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FREDENSBORG
KOMMUNE







at de fysiske rammer i kommunens
skoler skal være blandt de allerbedste i landet og sikre optimale
vilkår for læring og trivsel for
skolebørnene.

at de nye eller moderniserede
skoler vil tiltrække ikke bare
børnefamilier, men også de
bedste lærerkompetencer.

1. Resumé



 

Udvikle en nuanceret
forståelse af verden;
både nære miljø og
den globale verden.



 

   

til fremtiden
Dannelsesstjerne
med personlige
kompetencer

Eleverne skal
forstå og udnytte
teknologien

    
Træne forestillingsevne
og øve sig i at få og
forfølge ideer.

 
 
Rammebudget for
projekt er 30 mio. kr.

Spor F skal frigøres Rokade og samling
fra skolen til andre
af skoletrin og
kommunale formål.
årgange

Kvalificering af
indeklima



Koordination og
samarbejde med
parallelle
projekter

Koordination og
samarbejde med
parallel proces
vedr. indeklima

   
 

 


 

  





    

   

  
  

   
   

Kokkedal Skole skal have
skal være farverig og
et godt arbejdsmiljø for tolerant både hvad angår
både medarbejdere og
ideer og mennesker.
elever,
 
  

    
  

 



    


  
   

    
   

  


Klimatilpasning i
Kokkedal

Byggeprogrammet koordinerer bygherrens og brugernes
krav og ønsker til byggeriets omfang, funktion, kvalitet, tid
og økonomi som arbejdsgrundlaget for de projekterende
rådgivere, senere i processen og danner grundlag for videre
projektering fra nærværende byggeprogram til dispositionsog projektforslag til myndigheds- og hovedprojekt.
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med drift- og
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Forberedelse for
medfinanciering
af Studie17
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Kvalificering af
bæredygtighed

 

Nærværende byggeprogram beskriver totalrådgivningsopgaven vedr. modernisering af læringsmiljøer på Kokkedal
Skole.




Byggeprogrammet er en sammenfatning og viderebearbejdning af input fra ledelse og medarbejdere, elever og andre interessenter i perioden november 2018 til februar 2019 via
en række involverende workshops med brugergrupper i
perioden fra december 2018 til januar 2018.
Fremtidens Folkeskole i Kokkedal

Projektet som byggeprogrammet og bilag beskriver i tekst,
analyser, diagrammer og skitser, omfatter modernisering af
en bred vifte af skolens faciliteter. Projektet bygger videre på
Fredensborg Kommunes pejlemærker på skoleområdet,
Kokkedals skoles egne værdisæt samt erfaring og viden
omkring fremtidens læring og kompetencer.
Projektet bygger på konceptet omkring alle flader som
læringsflader, læring gennem leg og bevægelse, inkluderende og involverende rum til undervisning og samvær samt
tryghed – både inde og ude.


   
 

Den videre proces bør fortsat være involverende for at sikre
ejerskab hos elever og lærere og de valgte løsninger bør
være så brugsmæssigt rummelige og fleksible, at de kan
danne ramme for fremtidige forandringsprocesser på skolen.

De valgte tiltag tager, hvor det er muligt, stilling til konkrete
forbedringer af skolens indeklima, bæredygtighed og energiforbrug.
Programmets struktur og læsevejledning.

Byggeprogrammet for Kokkedal Skole består samlet af tre
hovedokumenter samt bilag. De tre hoveddokumenter, kan
læses hvert for sig, men er alle tre ligeværdige dele af det
samlede byggeprogram.
Byggeprogram - Del 1: Baggrund og proces
Byggeprogram – Del 2: Programmering
Byggeprogram – Del 3: Byggetekniske krav.

Nærværende Byggeprogram – Del 1: Baggrund og proces,
er struktureret med hovedkapitlerne:
1. Resumé					
2. Orientering				
3. Projektforudsætninger			
4. Myndighedsforhold
5. Eksisterende forhold og forudsætninger
6. Konklusioner fra rumanalysen
7. Brugerproces
8. Bilag

 
  

Autens
Henning Larsen
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INDLEDNING
I dette kapitel beskrives baggrunden for projektet samt de involverede
parters visioner, værdier og målsætninger. Her beskrives også
projektets organisation, økonomiske ramme og tidsplan.

Fremtidens Folkeskole - Kokkedal Skole

Byggeprogram DEL 1: Baggrund & proces

Byggeprogram DEL 1: Baggrund & proces

Fremtidens Folkeskole - Kokkedal Skole

Indledning

2 Orientering
Baggrund for projektet på Kokkedal
Skole
Fredensborg Kommune har indledt programmet Fremtidens
Folkeskoler med henblik på at udvikle folkeskolerne i kommunen. Skolerne skal i fremtiden fremstå med moderniserede og opdaterede faciliteter og indretning i øvrigt med
henblik på at give det bedst mulige grundlag for læring, så
eleverne forberedes på fremtidens arbejdsmarked, uddannelse og liv i det hele taget.

Byrådet har ønsket om inden for en 12-årig periode at skabe
moderne folkeskoler, der indbyder til læring, således at børn
og unge får en god og værdifuld skolegang - også i fremtiden.
Kommunens vision er:
•
at de fysiske rammer i kommunens skoler skal være
blandt de allerbedste i landet og sikre optimale vilkår
for læring og trivsel for skolebørnene.
•
at de nye eller moderniserede skoler vil tiltrække
ikke bare børnefamilier, men også de bedste
lærerkompetencer.

Realiseringen af programmet Fremtidens Folkeskoler begynder i Kokkedal. Skolen skal have et generelt løft, så skolen
kan give elever og lærere et bedre skolemiljø med rum for
kreativitet i undervisningen og læringen. Projektet i Kokkedal Skole startede op i 2018 med en ide- og programmeringsfase. Der budgetteres med 30 mio. kr. til de samlede
byggeudgifter.
I 2019 fastholdes og udfoldes den ambitiøse plan for skolen
med blandt andet en sammentænkning med Gymnastikkens
Hus i det første af skoleprojekterne i Fredensborg Kommune.

Elever på Kokkedal Skole

10

Sammen med skoleprojekter i Nivå, Humlebæk og Fredensborg skal Kokkedal Skole være det første skud på stammen
mod nye og moderniserede skoler i kommunen.
Autens
Henning Larsen

For hver skole vil der blive tilrettelagt inddragelsesprocesser
med afsæt i den enkelte skoles ledelse, elever, ansatte,
skole- og områdebestyrelser samt forskellige aktører, der
har deres gang og aktivitet på skolen.
Derudover vil der for hver enkelt skole ske involvering af
interesserede gennem borger- og informationsmøder.
Fredensborg Kommune har i forbindelse med Kokkedal
Skole indgået aftale om levering af nærværende byggeprogram.

Vision, målsætning og strategi

Fredensborg Kommune og Kokkedal Skole ønsker gennem
programmet Fremtidens Folkeskolers pejlemærker samt
skolens eget værdisæt, at sikre en positiv strategisk udvikling af skolens læringsfaciliteter, således at de fysiske rammer på skolen vil være blandt de førende i landet samt at de
danner base for den pædagogiske og læringsmæssige udvikling på Kokkedal Skole. Disse faktorer vil sammen med resultaterne af den intensive og involverende brugerproces, være
afsættet for de læringsmæssige og arkitektoniske greb i
projektet.
Hertil skal lægges den viden der består omkring udviklingen
af fremtidens læringsmiljøer – både nationalt og internationalt. Fremtidens samfund og dermed også skoler og læringsmiljøer bygger både på lokale og globale trends og dermed
kan/skal viden om læring i både ind- og udland medtages i
løsningerne, som vælges til Kokkedal Skole.

Pejlemærker for
skolemoderniseringer i Fredensborg
Kommune
Fredensborg Kommune har indledt arbejdet med alle kommunens folkeskoler med at etablere og formulere fire overordnede indholdsmæssige og kvalitetsmæssige pejlemærker
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Fremtidens Folkeskole - Kokkedal Skole

Komptetencer til fremtiden

Kokkedal Skole

Dannelsesstjerne med personlige
kompetencer

Digital fremtid

Pejlemærker
Modernisering i Fredensborg kommune

Kokkedal Vest

Eleverne skal forstå og udnytte
teknologien

Det skabende menneske

Indskoling

Træne forestillingsevne og øve sig i at få
og forfølge ideer.

Kokkedal Øst

Lille
Mellemtrin

Store
Mellemtrin

Udskoling

Skole i verden
Udvikle en nuanceret forståelse af
verden; både nære miljø og den globale
verden.

for arbejdet med skolerne;
De fire pejlemærker er:

Kompetencer til fremtiden

Første pejlemærke består af en dannelsesstjerne med de
personlige kompetencer, som eleverne skal udvikle for bedst
muligt at møde fremtidens arbejdsmarked og navigere i en
kompleks og foranderlig verden. Dannelsesstjernen viser
også, hvordan vi agerer i skolen og hvordan vi møder elever,
forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere.
Dannelsesstjernen indeholder følgende kompetencer:
•
At kende sig selv
•
At indgå aktivt i et fællesskab
•
At forstå den anden
•
At reflektere og udvise kritisk sans
•
At gøre sig umage
En digital fremtid

Verdenen bliver i stigende grad digital, og børn og unge har
allerede i dag omfattende adgang til den virtuelle verden og
forskelligartede sociale og digitale medier. Her har skolen en
afgørende rolle i at gøre eleverne parate til at agere i en
verden, hvor digitalisering og ny teknologi bliver endnu
12

mere central. Eleverne skal kende, forstå og udnytte teknologien. De skal kunne styre den fremfor at blive styret af den,
og de skal kunne færdes med viden og kritisk sans i det
digitale rum.
Det skabende menneske

I en tid, hvor traditionelle professioner og produkter udfordres, forandres og afløses af ny teknologi, er der behov for
også at understøtte og udvikle unikke menneskelige egenskaber som kreativitet og innovation. Eleverne i Fredensborg Kommune skal træne deres forestillingsevne og øve sig
i at få og forfølge ideer. Samtidig skal de udvikle deres
kropslige, sanselige og praktisk-musiske evner for at understøtte deres kreative og innovative kompetencer.
Skolen i verden

Eleverne skal udvikle en nuanceret forståelse af verden
omkring dem, både deres nære miljø og den globale verden,
de er en del af. Derfor lægges der vægt på praksisnær undervisning i og uden for skolen samt på at udvikle elevernes
nysgerrighed og evner til at eksperimentere, afprøve og
udvikle nye løsninger. Fremtidens skole i Fredensborg
Kommune vil både videreudvikle kontakten til lokale foreninger, virksomheder og kulturelle institutioner samt
styrke elevernes internationale kompetencer.

0. klasse
3 spor

1. klasse
3 spor

2. klasse
3 spor

3. klasse
3 spor

4. klasse
3 spor

Anvendelse og proces for pejlemærkerne

Pejlemærkerne har flere formål:
•
Som arbejdsredskab for skolerne i Fredensborg Kommune i den stadige udvikling af indhold og form i
fremtidens undervisning. Med forankring i Fredensborg
Kommunes skoleledelser vil pejlemærkerne indgå i det
daglige arbejde på skolerne. Skoleledelserne iværksætter en proces for implementering af pejlemærkerne
blandt medarbejderne på skolerne.
•
Fagligt afsæt og inspiration til Byrådet i forbindelse
med planlægningen af den fysiske udvikling af folkeskolerne i Fredensborg Kommune, som vedtaget i budget
2018. Pejlemærkerne vil understøtte muligheden for at
tænke indhold og nye fysiske rammer sammen, således
at også fremtidens elever sikres de bedst mulige rammer for læring og trivsel.
Pejlemærkerne skal beskrive et ambitiøst og fremtidsorienteret skolevæsen, som kan og vil levere det ypperste til alle
kommunens børn.
Autens
Henning Larsen

5. klasse
3 spor

6. klasse
3 spor

7. klasse
3 spor

8. klasse
3 spor

9. klasse
2 spor

Kokkedal Skole
Kokkedal Skole er en kommunal folkeskole, der arbejder
inden for rammerne af Folkeskoleloven samt Fredensborg
Kommunes politikker.

Kokkedal Skole vil være en faglig stærk og inkluderende
skole, der fremstår som det naturlige og selvfølgelige skolevalg i Kokkedal, der kan tiltrække og fastholde minimum
75 % af Kokkedals distrikts skolesøgende børn.
I Kokkedal skole er der pt. er indskrevet 728 elever fra 0-9.
klassetrin. Det er en 3 spors skole inkl. en række specialklasser på forskellige klassetrin.

Kokkedal Skole ser programmet Fremtidens Folkeskoler som
en mulighed for at styrke sin position i lokalområdet, som
det naturlige førstevalg, når skoler skal vælges til områdets
børn.
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Skolens værdier

Skolens profil
Kokkedal Skole vil være en faglig stærk og inkluderende
skole, der fremstår som det naturlige og selvfølgelige skolevalg i Kokkedal. Kokkedal Skole ønsker at løfte elevernes
faglige niveau uanset det udgangspunkt de kommer med.
Skolens faglighed udvikles konstant gennem et stort vejlederkorps og kontinuerlig videreuddannelse af lærerne.
Skolen vægter at alle lærere så vidt muligt skal have linjefagsuddannelse i de fag de underviser i. Samtidig er Kokkedal skole ikke bange for at går foran når nye pædagogiske
veje skal undersøges - også her er skolens vejledere foregangsmænd og kvinder.

Skolen har vejledere inden for dansk, læsning, matematik,
AKT, IT og medier, dansk som andet sprog og talent. På den
måde sikres alle elever at blive udfordret i forhold til eget
niveau - uanset i hvilken ende af skalaen man ligger.
Sidst men ikke mindst, så arbejder skolen målrettet for at
etablere et Innovations Laboratorie; Studie 17, hvor man
blandt andet arbejder ud fra de 17 verdensmål. Studie 17 er
ikke bare skolens men også kommunens satsning på det
innovative naturfaglige felt. Der kører et parallelt spor med
planlægning og fundraising til Studie 17, hvor også bl.a.
skolens science og håndværk-designfaciliteter er tænkt ind.
Ud over Kokkedal Skoles overordnede profil forsøger de
enkelte afdelinger at have forskelligt fokus:

Skolen har i en proces med skoleledelsen og medarbejderne
formuleret et værdisæt, som skal være styrende for skolens
daglige arbejde. Værdisættet skal bakkes op af både elever,
ansatte og forældre;
Ansvar

Den enkelte skal have og tage ansvar, fx når det gælder:
Samarbejde, kommunikation, selvstændighed, forældreansvar, kammeratskab, læringsparathed, sundhed og forpligtende fællesskab.
•
•
•
•
•

Tydelig ansvarsfordeling
Efterlader ting pænt
Mobilfri skole for at styrke fællesskabet
Elever motiveres til at tage ansvar – for egen læring, for
samarbejde og for det fælles
Vi har høje forventninger til hinanden

Respekt

Kokkedal Skoles indskoling
er tryg og ambitiøs – her vægtes
samarbejdet med fritidshjemmene, udeskole og læseløft højt.
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Kokkedal Skoles mellemtrin
skal være farverigt og inspirerende – her lægges der vægt på
Talenttilbud, motion og det
praktisk-musiske.

Kokkedal Skoles udskoling
er udfordrende og motiverende
med mulighed for at vælge
mellem forskelligartede niveauer og linjer – bl.a. gives Talenttilbud og særlig træning i forbindelse med afgangsprøverne.

Byggeprogram DEL 1: Baggrund & proces

Fremtidens Folkeskole - Kokkedal Skole

En grundlæggende respekt for den enkelte og for fællesskabet udmøntes blandt andet via: Anerkendelse, åbenhed,
mangfoldighed, tillid og rummelighed.
•
Hilser
•
Taler pænt
•
Griber ind
•
Respekt for hinanden, skolen og vores fælles traditioner
Engagement

Viljen til at gøre en forskel betyder, at der bl.a. arbejdes med:
Motivation, trivsel, tryghed og loyalitet.
•
Skolen ud i verden, verden ind i skolen
•
Venskabsklasser
•
Samarbejde på tværs
•
Vi deltager og engagerer os i det fælles
•
Vi anerkender hinanden dagligt

Autens
Henning Larsen

Professionalisme

Skolens personale løfter deres opgaver ved bl.a. at fokusere
på: Faglighed, gode rammer, alsidighed, metodefrihed,
kreativitet, tværfaglighed, og ved at stille krav.
•
•
•
•

God omgangstone
Klare forventninger og opfølgning
Velforberedt, holder aftaler og er rettidig i sit arbejde
Tydelige mål og synlig plan for undervisning

Sådan arbejder skolen med sine mål og værdier.
Skolebestyrelsen er herefter ansvarlig for en række principper og politikker, der udmønter skolens indsats inden for en
række konkrete områder.

Skolens faglige målsætning
Kokkedal Skole er ambitiøs såvel fagligt som socialt og både
på den enkeltes og på fællesskabets vegne. Den tilgodeser
alle elevers undervisningsmæssige behov, det være sig
specialundervisning for de svageste og talentundervisning
for de stærkeste. Og alt det, der naturligt ligger imellem.
Skolen skal naturligt rumme både specialundervisnings og
almenklasser, derfor placeres specialklasser i sammenhæng
med den årgang, de tilhører.
Kokkedal Skole skal have et godt arbejdsmiljø for både
medarbejdere og elever, og skal være farverig og tolerant
både hvad angår ideer og mennesker.
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Organisation
Der er for programmet Fremtidens Folkeskoler i Fredensborg Kommune etableret et programsekretariat, som leder
processen samt står i spidsen som bygherre for de enkelte
skoleprojekter.
Det er programsekretariatet, som sidder for bordenden i
Kokkedal Skoles proces for at udarbejde det illustrerede

byggeprogram og dermed grundlaget for moderniseringen
af Kokkedal Skole.

Programsekretariatet har til det konkrete projekt opretttet
en projektgruppe med skolens nøgleinteressenter. Der er
også hyret en bygherrerådgiver til at samarbejde med
interessenterne, at udvikle dette byggeprogram og til at
guide det videre projekt.

Styregruppen

•
•
•
•
•
•

FREDENSBORG KOMMUNE

Mads Toftegaard Madsen: Direktør for Ejendomme og
Intern service, Økonomi, Løn og Indkøb samt Børn og
Skole,
Torben Friis Kaas: Skolebestyrelsesformand

Marianne Ingeholm: Centerchef for skoler og dagtilbud
Kirsten Birkving: Skoleleder for Kokkedal Skole

Programledelsen

Styregruppe

Jørgen Dreyer, Programchef

Kristine Jønsson Gebuhr, Programchef;

Projektgruppen

Program sektretariat
Jørgen Dreyer, Kristine Jønsson Gebuhr
Projektgruppe

Niklas Winsten

Skoleledelse

Cathrine Ottosen

Personale/lærer

Helle Jensen

Lars Høgh-Hansen

BYGHERRERÅDGIVER

Overordnet projektledelse
Lene Jensby Lange (Autens)

Brugerproces
Thorbjørn Bergqvist
(Autens)

Michala Wolf
Janie Linius

Ole Kjær Hansen

Iyad Ghadban (8.A)

Shayan Shafigh (7.B)
Torben Friis Kaas
Elsebeth Tillish

Marianne Washuus

Peter Skjoldelev Jeppesen

Byggeprogram

projektleder

Jacob Bromé

Projektleder

Anne Poulsen

Michael T. Dagø

Janne Lock

(HL)

Christian Mathiasen

Annette Hansen-Jacobsen
Jan Vangmand

Pædagogik &

Elevkonsulenter

Byggeprogram

Fagdicipliner fx

rum

Ida Raben-Levetzau

&skitseprojekt

bæredygtighed,

Lydia Madsen(HL)

indeklima

Autens
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Emma Bock
(Autens)

Nielsine Otto (HL)

Elisa Korndal

Jørgen Dreyer

Kristine Gebuhr

Skoleledelse

Personale/teknisk serviceleder
Personale/lærer
Personale/lærer
Personale/lærer
Elev
Elev

Skolebestyrelse

Områdebestyrelse

Ledelses Rep. fra Ullerødskole

Ledelses Rep fra Fritidshjem/Klub – kommende SFO/SFK

Projektleder, Rep. for Center for Ejendomme og Intern Service
Chefkonsulent, Rep. for Center for Skole og Dagtilbud

Fritidsvejleder, Rep. for Center for Kultur, Fritid og Sundhed

Byggesagsbehandler, Rep. for Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv
Kredsformand DLF

Kredsformand BUPL

Kredsformand FOA, også repræsenterende HK
Programchef
Programchef

HL

Autens
Henning Larsen
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"Den pædagogiske
effekt hænger
typisk sammen med
det ejerskab, som
det pædagogiske
personale har til
løsningerne".

Interessenter
Da projektet involverer elever og ansatte og andre berørte
brugergrupper omkring skolen, er der en større opgave
forbundet med kommunikation og understøttelse af denne
forandringsproces, som er integreret i nærværende projekt.
Totalrådgiver skal i samarbejde med bygherren udarbejde
en strategi for inddragelse af brugere samt for kommunikation til relevante interessenter inkl. producere og levere
materiale der kan understøtte processen for bygherre,
skoleledelse og det politiske niveau.
Der lægges afgørende vægt på at skolens elever og ansatte,
ledelse og skolebestyrelse oplever en tydelig rød tråd fra
første involveringsmøde til endelig løsning, som brugerne
dermed har sat tydelige fingeraftryk på. De er projektets
primære interessenter.

Interessentgruppen består derudover af interessenter fra
henholdsvis nærområdet, dvs. forældre til børn på skolen
samt naboer mm., det politiske niveau og kommunen (bygherre og projektledelse).

Rådgiver skal deltage i samt facilitere en række interessentog brugermøder under dispositions- og projektforslagsfasen.
I hovedprojektfasen og udførelsesfasen deltager rådgiver i
nødvendige brugermøder med skoleledelsen og driftspersonalet. Dette aftales nærmere med bygherre efter kontrahering.

18

Byggeprogram DEL 1: Baggrund & proces

Fremtidens Folkeskole - Kokkedal Skole

Autens
Henning Larsen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programsekretariatet
Skole- og Områdebestyrelse
Ledelsen på Kokkedal Skole
Lærere og øvrige medarbejdere på skolen
Skolens elever /elevråd
Skolens tekniske service leder
Sundhedsplejen
Kokkedal Fritidshjem og Klub
Center for Ejendomme og Intern Service (CEIS)
Kantinen på Kokkedal skole
Ullerødskolen – ledelse + bestyrelse
Ung Fredensborg
Musikskolen
Kokkedal på vej og Musikteatret Ragnarock
Nivå Gymnastikforening

•
•
•
•
•
•
•

FOF
Tandplejen
Ældresagen
KiK (Kokkedal Idrætsforening)
LOF Nivå Buerne
Børnehusene Kokkedal
Køkkenet i Børnehusene Kokkedal

Andre inviterede brugere af Kokkedal Skole:

Se Bilag 04 - Interessenter.
19
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Tidsplan

Økonomi
Tidligere i 2015 lancerede byrådet "Fremtidens Fredensborg
Kommune" som en samlet strategi for den langsigtede
udvikling af kommunen. Strategien er i de efterfølgende år
gennem en omfattende borgerinddragelse udmøntet i en
lang række konkrete initiativer.
Med budgettet for 2018 løftedes strategien med en samlet
plan for udvikling og modernisering af kommunens skoler
over de kommende 12 år.

Formålet er, at de fysiske rammer i kommunens skoler skal
være blandt de bedste i landet og sikre optimale vilkår for
læring og trivsel for skolebørnene og samtidigt skal de nye
eller moderniserede skoler tiltrække ikke bare nye børnefamilier, men også de bedste lærerkompetencer.
Realiseringen af de nye moderniserede skoler begynder i
Kokkedal. Skolen skal have et generelt løft, som kan give et
bedre skolemiljø med rum for kreativitet i undervisningen
og læringen.

Projekt Kokkedal Skole blev skudt i gang i 2018 med en
idefase og senere i 2019 følger en projekterings- og udførelsesfase.

Den samlede byggeudgiftsramme for Kokkedal Skole og som
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totalrådgiveren er ansvarlig for at styre er på:
30 mio. DKK ekskl. moms.

Den økonomiske ramme skal dække alt – blandt andet
følgende udgifter i forbindelse med opgavens gennemførelse. Totalrådgiveren har ansvaret for, at alle nødvendige
udgifter er indeholdt og projektet tilpasset hertil, herunder:
•
•
•
•

Samtlige byggeudgifter inklusive byggeplads, vinterforanstaltninger, terræn, parkering, byggeaffald, miljøsanering, håndtering af forurenet jord og byggematerialer.
Inventar og indretningsprojekter inklusiv levering og
montering.
Al rådgivning herunder de videre brugerprocesser.
En del af budgetsummen skal bestå af en pulje til
uforudseelige udgifter. Denne disponeres af bygherren.

Tidsplanen angiver estimerede milepæle i forbindelse med
delafleveringer og godkendelsesprocedurer af de forskellige
faser under projektering og udførelse af projektet på Kokkedal Skole. En mere nødjagtig tidplan vil blive vedlagt ifm.
udbudsdokumenter ved rådgiver udbuddet.
Godkendelse af projekteringsfaserne skal senest opnås som
angivet i tidsplanen, og dette kan tidligst opnås, når alle
bemærkninger, herunder brugerinput, bygherregranskning
m.m. er indarbejdet iht. aftaler herom.

samlede projekts aktiviteter i det samlede projektforløb.
Totalrådgiver skal sikre, at beslutningsgrundlag foreligger
rettidigt og i en sådan kvalitet, at bygherren har en reel
mulighed for, på grundlag af en gennemarbejdet indstilling
fra totalrådgiver, at træffe beslutning. Forløb samt indhold i
beslutningsgrundlag skal fremgå af totalrådgivers tidsplan
samt beslutningstidsplan.

Desuden skal totalrådgiveren udarbejde en detaljeret beslutningstidsplan over brugerprocessen og projekterings-processen. Det er totalrådgiverens opgave og ansvar at styre det

Totalrådgiver har ansvaret for etablering af styrende budget
samt ajourføring over for bygherren. Bygherren sikres
indsigt i totalrådgivers anlægsbudget-overslag samt vurdering af omkostninger.
I budgetforliget for 2019 fastholdes og udfoldes den ambitiøse plan med blandt andet en sammentænkning med et
Gymnastikkens Hus i Kokkedal.

Kontrahering og opstart
med totalrådgiver
Rådgiverudbud

Projektforslag inkl.
godkendelse

Dispositionsforslag
inkl. godkendelse

Hovedprojekt inkl.
godkendelse

Myndighedsprojekt
/andragende

Accept og
Idriftsættelse
kontrahering med
hovedentreprenør
Udførelse inkl.
Udbud
evt. forberedende
arbejder

2020
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PROJEKT
I dette kapitel beskrives de præmisser, som ligger til baggrund for
nærværende byggeprograms bud på udviklingen af Kokkedal Skole.
Kapitlet vil beskrive projektets forudsætninger ift. myndighedsog planforhold samt give et indblik i de eksisterende forhold på
matriklen inklusiv andre igangværende projekter, som dette projekt
nødvendigvis må forholde sig til.
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Projekt

3. Projekt
forudsætninger
H

A

Projektpræmisser
J

B
C

K

F
D

E

Kokkedal skoles modernisering af læringsmiljøer omfatter
ombygning og ny indretning af skolens inde- og uderum under
følgende præmisser/forudsætninger:
1.

Rammebudget for projekt er 30 mio. kr.

9.

3.

Rokade og samling af skoletrin og årgange i Spor A, C, D
og E på baggrund af udflytning fra Spor F.

10. Klimatilpasning i Kokkedal

2.

4.
5.
6.

7.
8.

Luftfoto
Illustration
af Kokkedal
xx
Skole og tilhørende grønne udearealer

24

Spor F skal frigøres fra skolen til andre kommunale
formål.

Koordination og samarbejde med parallel projektproces
vedrørende monitorering og rapportering omkring
skolens indeklima, som er et samarbejde mellem Kokkedal skole og Velux/Velux Fonden.

Kvalificering af indeklima, fx akustisk, termisk, atmosfærisk og visuelt indeklima ved relevante tiltag.

Kvalificering af bæredygtighed i planlagte tiltag i projektet.
Forberedelse for og medfinansiering af Studie 17, som
er Kokkedal Skoles satsning på at etablere et tværfagligt
Innovations Laboratorium, delvis via ekstern fundraising. og delvis via 4 mio. kr. afsat til medfinansiering fra
rammebudgettet.
Koordination med samtidige drifts- og vedligeholdelsesprojekter.

Koordination og samarbejde med sideløbende projekt
vedr. Gymnastikkens Hus, som er et nybyggeri i forbindelse med Holmegårdshallen ved Kokkedal Vest.

Autens
Henning Larsen
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Dagslys Indeklima Planter Thermal
forhold
komfort

Illustrationer af det kommende Gymnastikkens hus

Etablering af Gymnastikkens Hus

Velux

Lokalplanen K103 fastlægger en række bestemmelser der
skal gøre det muligt at etablere et Gymnastikkens Hus i
Kokkedal. Byrådet har i budgetforlig 2017-2020 afsat 22
mio. kr. til etableringen af Gymnastikkens Hus.

Velux er i samarbejde med Kokkedal skole i færd med at
monitorere og kortlægge real-data om de forskellige typer
indeklima i hjemområderne på skolen.

Ideen om et Gymnastikkens hus i Kokkedal er blevet til på
baggrund af Nivå Gymnastikforenings ønske om at kunne
benytte tidssvarende og fastopstillede gymnastikredskaber
til sine foreningsaktiviteter i kommunen. Det blev tidligere
besluttet, at Gymnastikkens hus skal etableres ved en udbygning af den eksisterende Holmegårdshal, der tidligere har
været brugt af bl.a. Kokkedal Skole, Børnehusene Kokkedal
samt forskellige idrætsforeninger og -klubber. Primærbrugerne af Gymnastikkens hus vil efter byggeriet står færdigt,
være Nivå Gymnastikforening, Kokkedal Skole og Børnehusene Kokkedal.

26

Målsætningen med målingerne er, gennem et feasability-studie understøttet af simuleringer med udgangspunkt i realdata, at undersøge muligheder for at etablere nye og bedre
ovenlys i skolens centralrum.
Formålet med de nye ovenlys, måske i form af en hel ny
glasoverdækning af centralrummene, er at sikre bedre lys og
dermed bedre indeklima i hjemområderne.
Projektet kører sideløbende med Fremtidens Folkeskoler og
resultaterne bør koordineres med de mange andre tiltag,
som er planlagt i moderniseringen af læringsmiljøerne på
Kokkedal skole.
Autens
Henning Larsen
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Projekt

4 Myndighedsforhold

Fotos af Klimatilpasning Kokkedal af Schønherr

Klimatilpasning Kokkedal
Den centrale del af Kokkedal og dermed Kokkedal Skole
indgår i projektet Klimatilpasning Kokkedal, som er et
partnerskab mellem Realdania, Lokale- og Anlægsfonden,
Boligforeningen Fredensborg Forsyning og Fredensborg
Kommune. Klimatilpasningsprojektet blev etableret på
baggrund af store oversvømmelser af et boligområde i
Jellerød (øst for Usserød Å) i 2007 og 2010.
Oversvømmelserne tydeliggjorde, at der med de kommende
klimaændringer er behov for at ændre regnvandshåndteringen således, at regnvandet i så stor udstrækning som muligt
håndteres lokalt.

Visionen for Klimatilpasning Kokkedal er, at vise hvordan en
forstad kan vende et akut problem med oversvømmelse til et
aktiv, der medvirker til at løse udfordringer som en indadvendt og funktionsopdelt forstad med manglende attraktive
aktivitets- og mødesteder. Vandets vej igennem Kokkedal
forsinkes i bassiner, lavninger, grøfter og søer. Regnvandsløs28

ningerne udvikles og bearbejdes arkitektonisk, så de bliver
en del af attraktive byrum og udgøre gode og tryggere
rammer for ophold, samvær bevægelse og aktiviteter. Der er
lagt vægt på at anlæggene kan fungere med og uden vand og
med øje for dobbelt-anvendelse. Dobbeltanvendelsen opnås
i stor udstrækning ved at udforme og bruge det udstyr og de
volumener, som skal etableres til håndtere og tilbageholde
regnvand, på en måde så der skabes integrerede aktivitetsmuligheder og mødesteder, så stederne primært opleves
som møde- og aktivitetssted, der også kan håndtere regnvand.

Planmæssig regulering
Skolens adresse:

Kokkedal Skole
Holmegårdsvej 101-102
2980 Kokkedal

Autens
Henning Larsen

Lokalplan/Kommuneplan mv.

Kokkedal Skole er omfattet af Lokalplan K103 (Kokkedal
Centrum).

Lokalplanområdet ligger i den centrale del af Kokkedal.
Lokalplanområdet afgrænses mod nord af parcelhuskvarteret Hjortholm, mod vest af parcelhuskvarteret Holmegård,
mod syd af bebyggelsen Egeparken og mod øst af Egedalsvænge samt Holmegårdscentret. I lokalplanområdet ligger
Kokkedal Skole og Egedalshallen centralt placeret. Herudover omfatter området idræts- og udearealer samt parkeringsarealer til Kokkedal Skole. Parkeringspladser til Egedalshallen, Pleje- og aktivitetscentret Egelunden samt
centret. Holmegårdsvej gennemskærer den østlige del af
området i nord/syd gående retning. Lokalplanområdet er
beliggende i byzone og udgør ca. 12,2 ha.
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Trafik og parkering

Tilgængelighed

Det forventes at projekterne i området bidrager til mere
aktivitet og ophold i Kokkedal Bymidte. Dette medfører et
øget fokus på trafiksikkerhed, tilgængelighed og tryghed i og
omkring Holmegårdsvej.

Projektet skal projekteres i henhold til gældende bygningsreglement.

Veje, fortove og færdselsarealer udformes efter henvisningerne i retningslinjerne i Vejregler ”Færdselsarealer foralle
– Håndbog i tilgængelighed” og Dansk Standards ”Udearealer for alle – anvisning for planlægning og indretning med
henblik på handicappedes færden.
Trafikløsninger skal revideres af ekstern Trafiksikkerhedsog tilgængelighedsrevisor.

Ved Kokkedal Skole og Egedalshallen er der i dag samlet set
ca. 310 p-pladser. Det vurderes at Fremtidens Folkeskoler og
Gymnastikkens Hus ikke vil generere behov for flere parkeringspladser i lokalplanområdet, fordi udnyttelsen af disse
huse primært vil foregå, når skolens aktiviteter er slut. Det
forventes derfor at eksisterende parkeringspladser ved
skolen kan dobbeltudnyttes.

For at sikre ligeværdighed for alle mennesker uanset funktionsevner i det byggede miljø, skal der fokuseres på tilgængelighed i projektet i alle projektfaser.

Tilgængelighed for Kokkedal skole betyder, at der skal sikres
handicapvenlige adgangsforhold til bygningen såvel som i de
enkelte hjemområder, fagområder, fællesarealer og udeområder, således at der sikres tilgængelighed på skolen for både
elever, personale og gæster med funktionsnedsættelse.
Herudover skal adgangsforholdene på området opleves sikre
og trygge for alle døgnet rundt og det interne flow mellem
Kokkedal Øst og Kokkedal Vest sikres muligt på jævn og
sikker belægning.

Arbejdsmiljø

I området omkring Kokkedal Skole er der udlagt cykelparkeringspladser. I forbindelse med de konkrete byggeprojekter
skal der redegøres for behovet og evt. om disponering af de
eksisterende pladser for at sikre god tilgængelighed mellem
stisystemet og de adgangsnære udearealer.

Visionen og strategien er, at arbejdsmiljø og sikkerhed er
optimalt prioriteret i såvel planlægningsfase, byggefase som
i efterfølgende driftsfase. Forudsætningen for dette er, at
disse aspekter inddrages fra designfasens start.

Museumsloven

•

Der er ikke registreret fund eller fortidsminder inden forskolens område.
Se mere på www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/.
Hvis der i forbindelse med eventuelle jord- og anlægsarbejder findes jordfaste fortidsminder, er disse
omfattet af Museumsloven, og arbejdet skal stoppes og
Museum Nordsjælland skal tilkaldes.

•

•
•

•
•

at arbejdsmiljøhensyn indarbejdes og vurderes i design
fasen for både den fremtidige anvendelse og for byggeprocessen i forbindelse med moderniseringen af Kokkedal Skole.
at fremme et godt arbejdsmiljø for medarbejderne på
Kokkedal Skole.

at sikre medarbejdernes sikkerhed og sundhed og
derved bidrage til at Kokkedal Skole er en velfungerende og velrenommeret folkeskole, der er i stand til at
opfylde sine uddannelsesmål.

at forebygge og minimere omfanget af arbejdsbetingede
sygdomme

Autens
Henning Larsen

at informere om arbejdsmiljømæssige forhold, så
medarbejdere, ledelse og arbejdsmiljø-organisation på
skolen er velinformerede og derigennem kan være med
til at sikre et godt arbejdsmiljø på Kokkedal Skole bedst
muligt.
at skabe rammen om et godt arbejdsmiljø i forbindelse
med indretning af arbejdspladser.

at fremme et godt arbejdsmiljø hos interne og eksterne
samarbejdspartnere, som løbende kommer til at bruge
skolens arealer og faciliteter.

Bygherren har følgende strategi for at opfylde
målsætningerne i Kokkedal-projektet:

•
•

Bygherren har følgende målsætning for arbejdsmiljøet:

•
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•

•

•

Ulykker skal forebygges gennem omhyggelig evaluering
af alle indtrufne ulykker og nærved-ulykker
Der skal informeres om arbejdsmiljøforhold til ledelse,
medarbejdere og arbejdsmiljøorganisation i overensstemmelse med deres ansvar og pligter for arbejdsmiljøet, og det skal sikres, at nødvendige oplysninger af
betydning for den enkeltes arbejdsmiljøforhold, er let
tilgængelige

For byggeprojekter skal projektet være forelagt og
gennemgået med relevante arbejdsmiljøgrupper, og der
skal være foretaget en dokumenteret arbejdsmiljøgennemgang, før byggeriet sættes i gang.
Totalrådgiveren skal afholde møder med bygherrens
arbejdsmiljørepræsentanter hvor projektet forelægges
og gennemgås af rådgiveren med henblik på at evt.
kommentarer indarbejdes i revideret projekt.
Møderne skal afholdes før afslutning af projektforslag
og igen ved afslutning af hovedprojekt, men inden
udbud.
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Farven på de kommende
vinduer i facaden

Eksempel på den del af bygningen som er blevet malet og har fået
udskiftet værn på trapper og svalegange.

Projekt

5. Eksisterende
forhold
Facadefotos af Kokkedal Skole

Skolens bygninger og arkitektur
Kokkedal Skole er bygget i 1973 og tegnet af Skaarup &
Jespersen, som tidligere var en af Danmarks største planlægningstegnestuer.
Kokkedal skole er bygget som en ”tvilling skole” og bestod
oprindeligt af to forskellige skoler; Egedalsskolen og Holmegårdsskolen, som af planlægnings- og optimeringsmæssige
grunde blev bygget geografisk tæt og samtidigt.
Senere er skolerne administrativt lagt sammen til én skole
og består nu af Kokkedal Skole Vest og Kokkedal Skole Øst.
Bygningerne er opført som toetagers sammenbyggede
længer i rød tegl, med en synlig betonkonstruktion og røde
tegltage udført med ensidig fald. Bygningerne danner med
sin trelængede form åbne gårdrum og skaber en righoldig
rumlig overgang mellem inde og ude.
En af gevinsterne ved at planlægge og bygge de to skoler
samtidigt, var at man kunne optimere og effektivisere
32
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byggeprocesserne og derved være i stand til at vælge bedre
og mere holdbare byggematerialer.

Skolens bygningsvolumener ligger forskudt i terrænet og
flugter ikke med hinanden. De er forbundet, med lavere og
lettere bygninger, udført som trækonstruktion med fladt
tagpaptag og store glaspartier, fra tag til terræn.
Forbindelsesbygningerne fungerer som fællesarealer og man
ankommer altid til skolen via disse “lette” bygninger.
I dag er skolen i en vedligeholdelsesmæssigt ved at blive
opdateret i sit arkitektoniske udtryk, hvor udvendige vindues- og træpartier bliver renoveret i en mere nutidig farvesætning. Gelændere på svalegange og udvendige trapper,
bliver udskiftet til galvaniseret stål, hvilket samtidigt er med
til at opdatere det arkitektoniske udtryk.
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SPOR BSPOR G

SPOR J

SPOR M

SPOR M

SPOR G
SPOR G
SPOR K

SPOR C

Eksisterende nabobygninger
SPOR
A af parcelhuskvarteret
SPOR A
Skolens område afgrænses
mod nord
Hjortholm, mod vest af parcelhuskvarteret Holmegård, mod
syd af bebyggelsen Egeparken og mod øst af Egedalsvænge
samt Holmegårdscentret.

Skolens egne bygninger
Kokkedal Vest

Spor A
Spor A består af tre længer med undervisningslokaler i to
etager med fælles centralrum.
I Spor A undervises Lille Mellem, som består af 2-4 klasse.

SPOR B

SPOR C

Spor B
Spor B består af tre længer i to etager med fælles centralrum. I Spor B holder SFO til i hele fløjen.
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Spor G
Spor G består af tre sammenhængende længer på to etager
omkring et større samlet uderum med potentiale for udeundervisning. Syd for sporet ligger den fælles kantine. I Spor G
er der PLC, kreative fag, naturfag mv.
Spor H
J
Spor H består af Holmegårdshallen; enSPOR
gymnastikhal,
to
idrætssale med tilhørende omklædning og service arealer.

SPOR J

SPOR G

Spor J
Spor J består af tre mindre sammenhængende fløje omkring
et mindre gårdrum. I Spor J er der placeret administration,
tandlægeklinik og Ullerødskolen.

SPOR K

SPOR C

SPOR F

SPOR D

SPOR E

SPOR E

SPOR H

Spor C
Spor C består af tre længer med undervisningslokaler i to
etager med fælles centralrum.
I Spor C undervises Indskolingen, som består af 0-1 klasse.

SPOR B SPOR G

SPOR F

SPOR K

SPOR D

SPOR H

SPOR G

SPOR C

SPOR K

Spor K
Spor K består af 4 sammenhængende fløje omkring et åbent
gårdrum. I Spor K er der placeret administration, tandlægeklinik og Ullerødskolen.
Kokkedal Øst

Spor D
Spor D består af tre længer med undervisningslokaler i to
etager med fælles centralrum.
I Spor D undervises Udskolingen undtaget 9 klasserne, som
består
af 7 og
SPOR
M8 klasse. SPOR M
Spor E
Spor E består af tre længer med undervisningslokaler i to
etager med fælles centralrum.
SPOR G
I Spor E undervises Store mellem-trinet, som består af 5-6
klasse.

Spor F
Spor F består af tre længer med undervisningslokaler til 9.
klasserne, musikskolen samt bibliotek med et fælles centralrum.
I Spor F undervises 9. klasserne samt diverse voksenundervisning.
Spor G
Spor G består af tre længer i to etager med undervisningslokaler og PLC.
I Spor G undervises der i naturfag og kreative fag. Længerne
ligger omkring en gårdhave kaldet Biohaven.

Spor M
Spor M består af tre længer i to etager med administration
og lærerværelse. Længerne i Spor M ligger omkring et
mindre sydvendt
gårdrum
fra caféområde/
SPOR
G
SPOR
Fmed adgangSPOR
F
tidligere kantineområde.

Autens
Henning Larsen

SPOR D
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SPOR E

SPOR E
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Biohaven

Legeplads vest for
skolen

Basketbanen
Skatebanen ved
udskolingen

Landskab og udearealer

Bygningernes tilstand
I forbindelse med drift- og vedligeholdsplaner for Kokkedal
Skole, har Fredensborg Kommunes Center for Ejendomme
og Intern Service i 2017 fået NIRAS Ingeniører A/S til at
udarbejde bygningssyn på Kokkedal Skole.
Fredensborg Kommune har her igennem fået etableret en
vedligeholdelsesplan for skolen i kommunens Facilities
Management-system; Caretaker.

Via udtræk fra Caretaker, kan det udledes, at skolens største
vedligeholdelses-udfordringer i de kommende år kommer
fra skolens tagdækning, facader og installationer.
Der er i de kommende år prioriteret at bruge vedligeholdelsespuljen på poster såsom udskiftning af renovering af
tegltage samt undertage og tagkonstruktioner på både
Kokkedal Øst og Vest.
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Andre større poster er bl.a. udskiftning af vand- og varmerør,
som har siddet siden opførelsen i 1973.
Fredensborg Kommune er tillige i færd med at opgradere og
udskifte værn på svalegange samt opdatere malerbehandling af bygningernes træværk.

Nærværende projekt, hvis grundlag er en modernisering af
skolens læringsmiljøer, tænkes sammen med skolens andre
vedligeholdelsesopgaver i det fald, at der er en direkte
sammenhæng og mulighed for synergi i de parallelle processer og projekter.
Udtræk fra Caretaker er vedlagt dette byggeprogram som
Bilag 6.

Udearealerne, som er opdelt i zoner understreget af niveauspring, skaber naturlige rum til forskellige aktiviteter. Anlæggets beplantning af store træer, der står tæt på bygningerne. En markant beplantning, der ligeledes er med til at
skabe varierende rumlige kvaliteter.
I tilknytning til Kokkedal skole, er der i forbindelse med
projektet Klimatilpasning Kokkedal-projektet, gennemført
en større udvikling af arealerne umiddelbart omkring
Kokkedal Skole.

Desuden er der som en del af projektet Klimatilpasning
Kokkedal i meget nær fysisk tilknytning til Kokkedal Skole,
etableret en sport- og aktivitetsplads med mulighed for en
række forskellige aktiviteter.
Autens
Henning Larsen

Bølgelegeplads ved
Fritidshjemmet

Uderummene omkring Kokkedal Skole er af meget varieret
karakter og vil i projektet Fremtidens Folkeskoler blive
udnyttet til udendørs læring via et bredt spekter af funktioner og faciliteter.
Rumanalyse af skolens uderum kan findes beskrevet i Bilag
02, Rumanalyse – Inde og ude.
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Projekt

6. Konklusioner fra
rumanalysen
Kokkedal skole er i programmeringsfasen blevet gennemfotograferet i 3D, hvilket er sat til rådighed for totalrådgiveren
i den videre proces.

Kokkedal Vest
Vest - Hjemomåder:

Projektet behandler to hjemområder i Kokkedal Vest; Spor A
og C.
Spor A rummer tre årgangstrin (2-4 klassetrin), hvor Spor C
kun rummer to årgangstrin (0-1 klassetrin).
Spor A har ingen teamrum til lærerne i dag, hvor Spor C har
minimum 4.

Der er gode muligheder for at optimere arealforbrug samt
rokere rundt på funktioner i Spor C samt eventuelt lave
nogle fællesfunktioner, som kunne komme fx Spor A til gode.
Centralrum i et hjemområde
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Autens
Henning Larsen

Da Spor A (Lille Mellemtrin) ligger lidt afsides, helt mod
nordvest på skolen, vil eleverne her have særligt gavn af
bedre og opgraderede faciliteter både inde og ude.
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Klasselokale 0.B, C2 75m2

Fællesareal ved A

Centralrum C 365m2

Håndværk/design G5 197m2

Udeareal ved A

Vest - Udeområder

Spor C har fordel af en mere central placering nær kantinen,
hvilket gør, at der er flere og mere tilgængelige tilbud tættere på Indskolingens børn i Spor C. Forbindelsen mellem de
to etager vil vinde ved forbedring gennem rumlige tiltag.
Vest – Fagområder

I fagfløjen i Vest, hvor eksisterende rumligheder er præget af
mange små rum, hvis funktionalitet ikke altid er klar. Rummene, udstyret og inventaret fremstår meget slidt og meget
opdelt. Natur og teknik på 1. sal fremstår mindre slidt end
de kreative faglokaler i stueetagen.
Vest - Fællesarealer

Fællesarealerne på vest er præget af kun at blive brugt til
transport. Kun kantinen i Vest har i dag en righoldig funktionalitet, som i projektet kan styrkes endnu mere i sin funktion som skolens primære samlingspunkt.
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Førstesalen i Vest er primært præget af lange gangarealer
med dårlig visuel forbindelse til stueetagen hvor man med
fordel kan åbne op og forbedre forbindelsen etagerne imellem.

Der er store potentialer for at opgradere og forbedre funktionaliteten af udearealerne omkring Kokkedal Vest.
Først og fremmest kalder det store funktionstomme udeareal omkring Spor A kalder på styrkede muligheder for læring
gennem leg og bevægelse.
Udearealer i Vest har været behandlet i forbindelse med
Klimaprojektet, men fremstår i dag meget nøgent og asfaltbelagt. De nære udearealer, som grænser op tilbygningerne
og baserummene kan aktiveres og opgraderes og derved
komme til at spille en større rolle som aktiv for skolens
hverdag.

Der er i skolens mange mindre gårdrum og udearealer også
potentialer yderligere aktivering med diverse rumlige tiltag
og elementer.

Autens
Henning Larsen
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Store gangarealer

Baserum 6.B D12

Centralrum DG 311m2

Kokkedal Øst
Øst - Hjemomåder:

Projektet behandler i Øst hjemområder i to Spor; Spor D og
E, på baggrund af en besluttet rokadeplan, som sigter på en
fortætning af Kokkedal skole. Skolen, som i dag har undervisning af deres 9. klasser samt specialklasser i Spor F,
rykker i fremtiden ud af Spor F for at frigive arealet til andre
kommunale formål.
Sporene på Kokkedal Øst er generelt præget af, at få af
lokalerne benyttes til læring, da mange rum er optaget til
lærerarbejdspladser og eksterne funktioner.

Spor D er som det eneste spor på Kokkedal i dag opdelt i to
- en del for 7. og 8. klasser og en del til lærerne. Opdelingen
udgøres af en stor hvid vægkonstruktion ned igennem
øst-delen af spor D, samt aflukning af gangarealet på første
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sal mod syd. Denne opdeling bør retænkes i en ny samlet
disponering.
I fremtiden, hvor udskolingen skal samles på Spor D, kræver
det en omprioritering af arealerne.

Spor E har ligeledes gode muligheder for at optimere arealer
til undervisning og læring. Ved rokaden skal mange funktioner genvurderes og placeres, så de primære læringsfunktioner opprioriteres.
Øst Fagområder

Fagfløjen G på Øst er generelt præget af slidte faciliteter i de
kreative fag og Science-lokalerne. Alle disse lokaler kræver
en opgradering, som delvist ligger under dette projekt og
delvist under det parallelle Studie 17, som er et projekt, som
skal have ekstern fundraising.
Øst Fællesarealer

Fællesarealerne i Øst er centreret omkring det tidligere

Udeområde ved Biohaven.

kantineareal samt den større fælles rumlighed, som strækker sig på langs af fagfløjen ned til Spor F.
Her er der store ubrugte arealer, som har store potentialer
til at samle Store Mellem og Udskolingen til et fælles aktiverende multifunktionelt miljø.

Førstesale i Øst er primært præget af lange gangarealer med
dårlig visuel forbindelse til stueetagen hvor man med fordel
kan åbne op og forbedre forbindelsen etagerne imellem.
Øst – Udeområder

Der er store potentialer for at opgradere og forbedre funktionaliteten af udearealerne omkring Kokkedal Øst.
Udearealer i Øst har i mindre grad end i Vest været behandlet i forbindelse med Klimaprojektet. De nære udearealer i
Øst, som grænser op til bygningerne og baserummene kan
også her bruges til at skabe et godt og aktivt udemiljø.
Autens
Henning Larsen

Drama G20 115m2

Der er også i Øst mange mindre gårdrum og udearealer, som
har gode potentialer for etablering af mange funktionelle
uderum.
Biohaven, nord for Fløj G, er etableret i forbindelse med
Klimaprojektet og arealet skal videreudvikles med med
henblik på fremtidige funktioner og behov begrundet i
Studie 17.

Mere detaljerede beskrivelser af rum, både inde og ude –
står beskrevet i Bilag 02 – Kokkedal Skole_Rumanalyse_
Feb2019

Inventar

Skolens klasserum er præget af standardindretning med ens
arbejdspladser til eleverne og centreret omkring tavlen og
lærerens virke uden nævneværdig variation.
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PROCES
Nærværende byggeprogram er konkretiseret på baggrund af en intensiv
brugerproces, hvor bl.a. lærere, elever og eksterne brugere har bidraget
med deres erfaringer, holdninger og gode idéer. Brugerprocessen, som
er beskrevet i dette kapitel, har dannet grundlag for programmeringen
af den fremtidige Kokkedal Skole.

Fremtidens Folkeskole - Kokkedal Skole

OPSAMLING FRA WORKSHOP 1A D. 27. NOVEMBER 2018
Deltagerne på workshoppens tegninger og • Indrette
centralrummene til fordybelse
beskrivelser af elever på Kokkedal Skole i 2025:
• Flipped classroom
GLÆDE & NÆRVÆR
TRIVSEL OG OMSORG
Byggeprogram DEL 1: Baggrund & proces

GLAD OG TRYG

RUMMELIG OG TOLERANT
HUMORISTISK

• Multifuktionelle møbler
OPSAMLING
FRA WORKSHOP
1A D. 27. NOVEMBER 2018
BEVÆGELSE
- OGSÅ
I UNDERVISNING
FREMTIDENS
SKOLE
GODE LÆRERE
• Flere voksne om børnene.
Særligt
børn med behov
for støtte.
HJÆLPSOMHED
TALENTARBEJDE
GLÆDE & NÆRVÆR
TRIVSEL OG OMSORG

EN DEL AF FÆLLESSKABET
EN
STÆRK TRO PÅ ELEVERNE

GOD KOMMUNIKATION
SAMARBEJDE

VEL(UD)DANNET

INITIATIVRIG OG IDÈRIG

DET HELT MENNESKE
KREATIVITET I UNDERVISNINGEN
EN GOD OG

NYSGERRIG PÅ
LIVET

VEN
SUND KANTINE & MADFÆLLESSKABER EMPATISK
”KOKKEBY”

SELVSTÆNDIG

FÆLLESSKABER

MUSISK

RUMMELIGHED

KREATIV

KOKKEDAL SKOLE

FREMTIDENS KOKKEDAL
BEVÆGELSE - OGSÅ I UNDERVISNING
EN STÆRK TRO PÅ ELEVERNE FAGLIGHED, TVÆRFAGLIGHED OG VIDENSDELING
SKOLE ER PRÆGE
T AF
GODE LÆRERE
GOD KOMMUNIKATION
HJÆLPSOMHED
TALENTARBEJDE
AT LØFTE I FLOK FREMTIDENS
GODE
TRADITIONER
KOKKEDAL
....
KREATIVITET I UNDERVISNINGEN
SAMARBEJDE
FAGLIGHED, TVÆRFAGLIGHED OG VIDENSDELING
LIGESTILLING
SUND KANTINE & MADFÆLLESSKABER
”KOKKEBY”

MANGFOLDIGHED
MOTIVERET

UDSTILLING AF ELEVPRODUKTIONER
STÆRKE VÆRDIER
ANSVARLIG

ENGAGERET

SCIENCE & NATUR

20.11

16.11 2018

27.11 2018

11.12 2018

Opstartsmøde

Workshop 1A +1B
Identitet & værdier
&

Workshop 2A +2B
Fremtidens
læringsmiljøer for
hhv. elever og lærere.

Workshop 3
Workshop 4
Behov ogDet var en inddragende
Konklusioner workshop, hvor alle deltagere samdisponering
men lagde grundstenene til den proces, der skal løbe frem til

primo februar 2019, hvor rådgiverne afleverer færdigt byggeprogram. Det er dette byggeprogram, der bliver udgangspunktet for at modernisere Kokkedal Skole.

Sideløbende aktiviteter: Crowdsourcing med inddragelse af skolens elever

På workshoppen blev der arbejdet med skolens hjerteblod og
identitet (se bl.a. herover) og en idebank for fremtidige tiltag.
Der blev sat ord og billeder på elever i fremtiden; hvad de skal
kunne og deres oplevelse af skolen (se bl.a. herunder). Der var
en god dialog om hvilke muligheder og potentialer, der er for
fremtiden, hvad medarbejdere og elever gerne vil gøre mere
og mindre af og afslutningsvis, hvilke spørgsmål, der er vigtige
at udforske i den videre proces.

7. Brugerproces

LEG

GODE
LÆRERE
NYSGERRIGHED
& UNDERSØGENDE
ELEVER
PROJEKTER & PRAKTISK LÆRING

GOD KOMMUNIKATION

AT LØFTE I FLOK

KREATIVITET I UNDERVISNINGEN

SUND KANTINE & MADFÆLLESSKABER ”KOKKEBY”

På Kokkedal SkoleFÆLLESSKABER
holdt Fredensborg
KommuneMANGFOLDIGHED
d. 27.
RUMMELIGHED
november 2018 denUDSTILLING
første af seks
workshops som led
i denVÆRDIER
AF ELEVPRODUKTIONER
STÆRKE
forestående modernisering af Kokkedal Skole under udvikSCIENCE & NATUR PROJEKTER & PRAKTISK LÆRING
lingsprojektet Fremtidens Folkeskoler. I samarbejde med rådgivere fra Autens og Henning Larsen Arkitekter var alle skolens
medarbejdere På
ogKokkedal
elevrådet
inviteret
ind for atKommune
have end.dialog
Skole
holdt Fredensborg
27.
november
2018 den
første af
seks
workshops
som led i den
om skolens DNA
og de første
tanker
om,
hvad
fremtidens
forestående modernisering af Kokkedal Skole under udvikKokkedal Skole skal kunne.

LIGESTILLING
POSITIVITET

FLEKSIBILITET

NYSGERRIGHED & UNDERSØGENDE ELEVER

lingsprojektet Fremtidens Folkeskoler. I samarbejde med rådgivere fra Autens og Henning Larsen Arkitekter var alle skolens
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Workshop 1

Denne opsamling præsenterer resultatet af workshoppen og
Denne opsamling præsenterer resultatet af workshoppen og
gengiver deltagernes
input.
gengiver deltagernes input.

GLAD OG
OG TRYG
GLAD
TRYG
RUMMELIG OG TOLERANT
RUMMELIG
OG TOLERANT

EN DEL AF FÆLLESSKABET

EN DEL AF FÆLLESSKABET

HUMORISTISK

TILLIDSFULD

HUMORISTISK

TILLIDSFULD

INITIATIVRIG OG IDÈRIG

ANERKENDENDE

INITIATIVRIG OG IDÈRIG

VEL(UD)DANNET

DET HELT MENNESKE

VEL(UD)DANNET
NYSGERRIG PÅ

DET
EN GOD
OGHELT MENNESKE
EMPATISK VEN

LIVET

KREATIV

MUSISK

I processen har der sideløbende været inviteret til bred
crowd-sourcing og inputs fra eleverne, som er foregået
parallelt med processen.

Den brede involveringsproces var planlagt som et intensivt
forløb på 4 workshopdage med i alt 6 planlagte workshops,
fra ultimo november til ultimo januar 2019.
Processen har åbent inviteret alle interesserede interne og
eksterne interessenter med i processen.
Dvs. at byggeprogrammet er skabt i dialog med hele perso46

nalegruppen og alle elever på skolen, i stedet for kun at
HUMORISTISK
involvere en håndfuld udvalgte medarbejdere i processen.
Forløbet har derfor også haft et forandringssigte i forhold til
ANERKENDENDE
pædagogisk mindset og praksis. Dette
giver bonus i forhold
til forståelse, idéudvikling, ejerskab, forankring og nytænkVEL(UD)DANNET
ning hos alle de deltagende samt giver de implicerede
mulighed for at være med på den udviklingsrejse, et sådant
NYSGERRIG PÅ
forløb er.

LIVET

Opstart

SELVSTÆNDIG
Processen begyndte med
et opstarts- og planlægningsmøde
med programsekretariatet og skoleledelsen. Her fastlagdes
MUSISK
mål, rammer, behov, og der
blev kortlagt fakta omkring
projektet.
ENGAGERET
Mødet gav ligeledes anledning
til input, kommentarer og
mindre justeringer i forhold til det forløb, der var planlagt.

LEG

FORDYBELSE & REFLEKSION

Det var en inddragende
workshop,
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sammedarbejdere
og elevrådet
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ind for at have
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sampunktet for at modernisere
Kokkedaltil Skole.
men lagde grundstenene
den proces, der skal løbe frem til

GLADSELVSTÆNDIG
OG TRYG
Herunder er brugerprocessen beskrevet, som har foregået
hen over efteråret 2018 med opstart medio november og til
aflevering af byggeprogram medio februar 2019.
Tiden mellem workshops er gået med at samle op, organisere input fra brugere og skole samt analysere bygninger og
potentialer, så vi har fået opbygget et godt grundlag for
byggeprogrammet.

HJÆLPSOMHED

TALENTARBEJDE

NYSGERRIG PÅ
SELVSTÆNDIG
LIVET

RUMMELIG OG TOLERANT

LEG

BEVÆGELSE - OGSÅ I UNDERVISNING
POSITIVITET
FORDYBELSE & REFLEKSION

ANERKENDENDE

Denne opsamling præsenterer resultatet af workshoppen og
gengiver deltagernes input.
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LIGESTILLING
FLEKSIBILITET
TRIVSEL OG OMSORG
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SKOLE ER PRÆGET AF
AT LØFTE I FLOK
GODE TRADITIONER
....

SCIENCE & NATUR
SAMARBEJDE

november 2018 den første af seks workshops som led i den
forestående modernisering af Kokkedal Skole under udviklingsprojektet Fremtidens Folkeskoler. I samarbejde med rådgivere fra Autens og Henning Larsen Arkitekter var alle skolens
12.12
18.01 og elevrådet inviteret
12.02
medarbejdere
ind for at have en dialog
om skolens DNA og de første tanker om, hvad fremtidens
15.01 2019
29.01 2019
Kokkedal Skole skal kunne.

FLEKSIBILITET
....

EN STÆRK TRO PÅ ELEVERNE
UDSTILLING AF ELEVPRODUKTIONER
STÆRKE VÆRDIER

PROJEKTER & PRAKTISK LÆRING

Byggeprogram 1.
Byggeprogram
udkast
aflevering Kommune d. 27.
På Kokkedal
Skole holdt Fredensborg

OPSAMLING FRA
WORKSHOP
1A D. 27.AF
NOVEMBER 2018
SKOLE
ER PRÆGET

GLÆDE & NÆRVÆR
RUMMELIGHED
MANGFOLDIGHED
POSITIVITET
FORDYBELSE & REFLEKSION

FÆLLESSKABER

FREMTIDENS ELEV PÅ KOKKEDAL SKOLE ER...

Halvvejsmøde

Møde om
elevinddragelse

KOKKEDAL SKOLE
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TILLIDSFULD

ANERKENDENDE

Eksterne brugere
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EN GOD OG
EMPATISK VEN

MOTIVERET

EN DEL AF FÆLLESSKABET

ENGAGERET

MUSISK
ENGAGERET

KREATIV

ANSVARLIG

TILLIDSFULD
FREMTIDENS ELEV PÅ KOKKEDAL SKOLE ER...
INITIATIVRIG OG IDÈRIG

MOTIVERET
ANSVARLIG

FREMTIDENS ELEV PÅ KOKKEDAL
ER...
DET SKOLE
HELT MENNESKE

Workshop 1A: Identitet, værdier og
fremtidens hverdag

Workshop 1B: Kultur- og
EN GOD OG
områdefællesskaber

Under overskriften ”Identitet, værdier og fremtidens hverdag” startede brugerprocessen med en workshop om skolernes DNA samt de visioner, værdier og drømme, der skal
præge skolen fremadrettet i lyset af de inspirerende kommunale pejlemærker. Formålet var at skyde sig ind på en forståelse af skolen og brugerne for senere at kunne lave et grundlag for de videre løsninger, der skræddersys til netop dem.

Senere samme dag holdtes en workshop om lokale fællesskaber. Det var en inddragelsesworkshop med eksterne
KREATIVpå og tæt ved skolen. Der blev her
interessenter og brugere
sat fokus på deres behov og ønsker for fremtidens skole
MOTIVERET
samt på arbejdet
med at tænke eksisterende ressourcer ind i
byggeprogrammet, så der kunne skabes en fælles kontekst
ANSVARLIG
og måske ”udvidet
base” for fremtidens læringsrum.

Workshop 1A var for medarbejdere og elevråd/klasserepræsentanter.

FREMTIDENS ELEV PÅ KOKKEDAL SKOLE ER...
Autens
Henning Larsen
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EMPATISK VEN

Ovenstående illustrationer opsamler hovedkonklusionerne
for workshop 1.
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NEED TO HAVE

NICE TO HAVE

NOT TO HAVE

• Funktionsopdelt indretning i zoner

• Forskønnelse med naturelementer

• Vælte vægge mellem baserum

• Nicher, huler og bløde møbler

• Aktivitetszoner i gangarealer

• Fællesrum på 1. sale

• Kreative arbejdsstationer

• Naturhistorisk legeplads

• Lockers og gode opbevaringsmuligheder

• Nye opbevaringsløsninger i
hjemområder

• Gode pausemiljøer for børn og unge

• Nye digitale værktøjer

• Ny belysning og fællestrapper

• Mobile skillevægge med mulighed for
ophængning

• Udstillinger: Elevproduktioner m.m.
• Gode digitale muligheder
• Teamrum tæt på årgange
• Naturen indenfor

• Siddetribune på skråningen i Vest

• Gennemsigtighed til faglokaler
• Modernisering af PLC
• Modernisering af kantine

• Udnyttelse af hele skolens areal;
designtorv, makerspace m.m.

• Nyt AV-udstyr i fællesarealer og
mørklægning

• Aktiviteternes udeareal; køkkenhaver,
boldspil, legepladser.

• Udendørs fagværksteder

• Tumlerum med dobbeltanvendelse
• Sansehave
• Udnyttelse af svalegange
• Siddetribuner
• Ny belægning i centralrum
• Overdækkede områder

Workshop 2

Workshop 3

L Ø S N I N G E R F O R KO K K E DAL S KOL ES 1. ÅRG AN G - MEDAR B EJD ER E
På en hel væg hænger der opslagstav-

ler, der bl.a. kan benyttes
til visuel
Workshop
2A
& 2B: Fremtidens
læring eller forskellige ordlege. Et
læringsmiljøer
”slange”-bord kan samle mange

Denne type workshop katalyserer nytænkning og dannelse
af nye fælles forståelser af fremtidens skole, som rådgiverholdet har omsat til bærende principper for de kommende
læringsmiljøer.

elever på
én gang ogblev
man der
kan spise
sin to kreative ’hands-on’
Medio
december
afholdt
frokost i fællesskab her. Bordene kan
workshops
med
henblik
på i fællesskab
at udvikle de prinsættes sammen
på flere
forskellige
måcipper,
der ønskes
forbehovet
de kommende
læringsmiljøer.
der alt afhængig
af, hvad
er.
Til første workshop inviteredes elevråd/klasserepræsentanOutputtet fra disse workshops er en vifte af deltagerskabte
ter og efterfølgende medarbejderne Iind
til
workshops
med
billeder på fremtidige læringsmiljøer, der har guidet rådgicentralrum er der skabe til alle
fuldt fokus på ønsker til god læring og
trivselting.
– ogHer
hvordan
elevernes
er også ”inte- verholdets analyser og detaljering af arealerne.
greret
bibliotek”,
små skulpture og
de fysiske miljøer konkret kunne være
med
til at understøtte
kunst, der inspirerer til god læring.
dette.
Det giver ledelse og medarbejdere en brugerskabt fælles
Der er meget natur og planter
samt en stor lytte-/auditoriezone, platform for det fremadrettede samarbejde om videreudvikhvoridentitetsmæssige
man kan samle en årgang. ling af undervisnings- og læringskultur på deres egen skole.
De to workshops byggede videre på det
Gulve udnyttes til legende lægrundlag fra den første workshopdag,
og med inspiration
ringsaktiviteter,
ex. hoppefra
120 ord.
andre lignende byggerier og interessante læringsmiljøer
Opsamling fra workshop 2 findes i bilag 1.
Rummene indrettes med flere
I et rum er der hverken traditioneludviklede
brugerne
deres
egne
ønsker
og
drømme
til
den
forskellige zoner, der alle kan
le borde eller stole, men i stedet ex.
noget forskelligt. Her er mindre
fremtidige
miljøer
i fysiske
prototyper.
hoppebolde skoles
eller andre
møbler,
der
inviterer til mange forskellige måder at
arbejde på. På vægge er der fototapet,
der understøtter leg og læring. Gerne
nogle skønne billeder, der slipper fantasien løs. I områderne til 1. årgang er
desuden flere steder til bevægelse. Det
kan være med en gynge, en klatrevæg
48
eller et sted man kan gå armgang.

hyggekroge overdækket med
eksempelvis et sejl eller en hems.
Der er en elevskabende zone, der
fungerer som kreativ arbejdsstation samt stillerum, hvor man
kan trække sig hen, hvis man har
behov for at sidde i ro og være
uforstyrret af andre.

Workshop 3: Behov og disponering
På workshop 3, medio januar, fremlagdes rådgiverholdets
første oplæg til hovedgreb, disponering, principskitser,
disponering af funktioner og sammenhænge. Der blev
fremlagt et idékatalog af mulige tiltag for de fire hovedområder; Hjemområder, Fagområder, Fællerarealer og Udeområder.

Formålet med workshop 3 var at få brugerne til at identificere, kvalificere, prioritere samt forbinde de vigtigste elemen-

Autens
Henning Larsen

ter og funktionsbehov, som har været fremlagt i processen
hidtil. Fordele og ulemper blev diskuteret og det blev konkluderet, hvad der skulle arbejdes videre med.
Der var en god dialog om funktionsbehov, fler- og multifunktionaliteter, udnyttelsesgrader og fysiske sammenhænge
mellem de forskellige rumligheder på skolen – med afsæt i
både børns og voksnes behov.
Opsamling på workshop 3 findes i Bilag 1.
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Møde om
elevinddragelse

Foto elev
involvering?

20.11

OPSTART

WORKSHOP 1

WORKSHOP 2

WORKSHOP 3

WORKSHOP 4

Sideløbende aktiviteter: Crowdsourcing med inddragelse af elever

Workshop 4

STAND I KANTINEN

FEEDBACK

JULEAFSLUTNING

INTRODUKTION
TIL FOTOSAFARIKONKURRENCE OG
ELEVPLAKATER I
KLASSERNE

UDSTILLING AF
FOTOSAFARI,
ELEVPLAKATER,
IDÉTAVLE OG
IDÉKASSE.

UDSTILLING AF
RESULTATER FRA
WORKSHOPS OG
FEEDBACK FRA
ELEVER.

KÅRING AF VINDERE
AF FOTOSAFARIKONKURRENCEN.

Elevindvolvering

Workshop 4: Konklusioner
På workshop 4, ultimo januar, fremlagdes rådgiverholdets
endelige og konkluderende oplæg til hovedgreb, disponering, principskitser samt disponering af funktioner og
sammenhænge for brugere og ordregiver. Der blev fremlagt
et konkretiseret materiale af udvalgte tiltag for de fire
hovedområder; hjemområder, fagområder, fællesarealer og
udeområder. Materialet var blevet udviklet af rådgiverholdet
på baggrund af inputs fra Workshop 1-3, hvor det fulde
idékatalog var blevet fremlagt og prioriteret af brugerne.
Formålet med workshoppen var at få brugerne til at kommentere en sidste gang på de fremlagte tiltag, således at
relevante kommentarer kunne indarbejdes i det endelige
byggeprogram.

Der var en god dialog om de konkrete forslag og funktionsbehov og mange relevante input til byggeprogrammet.
Opsamling fra workshop 4 findes i bilag 1.
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ELEVRÅDSMØDE

Sideløbende crowdsourcing proces:
Alle elever med i processen
Sideløbende med ovennævnte workshopforløb, hvor medarbejdere, elevråd og eksterne interessenter har deltaget, er
der kørt en ’crowdsourcing-proces’ for at få input og ideer
fra alle de elever, der har ønsket at bidrage.

Med en kombination af dialog, digitale elevopgaver (fotos af
gode inspirerende læringsmiljøer, gode ungemiljøer m.m.)
og dialogplakater ophængt strategiske steder har alle fået en
mulighed for at bidrage og kvalificere det fælles arbejde.
Derudover har der været tilknyttet to elevkonsulenter, der i
løbet af processen er gået i tæt dialog med skolens elever og
kan kunnet bearbejde alle de relevante input til videre brug i
brugerprocessen og det endelige byggeprogram. Denne
sideløbende proces har understøttet rådgiverholdet og hele
projektarbejdet ved at ”placere luppen” de rigtige steder og
bringe vigtige spørgsmål og behov fra eleverne og andre
med ind i workshopprocessen.

Det vil også være et vigtigt input ,at kunne vende tilbage til,
for den projekterende arkitekt senere i processen.

Desuden vil det være en anledning til allerede nu at åbne op
for en fortløbende dialog om fremtidens læringsmiljøer på
Kokkedal Skole.
Opsamlinger på elevinput findes i bilag 1.

Målet har været at hæve graden af brugerinvolvering, få
dokumenteret elevernes inputs, så det sætter sig spor i
projektet.
Autens
Henning Larsen
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Eksempler
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7. klasserne på Kokkedal Skole har i indeværende skoleår
haft et matematikprojekt, hvor de skulle finde på nye
løsninger til skolens udeområder. Her skulle de omdanne et
område på skolen til noget udskolingselever vil finde
attraktivt. Det skal kunne bruges i pauser, til gruppearbejde
og formidling. I det følgende præsenteres elevernes
løsninger.

GRUPPE 1

GRUPPE 2

GRUPPE 3

På den lille legeplads i Øst har en gruppe elever skabt et
område med mulighed for udendørs undervisning. Her er
der bygget et ”rum” i form af en terrasse med tavle, træbelægning og tag, så rummet kan bruges i al slags vejr. Der er
opsat gynger som eleverne kan bruge i pauserne. Derudover har gruppen skabt mulighed for fællesspisning ved
langborde. Til sidst er der plantet små urtebede, så området
også kan bruges til projekter i faget madkundskab.

En anden gruppe har sat fokus på at skabe små grupperum
og hyggelige nicher udenfor. Her vil de udnytte de mange
små kroge, der allerede eksisterer i skolens udeområder. Der
opsættes små borde til arbejde, spisning og afslapning i
pauser eller efter skoletid. Ved hjælp af grønt og planter
skabes der en hulestemning og der kan eventuelt sættes et
halvtag op, så området også kan bruges, når det regner

En tredje gruppe har skabt et udemiljø ved græsområdet
mellem boldbanerne i Øst. Her har gruppen konstrueret tre
forskellige udendørs møbler, som giver området mere liv og
bedre funktionalitet. Her ser man et ønske om at kunne
sidde højt, om at blive aktiveret samt gode muligheder for at
hygge og have gruppearbejde.
Prototype 01

I et rørlignende møbel kan man sidde blødt og læse eller
fordybe sig i en opgave. Med små borde, som kan klappes
ned, kan man hurtigt skabe sig en lille arbejdsplads. Med
afskærmning for enderne kan røret også benyttes som et
godt opholdssted i pauserne når det regner.

Prototype 02

I et højt møbel formet som et træ er der skabt et grupperum.
Her kravler man op ad stammen og sætter sig i trækronen,
hvor man kan arbejde eller sidde og snakke. På hver side af
stammen er der forskellige klatremuligheder med varierende sværhedsgrad.

Prototype 03

I et stort vippemøbel, udstyret med et bord i midten er der
mulighed for gruppearbejde eller spisning i pauserne.
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Bilag 1: Brugerproces
Bilag 2: Rumanalyse
Bilag 3: Interessenter
Bilag 4: Lokalplan K103
Bilag 5: Vedligeholdelsesudtræk
Bilag 6: Radonrapporter

20. BILAG
Forud for udarbejdelsen af nærværende byggeprogram, har der været
en proces bestående af række analyser fra rådgivers side samt udbyttet
af en inddragende brugerproces, hvor alle parter har bidraget med deres
særlige viden. I de følgende bilag er der mulighed for at gå dybere ind i
enkelte opsamlinger og analyser.

Fremtidens Folkeskoler: Kokkedal Skole
Modernisering af læringsmiljøer

Byggeprogram for modernisering af
læringsmiljøer på Kokkedal Skole.
Del 1: Baggrund og proces
Del 2: Programmering
Del 3: Byggetekniske krav
Marts 2019

Rådgivere:
Autens
Henning Larsen

