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Vi er nu så småt gået i gang med byggeriet. I kan i denne informationsfolder se 

hvilke tanker, der ligger til grund for projektet og få et overblik over den samlede 

om- og tilbygning. 

GRUNDLAG FOR BYGGERIET
Projektet for om- og tilbygning på Skødstrup Skole er udviklet i tæt dialog 

med skolens daglige brugere og en til formålet nedsat projektarbejdsgrup-

pe med repræsentanter for skole, klub og bygherre. Projektet er således et 

fælles produkt, der sammenholder ønsker til den fremtidige skole med op-

gavens økonomiske og kapacitetsmæssige ramme:

•	 Kapacitetsbehov: 5 spor

•	 Samlet anlægsbevilling 25.1 mio.

Projektet er udviklet ud fra en helhedsbetragtning af skolen med henblik på 

at skabe størst mulig sammenhæng og interaktion mellem undervisning/

hjemområder, fagområder, SFO og klubtilbud, som er en del af Ung i Aar-

hus. Det endelige projekt omfatter bygningsmæssige ”nedslag”, som vist på 

oversigtsplanen.

Nedenstående tiltag er løst inden for rammen:

•	 Klub og fritidsundervisning integreres på skolen.

•	 Udvidelse af undervisnings- og SFO-kapacitet til 5 spor, svarende til 8 

lokaler til uv. (heraf 5 fælleslokaler til SFO) samt 2 lokaler til naturfag og 

1 lokale til musik.

•	 Samlede personalefaciliteter, svarende til 528 m².
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SKØDSTRUP SKOLE

INFORmATION Om DEN FOREsTåENDE Om- OG TILBYGNING



 

Organisering
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Funktionsdiagram for den fremtidige disponering af skolen
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Udgangspunktet har overordnet set været at understøtte sammenhængs-

kraften i skolen ved at skabe fysisk sammenhængende årgangsbaser for hhv. 

indskoling/SFO, mellemtrin/Klub og udskoling i nær kontakt med aldersgrup-

pens primære faglokaler.  På denne måde styrkes samspillet mellem teori og 

praksis og fagfaciliteter kan udnyttes optimalt i både skole og fritid.

Nye fagområder til hhv. Science og Håndværk & Design etableres i sammen-

hæng med mellemtrin og udskoling, mens eksisterende fagområder til Mad-

kundskab, Billedkunst og Natur & Teknik forbeholdes de yngre elever. Science 

får mulighed for at inddrage det indeliggende gårdrum ”Rosengården” til 

”grønt” eksperimentarium, mens Håndværk & Design kan trække direkte ud 

på terræn med grovere aktiviteter. Et nyt musiklokale målrettet de ældre ele-

ver etableres støjmæssigt isoleret i den nuværende fritliggende tandklinik.

*OBS: Håndværk & Design udføres i en senere etape.

Et centralt placeret administrations- og personaleområde suppleret af de-

centrale teamrum sikrer en fælles base for skolens samlede personale og 

”synlige” voksne i de enkelte afdelinger. 

Skolen kan underdeles i følgende delområder, der beskrives efterfølgende:

•	 Indskoling / SFO

•	 Mellemtrin / klub

•	 Udskoling  

•	 Science / Håndværk & Design / Musik

•	 Administration og personalefaciliteter

pæDAGOGIsk ORGANIsERING



Administration og personale
Det nuværende administrationsområde opdateres og et samlet område 

med teamfaciliteter for hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling placeres 

i forlængelse heraf. Placeringen sikrer let adgang til alle afdelingsområder, 

samt en fælles base for skolens samlede personale. Området indrettes med 

te-køkken, garderobe, opholds- og mødefaciliteter og suppleres af mindre 

personalesatellitter ude i de enkelte afdelinger. 

Indskoling 0.-4. årgang / SFO
Den fremtidige indskoling opdeles således:

0.-2. klasserne og SFO placeres i de to sydligste klynger (klynge 300 og 

klynge 400), som hver kommer til at huse 8 klasser. 

3.-4. klasserne og SFO placeres i den nordligste klynge (klynge 500). 

Klyngen udvides med nye klasselokaler omkring et centralt fællesrum, og 

kommer derved  til at rumme ialt 10 klasser. 

Afdelingsområder for de yngste elever opdateres med døre ud til det fri. 

Mellemtrin 5.-6. årgang / Klub
Mellemtrin og klub er placeret med nærhed til de eksisterende kreative fag-

lokaler, som kan indgå aktivt i det samlede afdelingsområde og aktiviteter i 

klub-regi. Mellemtrinnet råder over ialt 10 basislokaler. 

5.-6. klasserne og klub placeres i den nordlige del af den eksisterende klas-

sefløj i to plan (Blok 5), samt i en nybygning 

med fællesrum, klubfaciliteter og basislokaler, der bygges sammen med de 

kreative faglokaler på 1. sal i den gamle fagfløj (Designlab-blokken). 

En intern trappe sikrer direkte adgang til klubben udefra og 

forbinder fællesrummet med den eksisterende nederste etage.  

Eksisterende musiklokale i tagetagen i den gamle fagfløj ligger i sammen-

hæng med klub/mellemtrin med gode muligheder for anvendelse i både 

skole og fritid.

Klubfaciliteter anvendes også til ungdomssklub, hvor også skolens øvrige 

faciliteter kan anvendes efter behov. 

Udskoling 7.-9. årgang
Udskolingen organiseres i to plan i de eksisterende klassefløje (Blok 5 og 

6) i tæt sammenhæng med de nye fagfaciliteter til science  og håndværk & 

design. Det samlede område til udskolingen består af i alt 18 lokaler.

7. klasserne er placeret i eget afdelingsområde på nederste etage af tidl. 

Blok 5, med adgang til PLC (biblioteket).

8.-9. klasserne har til huse på øverste etage af Blok 5 og Blok 6.

Science
Ny tilbygning til science placeres i ”Rosengården” og kobler sig på den eksi-

sterende gangzone i udskolingen. Bygningen disponeres med to naturfags-

lokaler, indrettet til fysik/kemi og biologi og med mulighed for sammen-

lægning til ét stort naturfagligt område. Glasdøre og vinduesnicher mod 

gangen understøtter visuel kontakt til fagområdet og giver mulighed for 

at eksponere aktiviteter udadtil. På modsatte side af gangen etableres en 

fleksibel projektflade, der kan indgå i sammenhæng med den naturfaglige 

undervisning. 

Musik
Nyt faglokale til musik etableres i den fritliggende tandklinik og målrettes 

de ældre elevers behov.  Musikområdet kan bookes som alternativt projekt- 

og samlingsrum af udskolingen. Eksisterende musiklokaler i gl. gymnastik-

sal og fagfløj målrettets de yngre elever. 

Tandklinikken flyttes til nye rammer på Skærring Skole. På Skødstrup Skole 

indrettes der lokale til tand- og sundhedscafé.

 

Funktionsområder
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Planudsnit Mellemtrin/Klub

Mellemtrin Klub Design

Nordøst facade ved indskoling (3. og 4. klasse) og SFO

Arkitektonisk udtryk
De tre nye tilbygninger til hhv. indskoling/SFO, mellemtrin/Klub og science 

fremstår forskellige i bygningsgeometri, men udformes efter samme form- 

og materialemæssige princip, så der opstår et tydeligt slægstskab mellem 

de nye tilbygninger. Materialeholdningen udspringer af den seneste tilbyg-

ning, biblioteket, med en let facadeplade, der på tilbygningerne anvendes 

på både facader og tagflader. 

Dybe vinduesnicher i facaden og indbyggede nicher i gangzonen skaber 

”rum i rum” til ophold i mindre grupper.

Skitser er uddrag fra projektforslaget.

Syd-vest facade ved mellemtrin og Klub

Arkitektur og design

Port

mATERIALER OG FARvER



 

Trafik og parkering
Forældre, besøgende og ansatte på skolen kan fortsat parkere på de p-area-

ler de er vant til.  Afsætning af elever om morgenen og afhentning af elever 

om eftermiddagen, bør foregå på parkeringspladsen ved Tandkliniken og 

ved hallen. 

Cykelparkering skal ske på de af Skødstrup Skole anviste pladser. 

Lastbiler til byggepladsen kører fra Grenåvej ind på Lærkebakken.

Alt trafik både med bil og på cykel bør undgås på Lærkebakken, for at mini-

mere risikoen for at farlige situationer opstår.

Rundkørslen og parkeringspladsen på Lærkebakken bliver ifm. byggeriet 

nedlagt. Der må fortsat IKKE parkeres på Lærkebakken ved skolen. De to an-

dre parkeringspladser ved tandklinikken på Rosenbakken, samt ved hallen på 

Bondehaven kan fortsat benyttes til både parkering og afsætning af elever.

BYGGEPLADSEN - DEN NYE NABO

Det kan være ganske irriterende at være nabo til en byggeplads. Det tilstræ-

bes at tilrettelægge arbejdet således, at det generer mindst muligt. Desvær-

re er det ikke muligt at undgå støj, støv og andre gener fra byggepladsen.

Om- og tilbygningerne på Skødstrup Skole udføres i etaper i perioden 

april 2016 til juni 2017.

ER DER PROBLEMER - SÅ KONTAKT OS ENDELIG

Oplever du problemer, eller har du forslag og gode ideer, så ring, skriv et 

brev eller send os en mail.

Kontakt: 

Skødstrup Skole - 87139850 sko@mbu.aarhus.dk

Renovering af eksisterende bygninger og opførelsen af nye tilbygninger til Skødstrup Skole sker i et 
sam arbejde mellem Skødstrup Skole, Børn & Unge Aarhus Kommune, totalrådgiverteamet og entreprenører.

        Totalrådgiver:               Underrådgiver:          skødstrup skole / Ung i AArhus:
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Skødstrup Skole
TRAFIk OG pARkERING I BYGGEpERIODEN


