parkeringszone
til skolebusser med tilstrækkelig venderadius.
En stor del af skolens elever cykler eller går i skole – men særligt i vinterhalvåret
bliver flere kørt i skole. Der skal i forbindelse med indkørsel og parkering etableres
et område til kiss`n ride, hvor børn kan sættes af. For at designe en adfærd hvor
flere kommer til at cykle, skal der etableres gode cykelparkeringer tæt ved bygningsindgange for i alt 400 cykler. Der skal ikke etableres traditionelle cykelskure, men
såfremt det er muligt, må der godt etableres overdækket cykelparkering som en
mere integreret del af det byggede kompleks. Samtidig skal der indtænkes en kiss’n
ride for cyklister for at understøtte, at det er nemt at aflevere på cykel.

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S
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Flowet i parkeringsområder skal generelt skabe en enkel og sikker trafikafvikling.
Specielt skal svage trafikanter tilgodeses, så biltrafik skilles fra cyklende og gående.
I forbindelse med bygningens drift vil der være varetilkørsel til køkken, faglokaler og
idrætsfunktioner. Det skal være muligt at køre til indgange til disse funktioner.

9.4

Uderum til undervisning og værkstedsområder

I det samlede projekt er det væsentligt, at der arbejdes med uderum og særligt
samspillet mellem inde- og ude. Se diagram 1, for ønsker til sammenhænge af
udearealer.
For en stor del af skolens funktioner, særligt fællesarealer og fagområder, vil det have
stor værdi, at kunne trække undervisningen udenfor og inddrage de nære uderum i
projektarbejde.
Disse muligheder skal kunne udnyttes enkelt og hurtigt. Dvs. med meget korte
fysiske afstande, understøttet af enkle bygningsmæssige tiltag. Det er således
ønskeligt med overdækning og faste belægninger tæt ved facader, suppleret af store
døråbninger direkte til værksteder.
Der vil fremadrettet blive skabt et samarbejde mellem skole, klub og den lokale
FDF-afdeling omkring fælles brug af forskellige udeområder og værkstedsområder,
herunder de nærtliggende søer og naturområder på grunden.
Der må gerne, som en del af uderummene for de ældre årgange, indtænkes rammer
for formidling – små afgrænsede områder, hvor en klasse kan modtage information
– et overdækket miniauditorium eller lignende.

Haverne skal udgøre et aktivt element i forbindelse med madkundskab og naturfag og
skal gerne placeres med relativt kort afstand til faglokalerne hertil. Haveområderne
kan evt. etableres som højbede eller på anden vis sikres mod færdsel, mooncars o.
lign..

9.5

Aldersdifferentierede udeområder

Lege- og opholdsområder skal tænkes og udformes aldersdifferentieret og gerne
opdelt i et samspil med bygningens afdelingsstruktur. Skolens mindste elever har
naturligt andre behov end de ældste.
Legearealer skal generelt udformes ”underprogrammerede” dvs. at et redskab
ikke begrænser legen til kun én aktivitet, men i stedet åbner op for kreativitet og
fantasi og kan tolkes ind i flere legescenarier. Niveauspring og -forskelle, variationer
i overflader, farver og materialer skal i en helhed skabe uderum, der appellerer til de
enkelte alderstrin.
Ledelinjer, opstribning og farvemarkeringer må gerne vise vej og styre, men også
appellere til leg, undervisning og fantasi.
Særligt er det vigtigt, at uderummene motiverer til bevægelse overalt for alle og på
alle tidspunkter.
Legearealer må ikke ligge umiddelbart udenfor undervisningsrum. Eleverne opfatter
andre legende børn som et forstyrrende element.

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S

I skolens udearealer skal der etableres skolehaver, hvor eleverne selv kan så, plante,
dyrke og høste frugter, grøntsager m.v. Området må gene have en vekselvirkning
mellem områder med 1-årige planter og områder med større bærbuske eller
frugttræer.
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Der må gerne tænkes dobbeltudnyttelse af faste arealer, så parkeringspladser kan
anvendes til boldspil, når der ikke parkeres o. lign.
Områder til boldspil tæt på bygningen er vigtige. Det kan enten være i form af en
multibane uden bander, mulighed for at spille op af bygningens mure eller halvmure
i nærområderne.

Idrætsbaner

Det anviste konkurrenceområde omfatter i dag flere boldbaner i græs i varierende
størrelser. Afhængig af byggeriets placering inden for konkurrenceområdet vil flere
af disse baner blive inddraget eller skulle omlægges.
I den samlede disponering af konkurrenceområdet er det ønskeligt, at der skabes
plads til følgende idrætsbaner:
•
•
•
•

2 stk. fodboldbaner 68 x 105 m (evt. én kunstgræs samt én græsbane)
1 stk. fodboldbane 68 x 52,5 m
2 stk. fodboldbane 40 x 30 m
4 stk. fodboldbane 21 x 13 m

Idrætsbaner skal kunne nås fra byggeriets omklædningsrum. Der skal indtænkes
udvendige støvlevaske. Målet er, at man får lyst til at bruge tid ved støvlevasken.
Der kan være mulighed for, at der i forbindelse med de store baner etableres tribune
eller tilskuerpladser eventuelt som en del af bygningens ydre.
I planlægningen af udvendige idrætsfaciliteter er det vigtigt at invitere de
selvorganiserede ind. Dette kan f.eks. gøres gennem placering af løbestier,
fitnessredskaber samt et sted at vaske og pumpe sin cykel.

BYGNING

Bålhytte ved klubben og tilgroet sø

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S
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10

BYGNINGSPRINCIPPER

10.1

Bygningens signaler og arkitektur

Overlund rykker sammen skal have en høj arkitektonisk kvalitet, der gør bygningen
holdbar over tid.
Bygningen skal i kraft af sin skala, proportionering og sit materialevalg tydeligt
markere sig i lokalområdet som et tyngdepunkt. Bygning og omkringliggende
arealer skal tænkes sammen til en helhed for derved at blive et naturligt pejlemærke
og samlingssted i bydelen.
Der ønskes en robust bygning, der i sit materialevalg kan tåle daglig brug, og som
ikke hurtigt fremstår slidt. Overlund rykker sammen skal jf. mange brugerudsagn
være en ”pæn bygning at kigge på”. Der skal være sanseindtryk og teksturer, der
understøtter den samlede sanseoplevelse.
Bygningen skal overalt fremstå rummelig, inspirerende og levende. Der ønskes
ingen smalle gange i bygningen, men derimod forskellige rumligheder, forskellige
niveauer og forskelligt inventar.
Der skal være en høj grad af transparens, der viser bygningens liv. På indgangsniveauet
er det vigtigt, at der er liv i bygningen, så ikke alle funktioner med mindst aktivitet
er samlet her.
Der skal være offentlig adgang til bygningens øverste niveau, så alle kan nyde
udsigten fra toppen af huset.

10.2

Undervisningskapacitet

Det er fastlagt at følgende udgør de kapacitetsmæssige rammer for projektet:

Den samlede kapacitet er således 32 klasser med et samlet elevtal på 750 elever
med klassekvotienter omkring 24 – 25 elever.
Der er i dag indskrevet 150 børn i klubben.

10.3

Sammenhæng og helhed

Under overskriften Overlund rykker sammen er det en naturlig konsekvens, at alle
funktioner ønskes under ét tag, ligesom der også organisatorisk arbejdes mod fælles
ledelsesstruktur og samlet drift af funktioner, der hidtil har været varetaget særskilt.
Bygningens struktur skal i særlig grad samle, knytte sammen og skabe synergi.
Projektet skal i sin udformning understøtte en fælles hverdag og kultur blandt flere
brugerne.

10.4 Daglig fleksibilitet

Skolen opbygges med fleksibilitet ud fra flere perspektiver:

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S

Overlund Skole er en næsten tresporet skole med enkelte årgange på to spor i
indskoling og mellemtrin. I overbygningen er 4 - 5 spor, da den modtager elever fra
Møllehøjskolen i Bruunshåb, ca. 5 km derfra.
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Logistik og sammenhæng
Skolen etableres, så der skabes en logistisk sammenhæng mellem skolens
hovedområder, baseret på pædagogisk synergi. Korte afstande mellem beslægtede
funktioner skaber mulighed for at inddrage flere lokaler og eksempelvis dele en klasse.
Særligt sammenhængen mellem bygningens offentlige arealer og idrætsfunktioner
er højt prioriteret.
Multianvendelighed
For at øge udnyttelsen af alle faciliteter er det vigtigt, at rummene kan bruges af
forskellige brugere til forskellige formål, uden at det kræver store fysiske omstillinger
af lokaler. Derfor skal alle rum tænkes som multianvendelige. En stor del af den
ønskede fleksibilitet skal indtænkes i rummenes indretning og inventarvalg.
Foldevægge udvalgte steder
Der er enkelte steder i projektet beskrevet foldevægge. Angivelsen afspejler
viden på nuværende stade og udelukker ikke, at dette kan genovervejes, når
konkurrenceforslag foreligger. Generelt skal foldevægge dog kun indarbejdes, hvor
det har et specifikt formål og ikke som et generelt svar på at skabe fleksibilitet.

10.5

Langsigtet fleksibilitet
Fremtidig udvidelsesmulighed
Med Overlunds forventede fremtidige udbygning er det forventet, at skole og
idrætsfaciliteter på sigt vil skulle udbygges kapacitetsmæssigt.
Der foreligger ikke noget program for en evt. udvidelse, men med øget kapacitet
vil det være forventeligt, at specielt hjemmeområder til henholdsvis indskoling,
mellemtrin og overbygning vil skulle udvides, sandsynligvis med op til 2 spor,
eventuelt udført etapevis.

Som det fremgår af byggeprogrammet under pkt. 4. økonomisk ramme er det
tænkeligt, at der undervejs i projektforløbet tilføres midler fra fonde eller sponsorater,
så projektet eventuelt øges i omfang. Med baggrund heri bør der arbejdes med en
bygningsstruktur, der i udgangspunktet er egnet til udvidelser, og som flere steder
vil kunne tilføjes flere arealer.
Der skal derfor i forslaget overordnet anvises muligheder herfor, dog uden stillingtagen
til en konkret lokaledisponering (beskrevet nærmere i udbudsbetingelser).
Statiske principper
Det er forventeligt, at bygningen i sin levetid vil skulle ombygges i større eller mindre
grad. Bygningen skal derfor baseres på konstruktive principper, der i en vis grad
muliggør ændring af lokalestørrelser – primært i undervisningsområder. Det vil
være ønskeligt, at lokaler vil kunne sammenlægges eller opdeles, eller at 3 lokaler
ombygges til 2, uden indgreb i bærende konstruktioner. Samme tilgang bør anlægges
i alle områder, hvor det giver mening, f.eks. hvor der er kontorer, grupperum m.v.
Installationsprincipper
Tekniske anlæg skal dimensioneres til det foreliggende projekt. Der skal ikke indregnes
ekstra kapacitet i føringsveje og ventilationsanlæg i forhold til en udvidelse. Det er
dog tænkeligt, at hovedforsyninger til byggeriet anlægges med en overkapacitet i
henhold til bilag 14.

10.6 Effektiv arealanvendelse
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Det er ligeledes forventet, at idrætsfaciliteterne vil skulle udvides med endnu en
idrætshal (20 x 40 m håndboldbane).

Gennem ovenstående principper sikres det, at skolens arealer udnyttes effektivt, og
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at omfanget af tomme lokaler set over et dagsforløb minimeres.
Idet skolen har et varierende elevgrundlag (2 – 3 spor i indskoling og mellemtrin og
4 – 5 spor i overbygning), er det vigtigt, at hjemmeområderne i deres disponering
er modtagelige for disse variationer. Ved maksimal belægning vil omfanget af
grupperum være reduceret, mens der ved mindre belægning vil være bedre plads.
Særligt for mellemtrin og overbygning er en stor del af tilgangen baseret på fravigelsen
af hjemklasseprincippet som beskrevet i forbindelse med hjemmeområderne.
Generelt skal konkurrenceforslaget sandsynliggøre, hvordan overlap af funktioner
kan skabe multifunktionalitet og dermed effektiv arealudnyttelse.

10.7

Bevægelse

Ligesom uderummene skal også bygningen animere til, at man bevæger sig. Særligt
for børnene skal bygningen animere til fysisk aktivitet igennem dagen som en
naturlig del af færdslen rundt i bygningen.
Der tænkes ikke på stramt styrede øvelser eller programmerede aktiviteter, men
et fysisk landskab, der giver muligheder samt appellerer til fantasi og leg i et
børneperspektiv. Bevægelser som ”hen over”, ”ned under”, ”rundt om”, ”op på” og
”ind i” må gerne indtænkes konkret i skolen som alternativ til den lige vej fra A til B.
Bevægelsen op og ned mellem etager behøver ikke begrænses til trapper og
elevatorer. Rutchebane, klatrevæg, brandmandsstang o. lign. kan indarbejdes, hvor
det giver mening i helheden.

10.8 Zoneopdeling (frontstage og backstage)

Lokaler og områder, der gerne må være tilgængelige for fritidsbrugere er kantine,
kreative og musiske faglokaler, mødelokaler, bibliotek (PLC) og idrætsfunktioner.
Disse funktioner skal således ligge i tilknytning til skolens centrale indgang - altså
”frontstage”.
Zoneopdeling er ikke kun et spørgsmål om, at kunne aflukke områder. Det har i høj
grad også til formål at koncentrere fritidsaktiviteter omkring et område, hvor de er i
forbindelse, synlige og let tilgængelige.
Det er vigtigt, at bygningens arkitektur signalerer en naturlig opdeling mellem frontog backstage samt naturligt understøtter forståelsen af, hvad der er tilgængeligt for
alle. Løsninger kan eksempelvis samtænkes med brandsektioner eller lignende.

10.9 Den eksisterende hal

Inden for det givne konkurrenceområder ligger en eksisterende idrætshal med
omklædning, festlokale m.v. Hallen er generelt renoveringstrængende i forhold til
klimaskærm og tekniske anlæg, ligesom overflader og indretning nødvendigvis må
opdateres, såfremt hallen skal indgå i det samlede bygningskompleks.
Det er vurderet, at de bindinger, der ligger i at skulle anvende den eksisterende hal
i forhold til logistik, flow, arealoptimering, kontakt til udearealer og pædagogisk eller
funktionel synergi er betragtelige.
Det er således ikke et krav, at den eksisterende hal genanvendes eller indtænkes i
projektet. Det kan i konkurrencen foreslås at nyetablere hallen og herunder at flytte
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Idet store dele af bygningen vil være åben for offentligheden uden for skolens
normale åbningstid, er det væsentligt, at de øvrige dele af bygningen kan lukkes
af, så uvedkommende ikke har ubegrænset adgang overalt. Det aflukkede område
betegnes ”backstage”.
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den til en anden placering indenfor konkurrenceområdet.
Såfremt hallen ikke indgår i forslaget, vil den skulle nedrives. Det vil da være ønskeligt,
at området langs Toftegårdsvej, hvor hallen samt p-plads er beliggende i dag, i stedet
anvendes til andre formål eksempelvis udstykkes til parcelhusgrunde. Disse forhold
og tilhørende økonomi skal endeligt afklares i dispositionsforslagsfasen.
Der er i arealskemaet for konkurrencen taget udgangspunkt i, at både skole og hal
nyetableres.

10.10 Indgang

Det er højt prioriteret, at bygningen fremstår med én samlet hovedindgang i forhold
til både skole, fritids- og foreningsliv. Indgangen til bydelens hus.
Hovedindgangen må ikke blot blive en formel indgang for gæster, mens elever og
personale vælger den korteste vej og går ind andre steder. Det er en del af oplevelsen
af skolens store fællesskab, at man går ind ad den samme dør om morgenen, ser
hinanden og får sagt godmorgen.
Indgangen skal ligeledes understøtte sammenhængen mellem ude og inde, så en
form for forplads indgår i projektet, en fælled som sammenbinder de udvendige
aktiviteter med de indvendige.
Overlund rykker sammen skal fremstå med en synlig og imødekommende indgang.
Man skal ikke være i tvivl om, hvor man går ind.
Dette hindrer dog ikke, at der laves sekundære udgange fra elevgarderober til
legepladser, fra omklædningsrum til fodboldbaner o. lign.
Skolen rummer en køkkenfunktion til kantine, hvis drift muligvis vil blive varetaget
af en ekstern operatør. Denne køkkenfunktion skal have mulighed for egen indgang.
Bygningen er sko-fri. Dvs. at alle umiddelbart indenfor hovedindgangen tager sine sko
af og bruger hjemmesko, strømpesokker, eller tager blå futter på. Sko medbringes
herfra til garderobeområder for skolens elever. For forældre og bygningens
fritidsbrugere er der en central skograderobe ved hovedindgangen.
Eleverne har desuden i hjemmeområderne garderobeområder, hvorfra der er direkte
adgang til legeområder.

10.12 Toiletter og rengøringsrum generelt

Det er i det følgende beskrevet, at der skal være toiletter og rengøringsrum i hvert
delområde af skolen, ligesom der skal være tilgængelige toiletter i forbindelse med
hovedindgang og torv samt idrætsfunktioner.
Krav til placering og antal skal opfattes som vejledende, idet placering og omfang vil
være betinget af det konkrete oplæg til hoveddisponering.
Som tommelfingerregel skal den samlede bygning dog minimum indeholde ét
toilet pr. klasse, såfremt de ligger hensigtsmæssigt placeret i forhold til afstande og
logistik.
For personalet skal der være minimum 5 toiletter for at opfylde AT-krav om 1 toilet
pr. 15 ansatte. Disse placeres ved administration og personaleområde. Afhængig af
afstande i skolen kan det være aktuelt at lave personaletoiletter andre steder.
Handicaptoiletter skal indarbejdes jævnfør BR18.
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Der lægges vægt på, at toiletterne bliver attraktive, velfungerende, velbelyste og
hygiejniske samt eventuelt med udsyn.

10.13 Særlige forhold vedrørende overnatning

I forbindelse med idrætsstævner vil dele af bygningen blive brugt til overnatning
for børn og unge. Dette kræver ikke i sig selv særskilte faciliteter, idet udvalgte
klasserum og grupperum eller omklædningsrum f.eks. vil kunne bruges til soverum.
I bygningens disponering bør det dog indtænkes, at nogle af disse overnatningsrum
har relativt korte afstande til toiletter og omklædningsrum. Ligeledes vil overnatning
medføre skærpede brand- og flugtvejskrav for de pågældende lokaler.

11

BYGNINGENS TORV

11.1

Kulturtorvet

Bygningen bør indeholde en samlende rumlighed, der udgør et centrum. Her mødes
man med klassekammerater, naboer, kollegaer og venner i løbet af dagen, aftenen
eller weekenden, og her krydser aktiviteter hinanden, og man har herfra indblik til
forskellige aktiviteter i bygningen.
I skolesammenhæng danner rumligheden rammen om store arrangementer –
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skolestart, juleafslutning o. lign.. Siddende på stole og trapper samt stående på
balkoner, skal alle ca. 1000 daglige brugere, kunne se det samme lærred og den
samme person. Der kan eventuelt tænkes i sammenhæng mellem torvet og hallen.
Til daglig laver man projektarbejde her, lytter til foredrag, ser udstillinger, og spiser
sin frokost. Det er væsentligt, at rummet naturligt inddrages af omkringliggende fagog hjemmeområder som arbejds- og udstillingsareal.
Kulturtorvet må ikke blive en banegård domineret af krydsende gennemgangstrafik
mellem bygningens øvrige funktioner i frikvartererne og ellers henligge tom. Rummets
skala skal primært tilgodese en dagligdag, hvor elever færdes og arbejder i mindre
grupper og sekundært de store arrangementer. Se diagram 02, for sammenhænge
i bygningen i fremtiden.
Efter skoletid opholder en del af skolens ældre elever sig på McDonalds, som ligger
ca. 400 m fra den nuværende skole. Ikke for at spise, men fordi bydelen ikke rummer
så mange andre lignende tilbud. Her er der mennesker og liv, ”fede møbler” og
adgang til strøm til computeren og telefonen.
Overlund rykker sammen skal tilbyde et alternativ til McDonalds, så man bliver i
bygningen efter skoletid. De ældste elevers behov for at mødes uformelt, at se og
blive set samt pleje de sociale kontakter såvel fysisk som virtuelt, skal rammesættes
i kulturtorvet. Eksempelvis med en diner eller loungeområde. Det skal, for de unge,
opleves som attraktivt at blive hængende her efter skole og være en del af fritidslivet
omkring bygningens midte og idrætsfaciliteter.
Idet en væsentlig del af fritidslivet er baseret på idræt, er det vigtigt, at en eller flere
idrætsfaciliteter er synlige fra kulturtorvet – og gerne rummer muligheden for fysisk
delvis sammenlægning hermed (se desuden beskrivelse af idrætsfaciliteter senere).

Klubben

En del af fritidstilbuddene er klubben, som retter sig mod eleverne over SFO-alderen
(fra 4. klasse).
Klubben vil have deres egen base i et område af torvet. Området skal ikke
nødvendigvis kunne aflukkes, men skal dog ses som afgrænset og defineret i
forhold til det øvrige torveareal. Området skal have nær tilknytning til torvets øvrige
opholdsarealer præget af ungdomskultur. I klubtiden vil børnene benytte faglokaler,
værksteder og idrætsfunktioner som aktivitetsrum.

11.3

Auditoriefunktion

11.4

Kantinefunktion

En del af kulturtorvet ønskes udformet som en amfitrappe, et åbent auditorium,
gerne henvendt mod sceneåbning fra musiklokalerne eller alternativt ned i hallen.
Her skal være mulighed for opsætning af projektor og lærred.
Der skal i forbindelse med kulturtorv og opholdsområder indtænkes spisemulighed
for ca. 250 personer samtidig. Kantinefunktionen skal ikke forstås som en samlet
opstilling af ens borde og 250 stole, men skal delvist anvende den møblering,
som findes i området til andre formål. Eksempelvis gruppenicher, vindueskarme,
loungeområder, båse med faste sofaer m.v.
Det er væsentligt, at området ikke føles tomt, selv om man kun er en mindre kreds.
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11.5

Kantinekøkken

Bygningen skal rumme et kantinekøkken, der kan anvendes til fremstilling af
skolemad samt håndtering af opvask.
Driften til køkken er p.t. under afklaring. Det er tænkeligt, at køkkendriften vil blive
varetaget af en ekstern operatør. Køkkenområdet skal derfor have egen indgang,
kølerum, vareindlevering, kontor, toilet, bad og omklædning for 4 personer.
Det er tanken, at kantinekøkkenet også sælger mad og drikke til fritidsbrugere, og
derfor skal der etableres en udsalgsdisk med display af mad og plads til kasseapparat.
Selve køkkenområdet skal kunne opdeles inventarmæssig i koldt, varmt og grønt.
Der skal være særskilt opvask.
Det skal i indretningen sikres, at køkkenet også kan bruges af andre, f.eks. SFO,
foreninger og fritidsbrugere.

11.6

Forsamlingslokale

I forbindelse med skolens centrale områder skal der være mulighed for at forsamles
til en fællesspisning eller et stormøde. Området kan være en åben del af bygningen
og eksempelvis indgå i kantineområdet. Når forsamlingslokalet er i brug må det
ikke være til gene for bygningens øvrige fritidsfunktioner. Der stilles ikke krav om, at
lokalet skal være fysisk aflukket og lydmæssigt adskilt fra det øvrige torv.
Adgangen til forsamlingslokalet kan ske gennem skolens hovedindgang, og lokalet
skal have adgang til nærtliggende toiletter.
Lokalet skal have forbindelse til skolens hjemkundskabslokale, der ved sådanne
lejligheder kan benyttes som anretterkøkken.

12

ADMINISTRATION OG PERSONALE

12.1

Administrativ ledelse

Overlund rykker sammen administration skal placeres med visuel nærhed til
hovedindgangen, men delvis være en del af backstage.
Administrationen skal rumme et sekretariat med skranke og to arbejdspladser.
Administrationens område omfatter derudover et åbent kontorområde med
flekslokaler til mindre møder for den samlede ledelse af skole, fritidsfunktioner,
haltilsyn m.v.
Der er endnu ikke taget stilling til endelig organisation og lederroller. Det er således
ønskeligt, at kontorområdet vil kunne opdeles på forskellige måder, f.eks. med
yderligere kontorer.
Området skal desuden have kopirum, toiletter og møderum, jf. rumoversigt.

12.2

Foreningsbasen

12.3

Lærerområde og pædagogisk ledelse

I tilknytning til den øvrige administration skal der etableres et område med
gæstepladser til foreningerne. Området indeholder fælles arbejdsfacilitet, hvor
foreningerne sammen eller hver for sig kan ordne udstyr, dele udstyr, have materialer,
ordne IT, trykopgaver, lave hjemmesider, reklamematerialer osv. Dette område er en
del af frontstage.
Skolens personalerum og forberedelse placeres samlet og centralt. Gerne med
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lokalet skal kunne rumme en bordopstilling til min. 100 personer.
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kontakt til PLC. Området omfatter et pauserum med køkken
Områder til forberedelse etableres som en vekselvirkning mellem åbne kontorområder
og lukkede rum til møder, samtale og som stillerum. Disse skal have adgang uden
unødig gennemgang af arbejdsområder. Lærerne har egne faste arbejdspladser/
skriveborde.
I forbindelse med lærerområdet etableres central garderobe til personale samt
toiletter.

13

BIBLIOTEK / PLC

13.1

Adgang og åbenhed

Biblioteket tænkes som et åbent kulturtilbud for alle i lokalområdet, samtidig med
at det også fungerer som skolens pædagogiske læringscenter (PLC). Derfor ønskes
det placeret med kort afstand til hovedindgang i frontstage området.
Biblioteket skal kunne fungere ubemandet udenfor skoletiden, og derfor skal det
fysisk have en adgangskontrol, der fungerer med borgernes sygesikringsbevis.

13.2

Bogsamling og indretning

13.3

IT og teknologi

Biblioteket skal tænkes som et multifunktionelt rum, der ud over udlån af bøger
kan bruges til forskellige læringsformål, gruppearbejde og fordybelse. Her kan være
lektiecafé om eftermiddagen og foredrag om aftenen.
I forbindelse med biblioteket er et lokale til praktiske eksperimenter med IT og
teknologi. Rummet skal eksempelvis bruges til fremstilling af forskellige teknologiske
produkter: 3D print, print af plancher, fremstilling af simple robotter, Lego Teknik o.
lign.

13.4

Kontorer

13.5

Depoter

14

AFDELINGSPRINCIPPER

14.1

Hjemklasseprincip og faglige miljøer

I biblioteket skal der etableres et åbent kontor- og skrankeområde med 2
arbejdspladser.
I nærhed af biblioteket etableres et fælles materialedepot til klassesæt og andet
fælles undervisningsmateriale.

Skolen er afdelingsopdelt, så hjemmeområder etableres særskilt for:
•
•
•

indskoling 		
mellemtrin 		
overbygning 		

(0. – 3. klasse – op til 12 klasser) inkl. SFO-arealer
(4. - 6. klasse – op til 9 klasser)
(7. – 9. klasse – op til 13 klasser)

Indskolingens klasseområde er baseret på hjemklasseprincippet, mens
hjemmeområder for mellemtrin og overbygning er baseret på, at al undervisning
foregår i faglige miljøer (beskrevet nærmere under mellemtrin og overbygning).
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Lokalet må gerne ligge med nærhed til skolens kreative fagområde, så det kan
anvendes i sammenhæng med de kreative fag, hvor IT forventeligt også vil blive en
integreret del af undervisningen i stigende grad.
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I hjemmeområderne findes elevernes garderober, hvor sko og overtøj opbevares.
Fra disse områder er der direkte adgang til legeområder, så børn i løbet af dagen ikke
behøver at anvende hovedindgangen.
Fagområder til kreative fag, musiske fag og naturfag er samlet i faglige centre, hvor
synlig faglighed og indretning skal motivere og inspirere.
Skolens musiske fagområde ligger i tilknytning til skolens centrum og idrætsfunktioner.
Muligheder for at få sceneområder til at hænge sammen med større publikumsarealer
skal naturligvis udnyttes.
Skolens idrætsfaglige områder varetager dels skolens behov for idrætsundervisning,
men fungerer også for en bred vifte af idrætsforeninger og fritidsbrugere. For
idrætsfunktionerne er det væsentligt, at de etableres samlet og med synlighed, så
aktiviteter uden for skoletid fremstår synlige og lettilgængelige. Idrætsfunktionerne
må ikke ses som aktiviteter i ”lukkede kasser”, men skal skabe indbyrdes synergi,
nysgerrighed, tiltrækningskraft for tilskuere og dermed henvende sig til skolens
centrale opholdsområder
De enkelte delområder og lokaler er beskrevet uddybende i det følgende.

14.2

Integrerede fritidsfunktioner

15

INDSKOLING OG SFO

15.1

Generelt

For skolens mindste elever i 0. – 3. klasse anvendes hjemklasseprincippet, dvs.
at hver klasse har sit eget lokale, hvor en stor del af undervisningen foregår. I
hjemmeområdet findes desuden fællesarealer, grupperum, garderober m.v. For
eleverne vil hjemmeområdet udgøre en fast base, præget af overskuelighed, tryghed
og med hjemklasselokalet som et sikkert forankringspunkt.
Eleverne i indskolingen vil opholde sig i deres eget hjemmeområde en stor del af
dagen. Når de bevæger sig rundt på skolen til bibliotek eller idræt, vil det typisk være
i flok og i følgeskab med en lærer.
Hjemmeområdet anvendes også til SFO efter fælleslokaleprincippet. Udover
fællesarealer og klasselokaler har SFO adgang til en række lokaler, der efter behov
kan indrettes til legerum, puderum m.v.
Garderober, toiletter, personaleområde m.v. er fælles for skole- og SFO-personale.
Se diagram 03 for sammenhænge af aktiviteter i indskolingen.

15.2

Fællesareal

Indskolingen tænkes opbygget omkring et opholds- og fordelingsareal, der kan
anvendes til dagligt ophold og indgå i undervisningsområdet.
Området må gerne have et naturligt rumligt og socialt tyngdepunkt, hvor personalet
har et vist overblik, og hvor eleverne naturligt vil samle sig, når de er få, enten i de
tidlige morgen-SFO-timer eller de sene eftermiddagstimer.

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S

Der er et stort lokalefællesskab mellem skole og fritidsfunktioner. SFO’en er en
integreret del af indskolingens miljøer. Klubben henvender sig primært til mellemtrin
og udskoling samt har et større lokalefællesskab med de øvrige fritidsbrugere end
med selve skolen. For klubben er aktiviteter som idræt, musik, kreative fag, udeliv
og gaming en del af hverdagen.
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Området må gerne kortvarigt kunne rumme hele afdelingens elever i en uformel
opstilling, hvor børn sidder tæt på gulv, trapper m.v. og, hvor alle kan se den samme
person.
Rumligheden skal samtidig være et naturligt sted at inddrage til ophold og aktiviteter
og må ikke i unødig grad være domineret af gennemkrydsende trafik. Området skal
have udsyn til uderum og adgang til udeophold.

TORV
3.KL.

MUSIK
TUMLESAL

(3 KLASSER)

2.KL.

(3 KLASSER)

GR.

1.KL.

GR.

GR.

(3 KLASSER)
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GR.

0.KL.

VÆRKSTED
NAT./TEK.
BILLEDKUNST

GR.
GR.

SFO

(3 KLASSER)

LÆREFORBERED.
MØDE
GARDEROBE
TOILET
IND/UD
GARDEROBE

15.3

Garderober og toiletter

Indskolingen skal have sin egen garderobe, der effektivt kan rumme skoskifte,
overtøj, tasker m.v. og logistisk sikre en afgrænsning af snavsede og rene zoner.
Garderoben skal ligge centralt og tilgængeligt fra hjemmeområdets fællesareal og
give direkte adgang til legepladsen.
Skoskifteområder kan evt. adskilles fra tøjområder for at minimere snavsede
gulvområder, hvis den samlede logistik taler for det.
Hver elev skal råde over eget garderobeskab i en bredde på ca. 30 cm.

15.4

Hjemklasser

Indskolingens hjemklasselokaler skal være regulære og velbelyste. Det må gerne
være muligt at integrere en læsekrog, en lille fortælletrappe eller et tekøkken i en
niche i lokalet.
Lokalerne må gerne have et glasparti mod fællesarealer, evt. som sideparti til døren.

15.5

SFO basis- og legerum

Indskolingen rummer lokaler, der i højere grad er rettet mod SFO-aktiviteter: det kan
være legerum, puderum, værksted eller lignende. Lokalerne skal i hovedgeometri
sidestilles med klasselokaler, men må gerne kunne underopdeles inventarmæssigt
eller eventuelt med en fast gipsvæg for at skabe flere mindre rum.

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S

Diagram 03
- sammenhænge indskoling
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Lokalerne skal dog kunne omdannes til klasselokaler i forventning om øget fremtidigt
elevtal.
SFO basisrum skal ligge i nærhed af afdelingens fælleskøkken.

15.6

Multiværksted

I indskolingen etableres et fælles værksted, der skal anvendes dels til
indskolingsklassernes billedkunst og natur- og teknologi, dels indgå som
værkstedsareal til SFO.
Idet lokalet i løbet af en dag skal kunne bruges til flere formål af forskellige brugere,
er det væsentligt, at der i og ved lokalet indarbejdes rigelige depotmuligheder.
Eksempelvis kunne rummet disponeres med skabsvæg i to sider til henholdsvis
billedkunst-emner samt natur- og teknologiemner. Der skal desuden være direkte
adgang til 2 adskilte depoter til henholdsvis skole og SFO.
Rummet forventes bestykket med vaske og vand, men ikke med elev-installationer
til gas, udsugning m.v.
Lokalet skal have direkte adgang til det fri og et udendørs overdækket arbejdsareal.

15.7

Grupperum

I indskolingen skal der indarbejdes en række grupperum. Grupperummene skal
have adgang fra fællesarealer, så de er ligeværdigt tilgængelige for alle klasser.
Grupperummene anvendes i tilfælde af klassedeling, men kan også bruges til en
kort forældresamtale.
Grupperummene må gerne have en større grad af transparens mod fællesarealer og
være afvigende fra klasselokaler i deres udtryk, farver m.v.

Personaleområde

I indskolingen ligger der et mindre personaleområde, hvor SFO-personalet har deres
base med toiletter og garderobe, og hvor der kan føres samtaler med forældre og
elever.
Området må gerne ligge ved børnenes garderobe og fælleskøkkenet, så personalet
er tæt på børnene og tilgængelige for forældre.

15.9

Depoter

16

MELLEMTRIN

16.1

Generelt

Der skal i hjemmeområdet samlet set etableres depotarealer jævnfør arealskema
og plads svarende til ca. 25 højskabe fordelt i gang- og fællesarealer til generelle
undervisningsemner.

Hjemmeområderne for mellemtrinnet er baseret på, at al undervisning foregår i
faglige miljøer. Den enkelte klasse har således ikke sit eget hjemklasselokale, men
bevæger sig i hjemmeområdet rundt mellem faglige miljøer, rettet mod sprogfag
(dansk, tysk, engelsk m.v.) og kulturfag (historie, kristendom og samfundsfag).
Det sprogfaglige miljø til mellemtrinnet indeholder et antal lokaler i varierende
størrelser og udformning, der samlet set imødekommer det skemabetingede
lokalebehov for mellemtrinnet til sprog. Tilsvarende vil være gældende for det
kulturfaglige miljø.
Hjemmeområdet er stadig elevernes base, hvor den største del af undervisningen

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S

15.8

45

OVERLUND RYKKER SAMMEN / Dato. 12.12.2018

vil foregå. Idet klassen ikke har sit eget lokale, vil opholdsarealer og fællesrum i disse
hjemmeområder i højere grad blive det sociale forankringspunkt for eleverne.
For fællesområder skal det prioriteres, at de er anvendelige og skalaen er tilpasset små
grupper, arbejdssituationer og uformelt ophold. Det skal undgås, at fællesarealerne
får ”banegårdsstemning” og hovedsageligt opleves som trafikarealer.
For mellemtrinnet vil garderober og aflåselige lockers blive et væsentligt element.
Dels af praktiske årsager, idet man ikke har et klasselokale at lade sine ting ligge i,
dels fordi disse områder bliver det eneste private, det eneste der ikke er fælles og
variabelt i løbet af dagen.

16.2

Sprogfagligt miljø

Det sprogfaglige miljø skaber rammerne om sprogfag for mellemtrinnet, dvs. dansk,
engelsk, tysk og fransk samt eventuelle sproglige valgfag.
Det sprogfaglige miljø skal ses som et område for faglokaler, hvor området i sit
udtryk og udsmykning synliggør sprogfagenes univers og faglige indhold, så området
opfattes som sammenhængende og inspirerende.
Det sprogfaglige område rummer en række undervisningslokaler og grupperum
samlet omkring et mindre ”sprogtorv”, der udgør en samlende rumlighed. Samlet
set skaber miljøet rum for individuelt arbejde, gruppearbejde, klassearbejde og
årgangssamling. Sidstnævnte kan ske ved anvendelse af foldevægge eller i kraft af
en uformel opstilling, hvor elever sidder på trapper, niveauspring, vindueskarme m.v.
Alle elever skal kunne se den samme person.
Området skal i sin udformning og møblering understøtte sprogfagenes
arbejdsmetodikker og didaktik. Lokalernes indretning og møblering vil undergå en
nærmere bearbejdning i den efterfølgende dispositionsforslagsfase.

Kulturfagligt miljø

Det kulturfaglige miljø rummer en række faciliteter i form af undervisningslokaler,
grupperum og samlingstorv, så der samlet set skabes rum for individuelt arbejde,
gruppearbejde, klassearbejde og mere kortvarig årgangssamling.
Sidstnævnte kan ske ved anvendelse af foldevægge og/eller i kraft af en uformel
opstilling, hvor elever sidder på trapper, niveauspring, vindueskarme m.v. Alle elever
skal kunne se den samme person.
Området skal i sit udtryk og udsmykning afspejle kulturfagenes univers og faglige
indhold, så området opfattes som sammenhængende og inspirerende.
Området skal i sin udformning og møblering understøtte kulturfagenes
arbejdsmetodikker og didaktik. Lokalernes indretning og møblering vil undergå en
nærmere bearbejdning.

16.4 Garderober og toiletter

Mellemtrinnet skal i forbindelse med udgange til lege- og opholdsområder indeholde
en skogarderobe, hvor der skiftes fodtøj. I tilknytning hertil skal der være toiletter.

16.5

Lockers

Idet eleverne ikke har eget klasselokale, skal der i mellemtrinnet indarbejdes plads til
individuelle lockers for elever – i alt 9 klasser x 28 elever. Lockers skal have en størrelse,
så de kan indeholde taske, overtøj og opladerstation til PC og telefon. Lockers kan
placeres og grupperes i gang- og fællesarealer i samt omkring mellemtrinnets
hjemmeområde. De kan eventuelt bruges som rumskabende elementer.

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S
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16.6

Depoter

16.7

Sammenhænge mellem mellemtrin og overbygning

17

OVERBYGNING

17.1

Generelt

Depotfaciliteter i sprog- og kulturfagligt område etableres som indbyggede skabe ca. 8 højskabe i hvert område.
Diagram 04, viser sammenhænge mellem mellemtrin og overbygning.

Hjemmeområderne for overbygning er baseret på, at al undervisning foregår i
faglige miljøer. Den enkelte klasse har således ikke sit eget hjemklasselokale, men
bevæger sig i hjemmeområdet rundt mellem faglige miljøer, rettet mod sprogfag
(dansk, tysk, engelsk m.v.) og kulturfag (historie, kristendom og samfundsfag).
Det sprogfaglige miljø til overbygningen indeholder et antal lokaler i varierende
størrelser og udformning, der samlet set imødekommer det skemabetingede
lokalebehov for overbygningen til sprog. Tilsvarende vil være gældende for det
kulturfaglige miljø.
Hjemmeområdet er stadig elevernes base, hvor den største del af undervisningen
vil foregå. Idet klassen ikke har sit eget lokale, vil opholdsarealer og fællesrum i disse
hjemmeområder i højere grad blive det sociale forankringspunkt for eleverne.
For overbygningen vil garderober og aflåselige lockers blive et væsentligt element,
dels af praktiske årsager, idet man ikke har et klasselokale at lade sine ting ligge i dels fordi disse områder bliver det eneste private, det eneste der ikke er fælles og
variabelt i løbet af dagen.
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Diagram 04
- sammenhænge i mellemtrin og overbygning
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17.2

Sprogfagligt miljø

Det sprogfaglige miljø skaber rammerne om sprogfag for overbygningen, dvs. dansk,
engelsk, tysk/fransk samt eventuelle sproglige valgfag.
Det sprogfaglige miljø skal ses som et område for faglokaler, hvor området i sit
udtryk og udsmykning synliggør sprogfagenes univers og faglige indhold, så området
opfattes som sammenhængende og inspirerende.
Det sprogfaglige område rummer en række undervisningslokaler og grupperum
samlet omkring et mindre ”sprogtorv”, der udgør en samlende rumlighed. Samlet
set skaber miljøet rum for individuelt arbejde, gruppearbejde, klassearbejde og
årgangssamling. Sidstnævnte kan ske ved anvendelse af foldevægge eller i kraft af
en uformel opstilling, hvor elever sidder på trapper, niveauspring, vindueskarme m.v.
Alle elever skal kunne se den samme person.
Området skal i sin udformning og møblering understøtte sprogfagenes
arbejdsmetodikker og didaktik. Lokalernes indretning og møblering vil undergå en
nærmere bearbejdning.

17.3

Kulturfagligt miljø

Det kulturfaglige miljø rummer en række faciliteter i form af undervisningslokaler,
grupperum og samlingstorv, så der samlet set skabes rum for individuelt arbejde,
gruppearbejde, klassearbejde og mere kortvarig årgangssamling.
Sidstnævnte kan ske ved anvendelse af foldevægge og/eller i kraft af en uformel
opstilling, hvor elever sidder på trapper, niveauspring, vindueskarme m.v. Alle elever
skal kunne se den samme person.

Området skal i sin udformning og møblering understøtte kulturfagenes
arbejdsmetodikker og didaktik. Lokalernes indretning og møblering vil undergå en
nærmere bearbejdning.

17.4

Garderober og toiletter

17.5

Lockers

17.6

Depoter

18

MATEMATIKFAGLIGE VÆRKSTEDER

18.1

Generelt

Overbygningen skal i forbindelse med udgange til lege- og opholdsområder indeholde
en skogarderobe, hvor der skiftes fodtøj. I tilknytning hertil skal der være toiletter.
Idet eleverne ikke har eget klasselokale, skal der i overbygningen indarbejdes plads
til individuelle lockers for elever – i alt 13 klasser x 28 elever. Lockers skal have en
størrelse, så de kan indeholde taske, overtøj og laderstation til PC og telefon. Lockers
kan placeres og grupperes i gang- og fællesarealer i samt omkring overbygningens
hjemmeområde. De kan eventuelt bruges som rumskabende elementer.
Depotfaciliteter i sprog- og kulturfagligt område etableres som indbyggede skabe ca. 8 højskabe i hvert område.

Fagområdet til matematik skal samlet set tilgodese både mellemtrin og overbygning
og bør have ligeværdig adgang / sammenhæng med disse hjemmeråder. Ligeledes
må området gerne ligge tæt på naturfagsområdet.

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S

Området skal i sit udtryk og udsmykning afspejle kulturfagenes univers og faglige
indhold, så området opfattes som sammenhængende og inspirerende.
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18.2

Undervisningsrum

Det matematikfaglige område rummer en række faciliteter, som tilsammen udgør
en bred vifte af undervisningsfaciliteter. Rummene vil blive brugt til tavlebaseret
undervisning, men vil også kunne bruges som matematiske værksteder, hvor der
leges med arealer, rumfang og geometri.
Rummene må gerne selv inspirere med skrå lofter, skæve vinkler eller andre
geometriske tiltag, der kan anvendes i undervisningen.

18.3

Depoter

19

NATURFAGLIGE VÆRKSTEDER

19.1

Generelt

Matematikområdet skal indeholde et fællesdepot, som har adgang fra fælles
gangareal eller torv.

Fagområdet til naturfag skal samlet set tilgodese både mellemtrin og overbygning.
Området bør have ligeværdig adgang og sammenhæng med disse hjemmeråder.
Indskolingens natur og teknologi foregår i indskolingens multiværksted. Disse
årgange vil have begrænset adgang til det naturfaglige værkstedsområde.
Det naturfaglige område rummer en række faciliteter, som tilsammen udgør en
bred vifte af undervisningsfaciliteter. Rummene er ikke fagligt defineret som
”biologilokale” eller ”fysiklokale”, men er defineret ud fra den metodik, der vil blive
praktiseret.

19.2

Laboratorier

19.3

Værksteder

19.4

Auditorium og oplægsrum

Der etableres 2 fuldt udstyrede laboratoriummer, hvor en klasse kan gennemføre
forsøg og eksperimenter. Både elevborde og lærerbord tænkes udstyret med gas,
vand, udsugning, el-udtag m.v. Lokalerne skal have direkte adgang til et fælles depot.
Naturfagsmiljøet rummer 1 værkstedslokale med en mere begrænset teknisk
bestykning. Lokalet skal have vand, vask og punktudsugning, men skal disponeres
som et multifunktionelt værksted, hvor der kan svines og arbejdes med naturens
elementer i 1 til 1.
I naturfagsmiljøet skal der være et auditorium, hvor en klasse kan modtage instrukser,
informationer eller lave præsentationer, overvejende som envejskommunikation.
Elever må gerne sidde tæt bænket, eventuelt på faste podier med begrænset
bordplads.
Rummet vil kunne finde anvendelse af andre fag end naturfag og må derfor gerne
være tilgængeligt, uden at man skal igennem naturfagmiljøets torv.

19.5

Grupperum

I naturfagsmiljøet skal der indarbejdes en række grupperum. Grupperummene skal

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S

Rummene må gerne samles om et identitetsgivende torv eller samlende rumlighed,
der udgør et naturligt centrum, der kan anvendes til ophold i frikvarterer og som
kan inddrages i undervisningen. Området vil hovedsageligt blive brugt til individuelt
arbejde og arbejde i mindre grupper.
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have adgang fra fællesareal. Grupperummene anvendes i tilfælde af klassedeling,
men kan også bruges til en kort forældresamtale, en elevsamtale eller lignende.
Grupperummene må gerne have en større grad af transparens mod fællesarealer.

19.6

Depoter

Naturfagområdet skal indeholde et fællesdepot for laboratorierne og et fælles depot
for værkstederne. Depoterne skal desuden have adgang fra fælles gangareal eller
torv.

20 KREATIVE VÆRKSTEDER
20.1

Generelt

Skolens kreative værksteder samles og etableres som en række sammenbundne
faciliteter, der tilsammen skaber et bredt spænd af faciliteter. Rummene er ikke
fagligt definerede som ”billedkunst” eller ”sløjd”, men beskriver tilsammen et
spænd fra det finmotoriske og støvfri til det mere grove og svinende.
Rummene vil ideelt ligge en suite, adskilt af glaspartier, så man på flere måder
kan anvende to lokaler sammenhængende og have flere adskilte aktiviteter i gang

UDEVÆRKSTED
BÅLHYTTE

DEPOT/
TØRRE

DEPOT

MASKINER

TRÆ / METAL

MALE

TEKSTIL
VÅDOMRÅDE

IT /
MEDIE

MELLEMTRIN

PLC /
TORV

UDSKOLING

Diagram 05
- sammenhænge mellem de kreative værksteder
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samtidig.
Alle lokaler skal have rigeligt med skabsplads til redskaber, materialer og lignende.
Inventar skal i høj grad være multifunktionelt eller flytbart, så rummet ikke fastlåses
til specifikke aktiviteter.
Skolens kreative værksteder skal i høj grad være tilgængelige for fritidsbrugere
herunder klubben og foreninger, der efter skoletid vil kunne bruge området. Det er
derfor vigtigt, at området er tilgængeligt fra skolens centrale område ”frontstage”
og måske med synlighed mod torvet.
For at skabe en praksisnær undervisning er det dog vigtigt, at de kreative værksteder
ligger tæt ved, eller med visuel kontakt til, mellemtrinnets faglige miljøer.

20.2 Maskinrum

I dette rum findes maskiner som rundsav, båndsav, afretter, m.v. Området er af
sikkerhedshensyn aflåst og må kun betjenes af autoriserede voksne. Se diagram 05,
for sammenhænge mellem de kreative værksteder.

20.3 Grovværksted

I grovværkstedet bearbejdes træ, metaller og andre emner, der larmer, sviner og
støver. Rummet vil være forsynet med arbejdsborde med skruestik og høvlebænke,
punktudsugning og lignende udstyr. En stor del af arbejdet vil foregå stående eller
siddende på taburetter.
Det skal være muligt at tage store emner ind i rummet udefra og ligeledes færdige
resultater ud af rummet gennem en port eller dobbeltdør. Overflader skal generelt
være robuste og signalere, at der må svines.

20.4 Vådværksted

20.5 Finværksted

I finværkstedet arbejdes med stof, garn, smykker, grafik og papir i en form, der ikke
sviner og skaber støv af hensynet til rummets symaskiner, computere og printere.
Rummet vil have en mere stille karakter og en del af arbejdet vil foregå siddende.
Overflader og udtryk skal afspejle dette.

20.6 Udeværksted

I tilknytning til det kreative fagområde skal der være et overdækket udeværksted,
hvor der er plads til at arbejde med huggeblokke, snittebænk eller tilsvarende.

20.7 Depoter

I det kreative område skal der etableres depoter, til opbevaring af undervisningsudstyr.
Specielt træ til grovværkstedet (brædder, plademateriale m.v.) vil være pladskrævende
og skal indtænkes, så vareindlevering kan ske hensigtsmæssigt.
Ligeledes skal der indarbejdes et depot til elevarbejder, der skal viderebearbejdes i
den efterfølgende uge – eller emner, der er sat til tørring.

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S

I vådværkstedet arbejdes med ler, maling, tekstiltryk, filt, papmache o. lign. Stålvaske,
rustfri arbejdsborde og klinkegulve vil signalere, at det er okay at spilde og hælde ved
siden af. Gulvet og væggene skal kunne spules.
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Et depot skal være rettet mod fritidsbrugerne.
Et rum skal indeholde en keramikovn.

21

IDRÆT, MUSIK OG BEVÆGELSE

21.1

Anvendelsesmønster, skole og fritidsbrugere

Bygningens idrætstilbud vil være i brug fra om morgenen og til ud på aftenen. I
skoletiden har lærere og elever den primære brugsret over faciliteterne, men deler
gerne idrætshallen med et seniorhold, hvis de ikke selv skal bruge den.
Skolen starter for eleverne kl. 8.15 og slutter senest kl. 15.15. De traditionelle
foreningstilbud som håndbold, fodbold og badminton starter først ca. kl. 17.00 og
fortsætter frem til ca. kl. 21.30. I tiden mellem kl. 15.00 og kl. 17.00 er der et stort
potentiale for aktiviteter rettet mod både børn, unge og seniorer. Klubben vil få en
fremtrædende rolle som facilitator for aktiviteter i dette tidsrum.
I skoletiden skal der være mulighed for at lave indendørs idrætsundervisning på 3
hold samtidigt, det vil sige at faciliteterne kan deles op eller er adskilte herefter.
En stor del af bydelens fritidsliv er forankret i foreningsidræt og skal derfor knyttes til
skolens torv, der skal udgøre skolens sociale tyngdepunkt. I kultur- og idrætsområdet
skal der være plads og rum til den passive deltagelse, hvor man inspireres.
Indkig og udsyn, ind/ud og op/ned gennem glaspartier, åbninger med store dørpartier
og eventuelle forskudte niveauer skal skabe et kultur- og idrætslandskab, hvor man
som tilskuer bliver nysgerrig og får lyst til at deltage.

Der er ikke rumspecifikke krav til, hvilke funktioner der skal synliggøres mod
hinanden og tilstødende arealer, men generelt så meget som muligt. Se diagram
06, for sammenhænge af idrætsfaciliteter.
Der opfordres ligeledes til at tænke bevægelseslokalerne sammen, herunder at der
er nærhed til omklædningsfaciliteterne.

21.2

Idrætshaller

Som udgangspunkt kan idrætshallerne tænkes ind i dette projekt på to måder. Enten
via en renovering og ombygning af den eksisterende hal samt etablering af en ny
hal, eller som to nye haller et andet sted på grunden. Uagtet hvilken løsning der
arbejdes med, skal idrætshallerne ikke nødvendigvis ligge samlet, men de skal dog
være indendørs forbundet både med hinanden og med skolen. Begge haller skal
have en fornuftig nærhed til omklædningsfaciliteterne.
Hal 1
Denne hal er en del af den økonomiske ramme og skal kunne facilitere min. følgende:
•
•
•

1 stk. håndboldbane (20 x 40 m) med plads til dommerbord, udskiftningsbænk,
tribune og sikkerhedsafstand, se bilag 3
5 stk. badmintonbaner (6,1 x 13,4 m)
2 stk. volleyballbaner (18 x 9 m, med fri zone, på minimum 3 m på alle sider)

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S

Idrætsfunktionerne skal kunne afskærmes lydmæssigt fra kulturtorvet i skoletiden,
men kan i fritiden tænkes mere åbent og brede sig ud i kulturtorvet med eksempelvis
bordtennis, TRX, yoga, mødregrupper osv.
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• 2 stk. basketballbaner
		
Loftshøjden i hallen skal være tilpasset både badminton og håndbold med en fri
minimumshøjde på 7 m.
Der skal ligeledes tages højde for, at der ikke opstår blænding, når der spilles
badminton i hallen. Se bilag 3, Dansk Håndbold forbunds målkrav vedrørende
håndboldbaner for yderligere.
Der skal være muliglighed at være passivt deltagende ved at se på i hallen. Dette
kan gøres både gennem glas til andre rum i bygningen, men også i selve hallen, hvor
der er mulighed for ophold.
Idrætshallen skal have mulighed for at kunne deles op i to eller tre mindre rum via en
slags gardiner eller afskærmning, så der kan foregå flere forskelligartede aktiviteter
på samme tid.
Hal 2
Denne hal er ikke en del af den økonomiske ramme og skal kunne udelades helt
af projektet eller kun etableres som en ”halv” hal (20 x 20 m). Den fulde hal skal
facilitere min. følgende:
•

Der skal ligeledes tages højde for, at der ikke opstår blænding, når der spilles
badminton i hallen. Se bilag 3, Dansk Håndbold forbunds målkrav vedrørende
håndboldbaner for yderligere.
En forsænket trampoliner med tilhørende springgrav, der kan overdækkes med et
sportsgulv, fylder 6 x 6 meter og kræver plads til 30 meters tilløb.
Idrætshallen skal have mulighed for at kunne deles op i to mindre rum via en slags
gardiner eller afskærmning, så der kan foregå flere forskelligartede aktiviteter på
samme tid.
I konkurrenceforslaget skal hallen tegnes med i fuld størrelse – men gerne indarbejdet
geometrisk så det er muligt at fastlægge størrelsen endeligt på et senere tidspunkt.

21.3

Nye idrætsfaciliteter

Der skal i forbindelse med de øvrige idrætsfaciliteter skabes nogle nye faciliteter til
atletik og gymnastik:
•

•

1 stk. 60 m løbebane med 20 m afløb med underlag til pigsko. Denne bane
skal kunne bruges til vintertræning, og den optimale temperatur på banen
er ikke over 18 grader. Derfor kan der med fordel tænkes i at etablere denne
bane i et semiopvarmet rum (ude/inderum)
Depoter med plads til gymnastikredskaber og mulighed for aflåsning af
kostbart udstyr

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S

1 stk. håndboldbane (20 x 40 m) med plads til dommerbord, udskiftningsbænk,
tribune og sikkerhedsafstand, se bilag 3
• 5 stk. badmintonbaner (6,1 x 13,4 m)
• 2 stk. volleyballbaner (18 x 9 m, med fri zone, på minimum 3 m på alle sider)
• 2 stk. basketballbaner
• 2 forsænkede trampoliner, som kan overdækkes med sportsgulv
• 2 forsænkede sprnggrave, som kan overdækkes med sportsgulv
		
Loftshøjden i hallen skal være tilpasset både badminton, håndbold, stangspring og
springgymnastik med en fri minimumshøjde på 7 m.
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21.4

Sal 1 - Motorikøvelser og leg

21.5

Sal 2 - Opvarmning, dans, fitness o. lign.

21.6

Motionscenter

21.7

Musik og teater

Der ønskes et specielt område til motorikøvelser og leg - gerne i forbindelse med
hallen. Her er det tanken, at dele af idrætsundervisningen kan finde sted, men
også at dette område er åbent for lokalsamfundet i fritiden. Det skal være muligt at
undervise et hold på 25 personer i denne sal.
Der skal i tæt forbindelse med hallen være rum til opvarmning. Dette rum kan også
bruges til dans, gymnastik, yoga, legestue og andre formål, hvor der er brug for et
regulært rum med god gulvplads og en moderat loftshøjde. Der skal være spejle på
væggene. Det skal være muligt at undervise et hold på 25 personer i denne sal.
Der skal etableres et motionscenter med maskiner til styrketræning. Motionscenteret
skal have visuel kontakt til hallen eller torvet, men kan godt ligge på et andet niveau.
Der skal etableres to nærtliggende musiklokaler med adgang til et fælles depot.
Der skal i forbindelse med det centrale torv og idrætsfaciliteterne laves et musiklokale
som muliggør, at det ikke er nødvendigt at flytte instrumenter, når der skal være
forestillinger og samlinger i disse områder. Dette lokale skal kunne åbnes mod
skolens torv med en sceneåbning.

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S

Diagram 06
- sammenhænge i idrætsfaciliteter
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Det er ønskeligt, at der er mulighed for at etablere scenen ved bunden af en
amfitrappe, så der kan opføres større forestillinger for hele skolen.
Det andet musiklokale skal bruges af indskolingen som musik- og tumlerum både
i skole- og SFO-tiden. Adgangen til dette lokale bør derfor ikke være for langt fra
indskolingen.
Musiklokalerne skal være godt akustisk skærmet fra øvrige undervisningsrum og
have regulær gulvplads, så undervisning i musik kan kombineres med teater eller
dans.
Musiklokalerne skal være tilgængelige for klubben, som vil bruge faciliteterne efter
skoletid, hvor de bl.a. har et lydstudie.

21.8

Depoter

21.9

Omklædning

Der skal til musiklokalerne etableres depoter, hvoraf det ene er til fritidsbrugere,
et mindre lydstudie samt øverum. Rummene kan alle have direkte adgang fra
musiklokalerne.
Der skal laves 6 omklædningsrum med adgang til hal og uderum. Minimum 4
omklædningsrum skal have udgang direkte til det fri (boldbanerne), så indendørs
trafik med beskidte fodboldstøvler undgås.
Hvert omklædningsrum skal have bad og toilet.

22

MADKUNDSKAB

22.1

Madkundskabslokale

I forhold til undervisningen i madkundskab skal rummet indeholde to primære
funktioner: En del til instruktion og fællesspisning og en del til fremstilling af mad.
Der skal være plads til 30 spisende, som alle kan se den samme tavle. Derudover
skal der være 6 gruppekøkkener.
Madlavningskøkkenerne skal indrettes, så de kun indeholder arbejdsborde med
en vask. En del af bordpladsen skal være på hjul, så køkkenet kan have forskellige
opstillinger. Alle hårde hvidevarer samles, så der er en stor fælles kogeø med
kogeplader og en fælles emhætte. Ovne samles ligeledes og placeres i en god
arbejdshøjde. Endeligt er der et fælles opvaskeområde.
Ved at adskille hvidevarer fra køkkenerne kan rummet også bruges til andre
undervisningsformål, og der bliver også en større følelse af fællesskab når man laver
mad sammen.

22.2 Fritidsbrugere

I fritiden bruges madkundskabslokalet af lokalsamfundet til fællesspisninger,
strikkeklub eller undervisning. Der skal være nærhed til udlejningslokalet, så disse
kan fungere sammen.

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S

Der skal ligeledes etableres to aflukkede omklædningsrum med eget bad og toilet
til lærere og trænere.
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22.3 Depoter

Der skal være et depot til opbevaring af madvarer og ekstra køle- og fryseskabe.

23

SERVICELEDELSE

23.1

Værksted

Skolen har ikke egne pedeller, men betjenes af et 3 personers teknisk serviceteam,
der dækker flere bygninger i skoledistrektet. Til hallen er tilknyttet en halinspektør,
som varetager den daglige drift og ledelse af hallen.
På skolen skal der være et værksted og depot til det tekniske personale.

23.2 Omklædning

Til brug for skolens personale i bred forstand etableres to separate omklædnings- og
baderum. I forbindelse hermed skal der være plads til 10 aflåselige lockers.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
24 ENERGI OG MILJØ
24.1

Energi

Projektet skal projekteres efter BR18. Overholdelse af energikrav skal primært søges
opfyldt ved anvendelse af passive tiltag, sekundært aktive tiltag.

24.2 Termisk indeklima

Det termiske indeklima i alle rum, hvor mange mennesker samles, er ekstremt
vigtigt. Specielt i undervisningsrum er der krav til rum med meget dagslys, som ikke
overophedes. Der skal være mulighed for tilpasning af det naturlige lys efter behov.
Det er ønskeligt, at der i alle undervisningsrum er mulighed for at lufte ud.
Det optiske indeklima er vigtigt i både undervisningsrum og idrætsfaciliteter. Da der
undervises på PC’er, er genskin på skærmen en stor irritation, og det samme gælder
modlys i idrætsfaciliteterne. Belysningen i bygningen skal tænkes sammen med
arkitekturen og tilpasses brugen i det enkelte rum, således at der er et differentieret
belysningsdesign tilpasset undervisningsformer og arbejdsmetoder.
Ligeledes kan mønstrede akustikpaneler med huller eller lameller skabe ubehagelig
”flimmer for øjnene” i idrætsfaciliteterne.

24.4 Akustisk indeklima

Der er i hele bygningen fokus på et godt og gennemtænkt akustisk klima. I valg af
materialer og overflader skal der tænkes i de bedste akustiske løsninger, ligesom der
skal arbejdes med, at larmende funktioner skilles fra mere stille funktioner for ikke
at forurene det akustiske miljø.

24.5 DGNB

Der er i projektet stor fokus på social, menneskelig og naturlig bæredygtighed. Det er
derfor også vedtaget, at det samlede byggeri skal gennemgå en DGNB certificering
med mål om at opnå Guld.
Idékonkurrencen skal vise, at man i både procestilgang og planlægning kan arbejde
bæredygtigt gennem fornuftige tidlige valg, som ikke nødvendigvis påvirker
projektets økonomi.
Det forventes, at LAR-løsninger vil skulle indarbejdes i forbindelse med projektet.

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S

24.3 Optisk indeklima
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Løsninger skal kunne håndtere regn efter almindelige dimensioneringskrav (5 års
regn med klimatillæg). Byggeriet skal i øvrigt klimasikres mod oversvømmelser.
Området er generelt fladt og afvandes mod sydøst (Vibæk). En mindre del mod nord
skal sandsynligvis afvandes (via regnvandsledninger) til Nørresø. Anslået vandskel er
vist med stiplet blå på kortet figur 4.
Der er således mulighed for at bruge regnvandet som en ressource og arbejde
med at integrere det i de grønne områder. Det vil være oplagt at sammentænke
regnvandshåndtering med legepladser og grønne områder. Hvis der tages højde
for det i planlægning og byggefase, kan det bidrage til naturmiljøet omkring skolen i
stedet for at blive en ekstraudgift til sidst.

25

TEKNISKE KRAV

25.1

Konstruktioner

Projektet skal baseres på solide, kendte og gennemprøvede konstruktionsprincipper.
Bygherren ønsker ikke løsninger med risikobehæftede forhold eller løsninger, der har
karakter af forsøg.
Klimaskærmen skal i sin opbygning baseres på principper, der sikrer lave
vedligeholdelsesomkostninger, og som tåler et stort dagligt slid. Klimaskærmen skal
være særlig robust i forhold til hærværk, slag og spark i op til 2 meters højde.
Tage skal sikre effektiv afvanding og skal sikres effektivt mod uønsket adgang for
elever. Såfremt tagflader indgår aktivt i projektet skal disse indarbejdes med samme
krav om afvanding samt relevante sikringstiltag i form af værn m.v.

25.2 Overflader

25.3 Tilgængelighed

Byggeriet skal opfylde BR18 samt efterleve Viborg Kommunes supplerende
retningslinjer herfor, se bilag 2, Tjekliste for tilgængelige byggerier, Viborg Kommune.

Al information er fortrolig og må ikke videregives i nogen form uden tilladelse fra ERIK arkitekter A/S

Bygningen skal have en stor robusthed. Der skal i valg af materialer vælges overflader,
som passer til brugen, og som generelt er driftsvenlige. Dermed menes materialer
som ældes med ynde og får patina i stedet for at blive slidte. Materialer bør som
udgangspunkt være driftssikre, gedigne, gennemprøvede og kræve minimalt
vedligehold (f.eks. rå beton, tegl, jern/zink m.v.).
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