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Åskolen – Friskolen i Hørning
Læring med mening – mening med læring 

1.1. Indledning
Åskolen i Hørning, der i august 2017 er startet op med 10 elever i 0. klasse, 
har midlertidigt til huse på Efterskolen Ådalen i Hørning, hvorfra Friskolen 
udspringer.
Friskolen starter op nedefra med en ny 0. klasse hvert år de næste ni år, 
hvorefter Åskolen vil være en fuldt udbygget et-spors friskole 0.- 10. klasse 
inkl. SFO.

Friskolen skal opføres på et areal, der i dag fungerer som en del af Hørning 
Bypark. Friskolen er i gang med at erhverve dette areal. arealet er nabo 
til Efterskolen Ådalen og til et rensningsanlæg. Her vil man bygge selve 
friskolen. Det er ønsket, at friskolens første etape i byparken skal stå klar i 
2020.

Man er dog i gang med at opføre en ny bygning, Lønborgen - herefter 
kaldet Åhuset, som har tre klasselokaler og kan huse friskolen, indtil de 
nye bygninger i Hørning bypark står klar. Åhuset kommer til at ligge midt 
mellem den eksisterende efterskole og den nye friskole i byparken.

 
Vores udgangspunkt er at lave en skole i Byparken, der er åben, og på den 
måde bidrage til byen. Vi ser det som vores opgave, at Byparken bliver et 
sted, hvor skolen bidrager til at skabe flere funktionsmuligheder, og hvor 
der skabes mere liv i denne del af byen. Legeområder, boldspilsarealer, 
skateboard og parkour kan kombineres med Sankt Hans-bål og andre 
aktiviteter, der allerede foregår i Byparken, og som står lidt alene på 
den måde, den bruges nu. Samtidig er det tanken, at vi gerne vil skabe 
muligheder for flere kreative tilbud i de konkrete skolebygninger. Her kan 
man forestille sig musikskole, dramagrupper, kor eller andre initiativer 
som byens borgere ønsker at starte op i skolens lokaler. Samtidig 
forestiller vi os, at kulturarrangementer og foredrag vil kunne afholdes i 
en dramasal.

For en kombineret fri- og efterskole er placeringen i umiddelbar 
nærhed af hinanden af største betydning. Tanken er at udnytte de to 
skolers faciliteter indbyrdes, så eleverne på friskolen skal kunne gå til 
efterskolen for at spise varm frokost, benytte gymnastiksalen, kreative 
værksteder osv., mens efterskoleeleverne skal kunne have en del af deres 
undervisning og andre tilbud i den nye friskoles bygninger. Byens brug af 
bygninger fremmes ved, at efterskolen jo er en døgnskole, hvorfor lokaler 
også kan være tilgængelige i aftentimerne

En anden del af fundamentet for Friskolen i Hørning er en visionær 
tanke om bæredygtighed helt fra bygningsfasens opstart. At bygge ud fra 
bæredygtige principper fra ”Cradle to Cradle” og på den måde allerede 
fra første færd gå forrest i at vise en ansvarlighed også på dette område.” 

Billeder fra Efterskolen Ådalen

1.2. Baggrund
uddrag fra Friskolens hjemmeside: 
” Åskolen – En baggrundshistorie:
Grundlaget for skolen baserer sig på et simpelt ønske om at lave god 
skole. En skole, der bygger på den nyeste forskning, og som kan arbejde 
med faglighed, samtidig med at dannelse, fællesskaber, kreativitet og 
bidragsydende innovation skal danne grundstenene. Et skoleperspektiv, 
der skal give elever fra Hørning Friskole en robusthed, der gør dem i stand 
til at bidrage personligt og fagligt med deres kompetencer senere i livet. 
Vi ønsker at lave en skole med kvalitet, hvor underviserne har de bedste 
betingelser for at gøre det, de er gode til.

Et godt sted at være – et godt sted at lære. 

En friskole og et nyt byrum i Hørning Bypark:
Der er mange perspektiver i projektet som både vil komme en kombineret 
fri- og efterskole til gode, og som også vil bidrage til et mere attraktivt og 
mangfoldigt Hørning.

For os, der har vores daglige gang i denne ende af byen, er Byparken et 
dejligt grønt område, der desværre kun bliver brugt ganske lidt. Vi ønsker 
at blive bindeleddet, der både integrerer efterskolen og byparken som en 
mere naturlig del af byen.
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1.3. Værdigrundlag
uddrag fra Friskolens hjemmeside: 
” Skolens idégrundlag
At skabe en skole, hvor eleven oplever mening med læring, fordi Åskolen 
skaber læring med mening.

Det er afgørende for os, at eleverne begejstres i dagligdagen og tager 
så meget af den med sig ind i fremtiden som reelle kompetencer, med 
en reel erkendelse af at have indflydelse på egne livsmuligheder. De 
forandringsprocesser, som Åskolen faciliterer, skal have en faglig og 
menneskelig kvalitet, der sikrer, at de bidrager positivt til elevernes 
fremtidige liv. På Åskolen arbejdes der derfor ud fra tanken om 
”anvendelig” faglighed.

Visioner 
Åskolens vision er at ruste børn til at agere aktivt og handlende i både 
demokratiske, økonomiske, sociale og kulturelle sammenhænge. Det 
vil vi gøre ved at skabe læringsmiljøer, hvor vi anerkender alle børn, 
bygger videre på de kompetencer, de har, og bevarer deres nysgerrighed. 
Vi vægter høj faglighed, kreativitet, bevægelse, håndværk og 
læringsfællesskabet ligeligt, i såvel humanistiske som naturvidenskabelige 
fag og emner.

Skolens vision er endvidere at gå ud over det traditionelle skolebegreb 
og skabe en ny form for medborgerhus. Skolen skal fungere som et sted, 
der rækker ud i lokalmiljøet, og samtidig ønsker vi lokalmiljøet forankret 
i Åskolen. Dette er skolens vision, idet vi tror på, at elever lærer meget 
af, at læring og undervisning er en del af en større sammenhæng, hvor 
værdier og kulturelle forskelle bliver en del af skolens ånd”

Værdigrundlag - De skotske søjler
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1.4. Formål med helhedsplanen
Hvordan bygger man en ny skole? Det er et stort spørgsmål, som kan 
besvares på mange måder.

Helhedsplanen giver bud på:
•	 Hvilke kvaliteter kendetegner den skole, man ønsker at bygge - en 

skole, der bygger på visionen om meningsfuld læring
•	 Hvordan Åskolen kan etableres i Hørning Bypark 
•	 Hvilke lokaler man kan dele med efterskolen og være fælles om, 

og hvilke lokaler der skal bygges på Åskolen som supplement til 
efterskolens lokaler

•	 En etapeplan 
•	 Et økonomisk overslag  
•	 En tidsplan

Formålet med helhedsplanen er at etablere et arbejdsgrundlag for den 
videre proces med at etablere de fysiske rammer for Åskolen. 
I de kommende måneder vil man arbejde videre med grundkøb, 
lokalplaninput,	skærpelse	af	de	pædagogiske	visioner,	finansiering	af	etape	
1, forundersøgelser, videreudvikling af tegninger mm.

1.5. Grunden
Hørning Bypark ligger i den nordlige del af Hørning, ved Århus Å og 
efterskolen Ådalen.
Åskolen er i gang med at købe et areal på omkring 7600 kvm beliggende i 
Byparken,	flankeret	af	Rosenvænget	og	Brogårdsvej	mod	hhv.	vest	og	syd.	
Mod øst ligger Hørning rensningsanlæg ved Århus Å. 

Der er i grundkøbsforhandlingerne lagt op til, at man køber et langt, smalt 
areal langs rosenvænget, og at man anmoder om en form for partnerskab 
omkring arealet mellem Hørningstien og rensningsanlægget, mht. 
beplantning og attraktive kendetegn.

Der skal udarbejdes en lokalplan, inden skolen kan bygges. 

Luftfoto Hørning Bypark med indtegnet grund
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1.6. Proces
En god skole skabes ikke af smukt eller godt byggeri alene.
En god skole skabes af samspillet mellem de mennesker, der lever, lærer og 
arbejder i huset. Et godt og robust byggeri kan underbygge denne kultur, så 
skolen som læringsmiljø og arbejdsplads fremstår som en helhed tilpasset 
skolens brugere og deres skiftende behov.
Derfor er det vigtigt at inddrage skolens fremtidige brugere eller 
repræsentanter for disse brugere under udviklingen af projektet.

Helhedsplanen er udarbejdet på baggrund af en proces med en styregruppe 
og en brugergruppe bestående af initiativtagere, bestyrelsesmedlemmer 
fra Åskolen og Ådalen, medarbejdere fra Åskolen og Ådalen samt 
nuværende og kommende forældre på skolen. “Citater” i helhedsplanen er 
ting der er sagt på brugermøderne.

Det er afgørende, at både styregruppe og brugergruppe inddrages i de 
efterfølgende faser helt frem til ibrugtagning. En byggeproces er en 
iterativ	proces,	med	mulighed	for	at	kvalificere	byggeriet	undervejs.

Billeder fra Brugerproces
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Billede fra Hørning Bypark
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2.1. Placering af skolen på grunden
Grunden	er	en	del	af	det	aflange	Bypark-areal	langs	Rosenvænget.	Den	
præcise grund og byggefelt kendes ikke i skrivende stund, omend der er 
skitseret et udlæg.

Der	er	flere	overordnede	ting	at	tage	hensyn	til:
•	 Der er en del eksisterende skov/beplantning på grunden, som bør 

bevares i videst muligt omfang
•	 naboer på den anden side af rosenvænget er bekymrede for deres 

udsigt. Skolen bør derfor lægge sig lavt i terrænet som et 1-etages 
byggeri

•	 Bemærk, at der skal tages hensyn til afstandskrav og regler ift. nærhed 
til rensningsanlæg

•	 De ældste elever på friskolen bør placeres tættest muligt på Ådalen 
efterskole

•	 Der er et forholdsvist stort terrænfald på grunden fra rosenvænget 
og ned mod åen/rensningsanlægget (se 1m terrænkurver på 
situationsplan)

 
Det anses for mest hensigtsmæssigt, at der etableres en indkørsel midt på 
rosenvænget, hvor der er de bedste oversigtsforhold. Herfra køres via en 
”Skoleplads”, hvor elever kan sættes af på et ”kys og kør” område inden 
man kører ud på rosenvænget igen eller ind på parkeringspladsen. 
Brogårdsvej vurderes ikke at være hensigtsmæssig at bruge som primær 
adgang,	da	den	er	meget	smal	og	i	forvejen	trækker	trafik	til	både	
efterskolen og de boliger, der ligger her. Brogårdsvej vil i perioder kunne 
bruges som byggepladsadgang, som adgang til et mindre parkeringsanlæg 
og som adgang for renovationsvogn.

Parkeringspladsen dimensioneres iht. Skanderborg Kommunes 
parkeringsnorm. Parkeringskravet forventes fastsat i den kommende 
lokalplanproces. For nuværende vurderes kravet som værende 
sammenligneligt med en folkeskole:
•	 For folkeskoler er kravet 1 p-plads pr. 50kvm etageareal 
•	 Der kan dog blive tale om en individuel vurdering: For andre 

offentlige institutioner fastsættes kravet individuelt efter kommunens 
vurdering,	se:	https://www.skanderborg.dk/borger/veje-og-trafik/
parkering#parkeringsnormen 

Billeder fra Hørning Bypark. Oversigtskort Hørningstien står på grunden

 
Parkeringsanlæg vil med fordel kunne etableres etapevist. Iht. normen bør 
det disponeres således:
Etape 1 – 1300-1500kvm – svarer til 26-30 p-pladser
Etape 2 – 500-800kvm – svarer til 10-16 pladser
Ved fuld udbygning af et parkeringsanlæg i denne størrelse bør overvejes, 
om der etableres en særskilt ind- og udkørsel.
Det virker umiddelbart som voldsomt mange parkeringspladser, hvorfor 
det anbefales, at man tager en dialog med kommunen herom, herunder 
muligheden for anlæg og udlæg.

Skoleplads og indkørsel bør dimensioneres for mindre lastbiler uden 
bakning, diameter ca. min. 9m. Det anbefales dog, at renovationsvogne 
får	adgang	via	Brogårdsvej	for	at	adskille	den	tunge	trafik,	som	i	forvejen	
kører	ned	ad	Brogårdsvej,	fra	de	bløde	trafikanter.

Der bør etableres et fodgængerfelt i krydset mellem rosenvænget og 
Brogårdsvej. Dette ligger dog i vejarealet. Kommunen har meddelt, af de 
står for evt. anlæg af vejændringer udenfor Friskolens matrikel. 
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/Placering af skolen på grunden
Situationsplan 1:1000

N

Efterskolen
Ådalen

Åhuset

Hørning stien

Skov

Skoleskov

Skoleskov

Trægruppe 
fjernes

grund ca. 
7700 kvm

Byggefelt ca. 
5300 kvm

Tk 0.0 Tk -1.0 Tk -2.0 Tk -3.0

Fodgængerfelt udlæg 
parkering

rosenvæ
nget

Brogårdsvej

Skoleplads, 
kys og kør

rensningsanlæg

Århus Å

Indkørsel

Etapedelt 
parkering



 

Byggeri med 2 etaper    

år bygning 
antal 
klasser kapacitet 

indeholder kl. 
under 
opbygning 

Indeholder kl. 
ved færdig  

2017 Ådalen 1 Plads til 1 klasse 0 -  

       

2018 Lønborgen 2 Plads til 3 klasser 0-1 

Overgår til 
Efterskolen når 
Åskolens 
byggeri er 
færdigt  

2019 lønborgen 3  0-2   

       

2020 Etape 1 4 Plads til 7 klasser 0-3 0-6  

2021 Etape 1 5  0-4   

2022 Etape 1 6  0-5   

2023 Etape 1 7  0-6   

       

2024 Etape 2 8 Plads til 3 klasser 7 7-9  

2025 Etape 2 9  7-8   

2026 Etape 2 10  7-9   

 

/ Byggeri i 2 etaper
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2.2. Etapedeling
Der er blevet arbejdet med etablering af friskolen i 2 eller i 3 etaper. 

Åhuset er i skrivende stund under opførsel, som en etape 0.

Etape 1 består overordnet af:
•	 4-5 klasser indskoling (her ligger mulighed for større eller mindre 

etape)
•	 Fællesrum med SFO-base
•	 Multiværksted (kan fungere som en buffer for klasseværelse i en 

overgangsfase)
•	 Personale
•	 Musik (kan fungere som en buffer for klasseværelse i en overgangsfase, 

her ligger desuden mulighed for større eller mindre etape)
•	 Multisal (her ligger mulighed for større eller mindre etape)
•	 Ombygning af Åhuset til faglokaler

Etape 2 består af:
•	 4-5 klasser overbygning (her ligger mulighed for større eller mindre 

etape)
•	 Fællesrum til overbygning
•	 udvidelse af personalefaciliteter
•	 Evt. multisal, hvis denne ikke er etableret i etape 1
•	 Evt. musik, hvis denne ikke er etableret i etape 1 
•	 Evt. omklædning, hvis denne ikke etableres på Ådalen

Etape 3 - Ved 3 etaper, kan etape 3 bestå af:
•	 Det resterende antal klasser overbygning

 
ulempen ved at bygge i 3 etaper er, at man vil være kontinuerligt i gang 
med byggeri gennem de første 6 år af friskolebygningernes eksistens fra 
2020-2026.

En fordel ved at bygge i 2 etaper (med mest areal i etape 1) er bl.a., 
at	man	vil	få	et	par	års	ro	efter	indflytningen	i	etape	1,	inden	etape	2	
påbegyndes og skolen færdiggøres.

Afhængigt	af,	hvor	meget	man	vil	kunne	finansiere	i	en	given	etape,	vil	
man med nærværende etapeplan kunne udbyde en større eller mindre del 
af huset. 

2.3. Etapedelt byggeri på grunden
Det foreslås, at man i etape 1 etablerer ”Skolepladsen”, parkering til 
etape 1 samt den del af bygningen, der ligger nærmest på parkering, 
ankomst, skoleskov og park.

Etape 1 indeholder faciliteter til indskolingen, som man ønsker placeret 
tæt på skov og park.

Etape 2 (og evt. 3) etableres efterfølgende med byggeplads adgang fra 
Brogårdsvej. Byggepladsen vil kunne adskilles helt fra den fungerende 
friskole,	bortset	fra	trafik	til	og	fra	efterskolen	Ådalen.	Det	skal	således	
sikres, at der er adgang imellem de to skoler nedenfor byggepladsen.
Overbygningens lokaler, som etableres i etape 2 og evt. 3 vil på denne 
måde komme til at ligge tæt på efterskolen Ådalen, hvilket er smart, idet 
overbygningen vil komme til at dele lokaler og evt. have andre fælles 
aktiviteter med efterskolen.

Åhuset

Åhuset



/ Byggeri i 2 etaper

Ådalen efterskole

lønborgen

etape 1

etape 2

udearealer

naturfag

Idræt og bevægelse

Musik

billedkunst, håndv&design

12 13

Åskolen Etape 1  
Tæt på parkerings-
plads og skoleskov 
/ indskolingsbørn

Åskolen Etape 2 
/ overbygning tæt 
på efterskolen

Efterskolen
Ådalen

Hørning stien

Skov

ankomst via
skoleskov

grund ca. 
7700 kvm

Byggefelt ca. 
5300 kvm

Fodgængerfelt udlæg 
parkering

rosenvæ
nget

Brogårdsvej

Indkørsel, Skoleplads, 
etapedelt parkering, 
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N

rensningsanlæg

Århus Å

/Placering af skolen på grunden
Situationsplan 1:1000

Åhuset
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2.4. Lokalebehov undervisningslokaler
udregningen af lokalebehovet tager udgangspunkt i følgende:
•	 For Friskolen Åskolen tages udgangspunkt i det vejledende timetal for 

fagene i folkeskolen iht. undervisningsministeriet, se indsat skema. Det 
forventes,	at	man	vil	have	markant	flere	musiktimer	på	skemaet	end	de	
vejledende tal. Der regnes i klokketimer/uge herunder. Det oplyses at 
der er 17-22 klokketimer på skemaet / uge

•	 For Efterskolen Ådalen tages udgangspunkt i et oplyst behov. Der regnes 
i klokketimer/uge herunder

Timetal (minimumstimetal og vejledende timetal) for fagene i folkeskolen 
 

Klassetrin Bh. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Timetal i alt 
Humanistiske fag 
Dansk 
(minimumstimetal)  330 300 270 210 210 210 210 210 210 2.160 

Engelsk 
(vejledende timetal)  30 30 60 60 90 90 90 90 90 630 

Tysk eller fransk 
(vejledende timetal)      30 60 90 90 90 360 

Historie 
(minimumstimetal)    30 60 60 60 60 60 30 360 

Kristendomskundskab 
(vejledende timetal)  60 30 30 30 30 60  30 30 300 

Samfundsfag 
(vejledende timetal)         60 60 120 

Naturfag 
Matematik 
(minimumstimetal)  150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.350 

Natur/teknik 
(vejledende timetal)  30 60 60 90 60 60    360 

Geografi 
(vejledende timetal)        60 30 30 120 

Biologi 
(vejledende timetal)        60 60 30 150 

Fysik/kemi 
(vejledende timetal)        60 60 90 210 

Praktiske/musiske fag 
Idræt 
(vejledende timetal)  60 60 60 90 90 90 60 60 60 630 

Musik 
(vejledende timetal)  60 60 60 60 60 30    330 

Billedkunst 
(vejledende timetal)  30 60 60 60 30     240 

Håndværk og design samt 
madkundskab 
(vejledende timetal)     90 120 120 60   390 

Valgfag 
Valgfag 
(vejledende timetal)        60 60 60 180 

Årligt minimumstimetal 
Årligt minimumstimetal pr. 
klassetrin 600 750 750 780 900 930 930 960 960 930 8.490 inkl. bh. 

Undervisningstidens samlede længde 
Undervisningstidens 
samlede længde  
(inkl. pauser, 
understøttende 
undervisning mv.) 

1.200 1.200 1.200 1.200 1.320 1.320 1.320 1.400 1.400 1.400 12.960 inkl. bh. 

Note: Timetallene er angivet i klokketimer og uden pauser. Dette gælder dog ikke for sidste række, der dækker 
undervisningstidens samlede længde i klokketimer, inkl. pauser, tid til understøttende undervisning mv. 
Note: Bh. : Børnehaveklasse. 

 

 

/ Timetal - Åskolen 0. - 9. klasse

naturteknologi  9

Geografi	 	 3

biologi   4

Fys/kemi  6 (sum 22 klokketimer / uge)

Idræt   16

Musik   9

billedkunst  6

håndv&design  10  (sum 16 klokketimer / uge)

Valgfag   6

/ Timetal - Ådalen 3-4 spor 9.-10.  klasse

Geografi	 	 2

biologi   2

Fys/kemi  6 (sum 10 klokketimer / uge)

Idræt   9

Musik   5

billedkunst  5

håndv&design  0

Valgfag   se ovenstående

/ Forventet lokalebehov
Multisal

Musik

Multiværksted (naturteknologi, Håndv&design, evt. Billedkunst)

/ Eksisterende lokalekapacitet
bevægelsessal

Musiklokaler, drama

/ Fremtidigt lokalebehov
naturfagslokale (Åhuset, dele med Åskolen)

billedkunst (Åhuset, dele med Åskolen)

3 værksteds lokaler ialt

/ uvm.dk 
Vejledende timetal i folkeskolen (klokketimer/år)

 
Konklusion
Da man ønsker at differentiere sig fra folkeskolerne i området og 
andre tilbud i lokalsamfundet, ønsker man at satse på musik, drama og 
bevægelse, hvorfor det er konkluderet, at man har behov for både musik- 
og bevægelsesfaciliteter på begge skoler. 

Indenfor de naturfaglige og kreative praktiske fag vil der være behov for i 
alt 3 værkstedsfaciliteter, se opgørelse og konklusion herunder.



Ådalen efterskole

Åhuset

etape 1

etape 2

udearealer

naturfag

Idræt og bevægelse

Musik

billedkunst, håndv&design

Multiværksted

14 15

/ uvm.dk 
Vejledende timetal i folkeskolen (klokketimer/år)

/Etapeplan 2 etaper
Skoleår / årgange

2017 - 18
Eksisterende / opstart

2018/19
2019/20
Åhuset (ibrug. ca. aug.2018)

2020/21
2021/22
(2022/23)
(2023/24)
Etape 1 (ibrug. ca. aug.2020)

2024/25
2025/26
2026/27
Etape 2 (ibrug. ca. aug.2024)

Ådalen efterskole
/ 3-4 stk 9-10. klasser

Åskolen
/0.klasse

Ådalen efterskole
/ 3-4 stk 9-10. klasser

Åskolen
/0.klasse
/1.klasse
/2.klasse	(buffer	ved	indflytn.)

Ådalen efterskole
/ 3-4 stk 9-10. klasser

Åskolen
/0.klasse
/1.klasse
/2.klasse
/3.klasse
/4.klasse	(buffer	ved	indflytn.)
(/5.klasse buffer i Multiværksted)
(/6. klasse buffer i Musiklokale)

> 5 klasselokaler

Ådalen efterskole
/ 3-4 stk 9-10. klasser

Åskolen
/0.klasse
/1.klasse
/2.klasse
/3.klasse
/4.klasse
/5.klasse
/6.klasse
/7.klasse
/8.klasse	(buffer	ved	indflytn.)
/9.klasse	(buffer	ved	indflytn.)

> 5 klasselokaler

Faglokalebehov(t.o.m. 4.klasse): 

   Åskole  Ådalen
naturteknologi  6   0

Geografi	 	 0	 	 2

biologi   0  2

Fys/kemi  0  6

Idræt   12  9

Musik   9  5

billedkunst  6  5

håndv&design  9

> Åhuset - naturfagslokale

> Åhuset - billedkunstlokale

> Multisal

> Musik (buffer klasselokale)

> Multiværksted (buffer klasselokale)

Faglokalebehov (t.o.m. 9.klasse): 
   
   Åskole  Ådalen
naturteknologi  9   0

Geografi	 	 3	 	 2

biologi   4  2

Fys/kemi  6  6

Idræt   16  9

Musik   9  5

billedkunst  6  5

håndv&design  10

> angiver hvad der bygges i etapen
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SIGNATURFORKLARING

Ny flisebelægning

Alle mål i mm.
Alle koter er faktiske koter.

Udvendige døre udføres med nivauefri adgang iht. BR15.
Indvendige døre udføres geneltelt uden bundstykke, hvor 
brand og lydkrav tillader det. 
Alle ubenævnte døre er 9M døre.

Der udføres personsikkerhedsglas som angivet i BR15, 
med henvisning til DS/INF 119.

Bygherre Sag

Mål

Dato

Sagsadresse Tegn.

Sign.

Kontr. Godk.

Sag nr.

Tegn nr.

Jordsmonnet 6. 8900 Randers C. Telefon 86427222

 1 : 100

G:\PDOC\2016\086 Efterskolen-Ådalen\Ing. tegning\01 Revit\Ådalen - (2017) - AK.rvt

K01_H1_EST_N021

Nedbrydning og ny bygningEfterskolen Ådalen

Stueplan

LB

TA TA

16.086

K01_H1_EST_N021

Brogårdsvej 4, 8362 Hørning

06.10.2017

Kon. nr. Konstruktionsopbygning
(21)-1 TUNG YDERVÆG - 451MM

7 mm Puds
108 mm teglsten
20 mm hulrum
9 mm fibercement plade
45 x 195 mm spærtræ m. isolering kl 37
dampspærre
45 X 95 mm reglar m. isolering kl 37
12 mm krydsfiner
12,5 mm gipsplade

(22)-1 LET INDERVÆG - 145 MM
2 x 12,5 mm gips
95 mm stålskelet med 95 mm isolering C/C 450
2 x 12,5 mm gips

(22)-2 LET INDERVÆG - 230 MM
2 x 12,5 mm gips
70 mm stålskelet
40 mm hulrum
70 mm stålskelet
2 x 12,5 mm gips
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2.5. Åhuset
Åhuset er under opførsel i skrivende stund, beliggende mellem efterskolen 
og friskolen opføres tre klasselokaler, der skal huse friskolen indtil første 
etape i byparken står klar.

Åhuset foreslås herefter indrettet/ombygget til at indeholde faglokaler, 
som friskolen og efterskolen vil dele:
•	 naturfagslokale (enkeltlokale med vand, gas, el)
•	 Billedkunstlokale (enkeltlokale med vask)
•	 ukodet projektrum (enkeltlokale med arbejdsborde og projektor/tavle)

Det kan diskuteres, om det er hensigtsmæssigt at ombygge et eksisterende 
lokale	(Åhuset)	til	Naturfagslokaler	og	Billedkunst.	Der	er	flere	ting,	som	
taler for og imod:
•	 Åhuset ligger adskilt fra efterskolens bygninger og fra friskolens 

bygninger. Den ligger lige midt imellem. Det vil derfor være en fordel 
at indrette Åhuset med en facilitet, som begge skoler kan få glæde af

•	 Naturfag	overbygning	(fysik,	kemi,	geografi	og	biologi)	og	Billedkunst	er	
fag, som begge skoler har brug for mindre end halvdelen af tiden

•	 Det er svært at forestille sig andre funktioner i Åhuset. Det vil 
f.eks. være uhensigtsmæssigt på længere sigt at have klasselokaler i 
bygningen, da den ligger for langt fra andet læringsmiljø

•	 Klasser placeret i Åhuset vil desuden være langt fra alle andre klasser/
årgange, hvilket anses som uhensigtsmæssigt

•	 En ændring af funktionen i Åhuset fra klasselokaler til faglokaler 
vil	kræve	vand	og	afløb	i	begge	rum.	Dette	bør	derfor	forberedes	
allerede ved etableringen af Åhuset. Dertil kommer en øgning af alle 
installationer	herunder	vand,	afløb	og	el	ved	omkodning	fra	klasselokale	
til faglokaler. Ligesom man skal indbygge gas. Det vil derfor kræve en 
del ombygning af Åhuset

Samlet ses det dog som den bedste løsning.

naturfags
lokale

Krea
værksted

ukodet
projektrum

Åhuset 1:200
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Inspirationsbilleder

2.6. Organisering
“Aldersintegrerede afdelinger med stor grad af fællesfaciliteter. 
Klasselokalet er en vigtig base, særligt i de små klasser. ”
“Små og store fællesskaber, det små i det store”

afdelingsorganisering:
Skolen organiseres i 2 afdelinger:
Indskoling og SFO 0.-4/5. klasse (5-6 årgange)
Overbygning 5/6.-9. klasse (4-5 årgange) 

Klassestørrelser:
Man ønsker at arbejde med klassestørrelser på ca. 20 elever i klassen. 
Det anbefales dog, at alle klasselokalers rumvolumen dimensioneres 
til 24 elever, så der er rum for enkelte store spor samt albuerum for 
multifunktionalitet.

Personalegruppe:
Personalegruppen består af både lærere, pædagoger, ledelse og TaP’ere.
Personalefaciliteter indrettes til at kunne dække alle personalegruppernes 
behov, herunder faste arbejdspladser til ledelse og sekretær, 
forberedelsesplads, pause og teamsamarbejde. Desuden møderum. Der 
forventes at være max 20 medarbejdere, når huset er fuldt udbygget.

2.7. Medborgerhus
“Skolens vision er endvidere at gå ud over det traditionelle skolebegreb og 
skabe en ny form for medborgerhus. Skolen skal fungere som et sted, der 
rækker ud i lokalmiljøet, og samtidigt ønsker vi lokalmiljøet forankret i 
Åskolen.”
”Åskolen er en skole der summer af liv”
“Åskolen er først og fremmest en skole”
“Åskolen er en åben skole mere end medborgerhus”

Medborgerhuset rummer andre typer aktiviteter end et traditionelt 
idrætsanlæg f.eks.:
•	 yoga i multisal
•	 Musikskole
•	 Krea aftenskole
•	 Billard
•	 Forsamlingshus (til fx 60 års fødselsdag - som supplement til spisesal på 

Ådalen)
•	 Børnefødselsdag

Medborgerhus-tanken bringes med ind i programmeringen af skolens rum, 
idet lokalerne bruges af skolen om dagen og som medborgerhus i fritiden.

2.8. Skolemad
Friskolen Åskolen ønsker at tilbyde et måltid mad til børn og medarbejdere 
midt på dagen. Det er en vigtig ting at være fælles om, og det er 
forudsætningen for en givtig skoledag, at børnene får tilført noget energi i 
løbet af dagen. 
Det at spise sammen er en vigtig brik i forhold til at etablere et fællesskab 
på tværs af aldersgrupper. I spisesituationen kan en dreng fra 1.klasse 
uformelt have en samtale med en pige fra 7. klasse. Den fri samtale 
rundt om bordet i spisegrupper på tværs af alder og klasser kan blive 
kulturskabende for mange andre situationer i løbet af en skoledag og et 
skoleår.

Efterskolen har en velfungerende spisesal med plads til 100-120 personer 
og et produktionskøkken, der med lidt ombygning vil kunne producere mad 
til både fri- og efterskole.
Man ønsker ikke at spise i klasserne, men vil hellere holde en god pause for 
at bevæge sig ned på efterskolen og spise i spisesalen. 
Spisningen vil komme til at foregå i aldersintegrerede spisehold f.eks. som 
følger:
•	 0.- 5. klasse spiser (f.eks.  kl. 11.15)
•	 6.- 9. klasse spiser (f.eks.  kl. 11.50)
•	 Efterskolen spiser (f.eks.  kl. 12.30)
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3. klasse

4. klasse

Efterskolen
Ådalen
Åhuset

Hørningstien

Værkstedstorv

naturfags
lokale

Krea

værksted

ukodet

projektrum

Fagtorv
/Projektflade
/Bibliotek

Fællesrum 
/SFO base
/Projektflade
/Teatertorv

Multisal

Musik
/buffer 6. 
klasse

Øve

garderobe

Pedel
SFO køkken

Helt eller delvis
Etape 1 eller 2 kan 
afklares senere

rosenvæ
nget

Brogårdsvej

Værksted
/buffer 5. klasse

1. klasse

0. klasse

Personale
/pause
/kontor
/møde
/toiletter

2. klasse

/Funktionsdiagram  
1. etape

Parkering
Kys og kør
Primær ankomst

Cykelparkering
/legepladsskur

natur 
legeplads

Skoleskoven

ankomsttorv
/Indskoling

nærleg 

Fodgængerfelt

N

ude
værksted

3.0 Funktionsdiagram
Funktionsdiagrammet skal ses som et nærhedsdiagram set i relation til 
grunden, verdenshjørnerne samt en mulighed for etapedeling.
Etape 1 indeholder som skitseret på de foregående sider 5 klasselokaler, 
SFO, garderobe, multiværksted inde og ude, pedelværksted samt evt. 
multisal og musik.
Etape 2 omfatter 5 klasselokaler, fællesrum, hullet, garderobe, udvidelse 
af personale.
Musik og multisal kan pga. den centrale placering etableres i etape 1 eller 
2.

Funktionsdiagrammet skal ikke forveksles med et bygningsudlæg eller en 
plantegning,	og	bearbejder	ikke	forhold	vedr.	skala,	dagslys,	flugtveje	etc.	
men ene og alene nærheder.

Indskolingen ligger i etape 1, tæt på parkering og skoleskov. 
Multiværkstedet som er det centrale værkstedsrum i indskolingen, 
ligger som det første man ankommer til. Indgangen åbner ud mod øst og 
byparken,	hvor	det	største	legeareal	vil	være	at	finde.

Multisalen eller Plekteren som den er døbt, er det højeste rum i bygningen. 
Plektaren	ligger	ud	mod	Rosenvænget	og	profilerer	skolen	udadtil.	Denne	
kan med fordel etableres i et materiale som danner en kontrast til den 
øvrige skole. Da skolens gulvniveau ligger et par meter under rosenvænget, 
vil bygningen selv om den er høj, kun syne i beskedent omfang.

Overbygningen etableres i etape 2, tæt på efterskolen Ådalen. Indgang 
og garderobe vender i diagrammet ud mod hjørnet i grunden, hvor 
overbygningen kan får en solfyldt krog med indgang til deres del af 
bygningen.



Ådalen efterskole

lønborgen

etape 1

etape 2

Etape	3

udearealer

naturfag

Idræt og bevægelse

Musik

billedkunst, håndv&design

Multiværksted

Servicerum, grupperum, toiletter

18 19

3. klasse

6. klasse

5. klasse

4. klasse

7. klasse

8. klasse

9. klasse

Efterskolen
Ådalen
Åhuset

Hørningstien

Hørningstien
omlægges

Værkstedstorv

naturfags
lokale

Krea

værksted

ukodet

projektrum

Fællesrum
/hullet

Fagtorv
/Projektflade
/Bibliotek

Fællesrum 
/SFO base
/Projektflade
/Teatertorv

Fællesrum 
/Bevægelse

Fællesrum
/Overbygning

Multisal

Musik
/buffer 6. 
klasse

Øve

garderobe

garderobe

Pedel
SFO køkken

Etape 2

Etape 1

Etape 1 eller 2

rosenvæ
nget

Brogårdsvej

Værksted
/buffer 5. klasse

1. klasse

0. klasse

Personale
/pause
/kontor
/møde
/toiletter

2. klasse

/Funktionsdiagram  _inkl udearealer 
1. og 2. etape

Parkering
Kys og kør
Primær ankomst

Cykelparkering
/driftskur

Cykelparkering
/legepladsskur

natur 
legeplads

Skoleskoven

ankomsttorv
/Indskoling

ankomsttorv
/Overbygning

nærleg 

nærophold 
overbygning 

Fodgængerfelt

N

ude
værksted
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3.1.1 Fællesrum
Fællesrummet er et multifunktionelt miljø, som alle klasserne henvender 
sig	ud	imod	-	det	projektområde	man	flyder	ud	i	fra	klasserne,	hvor	der	
både foregår projektundervisning og fritid. Fællesrummet er det lim, der 
binder Åskolen sammen, det space der giver albuerum, den hjemlige base 
der gør, at man ikke har lyst til at tage hjem, det signaturrum der sætter 
prikken over i’et.
Her er dagslys fra alle verdenshjørner, her ligger naturen lige udenfor 
døren. Her er hjørner med ro og andre områder med aktivitet.

Fællesrummet indeholder de i afsnit 3.1 beskrevne funktioner i 
sammenhæng med Multisal, Musik og evt. Multiværksted (se også 
funktionsdiagrammer.)

Vi forestiller os som minimum i fællesrummet:
•	 SFO-base med køkken, borde og stole
•	 Fagtorv, projektborde og stole
•	 Bibliotek med sofahjørne
•	 Fordybelsesnicher
•	 Bevægelseszone
•	 udstilling af elevprojekter 
•	 Demokratirum til morgensang med plads til samling af skolen i 

overbygning

3.1 Fællesmiljø / Fællesrum
”Det er fra Åskolens side et stort ønske, at fællesrum og/eller multisal 
bliver et ”signaturrum”. 

“De ord, vi har sat på rummet, og som vi synes, rummet skal kodes ud fra, 
er:
• Fællesskab
• Kreativitet
• Åbenhed
• Læring
• Leg
• Demokrati
• Liv
Det er en stor gave, hvis man kan skabe en Åskole-kultur, hvor små som 
store føler sig respekteret, har mulighed for at bidrage til et fællesskab og 
mulighed for at knytte venskaber og fællesskaber på tværs, uafhængigt af 
klasse og alder. 

Fællesrummet er en vigtig brik i dette og bliver en slags indendørs 
skolegård, hvor man møder hinanden. Det vil være rigtig fint at “kode” 
de forskellige dele af “skolegården” således, at man har noget at gøre 
i alle dele af skolegården. Man kan f.eks. have bevægelses elementer 
(f.eks. ribber, ringe, gynger, hinkeruder, bordfodbold, bordtennis) i en del, 
bibliotek og sofahjørne i en anden del og projekt (med borde til projekt, 
tegning, perler, spil og lignede) i den sidste del.”

Fællesmiljøet består af en serie af rum, hvori en hel række af forskellige 
aktiviteter kan foregå. Serien af rum kunne bestå af:
•	 Fællesrum	indskoling	og	overbygning	(åbent	rum,	store	flader	og	små	

kroge) (se rumbeskrivelse 3.1.1.)
•	 Multisal (lukket rum med store åbninger) (se rumbeskrivelse 3.3.1.)
•	 Musik (se rumbeskrivelse 3.3.2.)

 
I denne serie af rum foregår en lang række aktiviteter:
•	 garderobe (samlet ved indgange, så det ikke skæmmer fællesrummet)
•	 Morgensamling	hver	dag	f.eks.	i	en	rund	amfi/formidlingszone,	et	

område hvor man ser på hinanden, lytter og er i dialog. Et område også 
efterskolen vil kunne have gavn af om aftenen og i weekenden

•	 Fagtorv/projektaktiviteter i undervisnings- og SFO-tiden, 
gruppeaktivitet, spil, perler etc.

•	 SFO-base med køkken og borde/stole til 30 personer
•	 Bevægelse og leg i undervisnings- og SFO-tiden fx hockey, bordtennis, 

stikbold, dans/idræt for de mindre klasser i vinterhalvåret 
•	 Dramastykker opsættes (gerne skærmet situation) og fremvises (for 

alle)
•	 Bibliotek med ro til læsning og fordybelse
•	 udstilling og opbevaring af børnenes projekter (f.eks. rammer, montre, 

hylder, opslagstavler etc.)
•	 Der skal være mulighed for både store fællesskaber og små 

gruppeaktiviteter og individuel fordybelse

Det	er	et	ønske,	at	der	etableres	et	par	store	fleksible	åbninger	mellem	
Multisal og Musik samt Fællesrum, således at fællesmiljøet kan opleves 
som et åbent og sammenhængende miljø. Der skal etableres rigeligt med 
depoter i området.

Medborgerhus:
I denne serie af rum foregår en del medborgerhus-aktiviteter herunder 
forskellige alternative bevægelseshold som yoga, dans, bordtennis, billard, 
teater og drama. Desuden madklub, familiefødselsdag, børnefødselsdag, 
aftenskole etc.

Inspirationsbilleder fællesmiljø
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I klasselokalet afholdes undervisning i fagene:
Dansk, Engelsk, Tysk, Fransk, Historie, Kristendom, Samfundsfag samt 
Matematik.

aldersprogression:
I indskolingen har man et stort ønske om 
1 klasselokale - 1 lærer  
1 plads - 1 elev 
I	overbygningen	kan	man	dog	forestille	sig	en	mere	flydende	
rumorganisering	med	mulighed	for	flere	særlige	rum	og	færre	kvm	i	
klasselokalet. Dette vil man dog vente med at tage stilling til indtil 
etablering af overbygningen.

Fritid/SFO:
alle lokaler skal være egnede til både undervisning og fritid, idet børnene 
bruger en stor del af deres fritid i skolen. 
rum er forskelligt kodet og signalerer tydeligt, hvad man gør her. Her er 
man stille og læser bøger, her må man tonse og bevæge sig. Men lokalerne 
bruges både i undervisning og i fritid.
Der bør være skabe og opbevaringsmuligheder særligt reserveret til SFO.

Medborgerhus:
Klasselokaler skal kunne lånes til f.eks. børnefødselsdag.

Inspirationsbilleder fællesmiljø Inspirationsbillede klasseundervisning

3.2 Klasseundervisning – fritidsmiljøer
Der etableres 10 klasselokaler i Friskolen i løbet af etape 1-2/3. I etape 
1 etableres indskolingens klasselokaler, i de senere etaper etableres 
overbygningens lokaler.
Klasselokaler dimensioneres til 20-24 elever og 1-2 voksne iht. lovgivningen 
(I skrivende stund således: 20-24 elever a min. 6 m3 pr. elev og 12 m3 pr. 
voksen, min. 2,5m rumhøjde ca. 53-60kvm).

Læring er at drage sig erfaringer på forskellig vis. at kunne lytte, tale, 
reflektere,	afprøve,	erfare	og	konkludere.	I	den	proces	er	det	vigtigt	med	
rum til både fællesskabet, hvor vi lytter og taler, fordybelsen hvor vi 
reflekterer	og	konkluderer	og	ikke	mindst	pladsen	til	at	afprøve	og	drage	
egne erfaringer. Det er derfor vigtigt, at man i undervisningsmiljøet skaber 
gode rammer for fællesskabet, hele klassen, for mindre grupper såvel som 
for den individuelle fordybelse. 

Klasselokaler er derfor multifunktionelle lokaler med mulighed for både 
formidling/samtale, fordybelse og projektundervisning. Møbleringen 
består ikke af 20 ens borde og stole, men indrettes mere multifunktionelt 
med f.eks. gruppeborde, bløde møbler, mobil siddetrappe og frit gulv/
legehjørne.

Derudover består undervisningsmiljøet af tilstødende grupperum, 
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3.3 Værksteds miljøer / faglokaler
Værksteder ønskes integreret i skolens afdelinger og støder op til 
fællesarealet	som	et	fagtorv,	hvor	aktiviteter	fra	værkstedet	kan	flyde	ud.	
Samtidigt åbner værkstedet op til naturen, lege- og udelæringsarealerne 
rundt om huset.
Værkstederne bør tænkes anderledes og mere multifunktionelle end 
traditionelle faglokaler. Værkstederne skal være stærkt kodet og 
inspirerende.
rummene skal vise, hvad de kan rumme. Hvis man kan hamre med søm 
og skrue skuer i, så er væggen apteret med billige træplader, som nemt 
kan skiftets ud, når der er skuet for mange skruer i. Hvis der må males, 
må der også spildes på gulvet og males på væggene. Må der larmes, 
hænger der høreværn, og må der graves, står der en skovl i hjørnet. Det 
vigtigste i disse rum er, at man kan sanse og afprøve, og at der er godt med 
albuerum. Måske er der kun høje borde, som man kan stå ved, og som har 
hjul under, så man kan frigøre gulvpladsen. Værksteder er mest af alt et 
eksperimentarium for de ting, man arbejder med.
Se beskrivelse af de enkelte fag og værksteds-rum herunder.

Kolde bygninger, se udearealer afsnit 4.2, kan bruges til undervisning som 
supplement til almindelige faglokaler.

Se skitsering af Lokalebehov i afsnit 2.4.
Se beskrivelse af Åhuset i afsnit 2.5

3.3.1  Multisal - Idræt og bevægelse (rum og fag):
”Det er Åskolens ønske, at vi får et rum der er skarpt, men ikke på det 
hele. De ord, vi har sat på rummet, og som vi synes, rummet skal ”kodes” 
ud fra er:
• Atmosfære
• Lyd/akustik
• Lys (ikke nødvendigvis så meget af det)
• Drama
• Podier/forhøjninger
• Forestillinger
• Minikoncert 

Et kriterium:
Rummet må ikke være så fint, at vi ikke kan bruge det til bevægelse, i 
SFO-tid og til fremlæggelser i undervisningstiden. ”

Multisalen er en del af Åskolens fællesmiljø, signaturrum for skolen (se 
afsnit 3.1) og funktionsdiagram. Multisalen i Åskolen vil primært være en 
dramasal med scene, scenetæppe, (evt. niveauforskel for at publikum 
bedre kan se (se snitskitse)) racks mm til lys og lyd i loftet.
Her vil være mulighed for bevægelse på gulv og mindre voldsomme 
boldspilsaktiviteter som stikbold og bordtennis, desuden 
bevægelsesaktiviteter som yoga, dans og leg.

I etape 2 etableres evt. omklædning med bad som to mindre badefaciliteter 
til 10 personer/facilitet. alternativt etableres omklædningsfaciliteter på 
efterskolen.

Ådalen:
Idræt vil desuden foregå i Ådalens bevægelsessal, særligt for 
overbygningen. Denne sal vil være en bold-sal med mulighed for basket, 
volley, håndbold, fodbold etc.

udeareal:
Idræt kan også foregå i udearealerne, hvor man kan gøre brug af Ådalens 
boldspilsfaciliteter og af naturen/faciliteterne omkring skolen. I etape 1 vil 
man evt. kunne reetablere byggepladsen og byggefeltet til etape 2 som en 
grusplads til boldspil.

Lokal folkeskole:
Der kan endda blive tale om at låne idrætsfaciliteter til de ældste klasser 
på den nærliggende skole for at kunne gennemgå pensum til 9. klasses 
eksamen.

Medborgerhus:
Multisal, Musik (og evt. omklædning) tænkes som et område, der 
kan lånes/udlånes, uden at der dermed er adgang til hele skolen. En 
decentral indgang i området vil derfor kunne bruges til aftenadgang og i 
weekenderne.

Inspirationsbilleder bevægelsesmiljø

3.3.2 Musik (rum og fag):
Musik er et vigtigt fag i Friskolen, og alle årgange fra 0. klasse til 9. klasse 
vil	have	musik	på	skemaet,	idet	man	ønsker	at	profilere	sig	på	det	musisk	
kreative.

Musiklokaler etableres i nærheden af Multisalen, gerne med direkte 
forbindelse til Multisal og/eller Fællesrum vha. en bred sceneåbning.

Musik består af et rum med indbygget akustikregulering, således at 
efterklangstiden let og lavteknologisk kan ændres. Der skal være et øverum 
/ lydstudie samt depot i umiddelbar nærhed til Musik.

Ådalen:
Musikundervisning vil også kunne foregå i Ådalens musiklokaler, hvor der er 
bandopstilling, lydstudie, øverum, samlingssal etc.

Medborgerhus:
Multisal, Musik og omklædning tænkes som et område, der kan lånes/
udlånes, uden at der dermed er adgang til hele skolen. En decentral 
indgang i området vil derfor kunne bruges til aftenadgang og i 
weekenderne.
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Inspirationsbilleder multisal og bevægelsesmiljø Princip for fællesmiljø omkring multisal, musik og demokratirum

Demokratirum

Musik

Depot møbler mm 
fælles

Fællesrum
/bevægelse

Multisal
/Plekteren
forhøjning og 
scenegardin

SFO /
fælles

Klasselokale
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3.3.3 Multiværksted (rum)
”Et af nøgleordene i Åskolen er anvendelig faglighed. Vi forestiller os, at 
værksstedslokalerne i den grad er her, vi vil kunne indfri dette. Lokalerne 
har nogle naturlige fag, de skal rumme, men vi skal også kunne afvikle 
dansktimer, matematik osv. i disse lokaler.  Det er her, det kreative, det 
grove og æstetiske udtryk skal kunne have sin plads. 
Ud over de konkrete værkstedslokaler ser vi også meget potentiale i 
”kolde” lokaler til træ/jern, madlavning, botanik osv. ”

Multiværkstedet er et utraditionelt faglokale, der ikke er rettet mod et 
enkelt fag, men hvor det er muligt at undervise i både naturteknologi, 
Billedkunst, Håndværk & design samt projektundervisning i alle fag.

Multiværkstedet består af et undervisningsrum på størrelse med et 
almindeligt klasselokale, der er indrettet som et mindre grovværksted 
med nærhed til pedelkontor, et klasselokale til rene aktiviteter, vådzone 
udstyret med vaskeborde langs 2 vægge til eleverne samt robuste og 
flytbare	værkstedsborde.	Desuden	rigeligt	med	hylder	og	glasskabe,	
projektor/tavleløsning. Det er et lidt groft rum, hvor vægge er lavet til 
udstilling og ophængning. En væg kunne være akustiks opslagstavle mens 
en anden er af billige træplader man må slå søm i. gulvet er robust, med 
gulvafløb.	Her	må	spildes	og	arbejdes	med	store	armbevægelser.

I fællesrummet er området undenfor multiværkstedet indrettet som 
fagtorv, her kan projektaktiviteter trækkes med ud. I fritiden bruges dette 
område også til SFO.

Der er et stort depot i området med plads til opbevaring for de tre 
primære fag, som bruger rummet (Billedkunst, naturteknologi og 
Håndværk & design).  Depotet har adgang til udearealet og fungerer som et 
vindfang eller en decentral udgang.

 
Desuden består Multiværkstedet af en serie udefaciliteter som f.eks.:
•	 Koldt værksted (isoleret til frostfri) med brændeovn, høvlbænke, et 

par maskiner som søjlebord, poleremaskine, loddebord etc. Desuden 
rigeligt med vinduer og en bred dør/port

•	 Et overdækket område med betonarbejdsborde med og uden vask til 
udelæring, samlings / demokratitrappe til kortere oplæg

•	 Taphane,	el	og	wifi	i	området
•	 Værkstedspladsen	er	en	flisebelagt	flade	spændt	ud	mellem	det	

indvendige Multiværksted og Koldt værksted
•	 udedepot

Se principskitse på modstående side samt afsnit 4.2.

Medborgerhus:
Multiværkstedet er oplagt til krea/kunst-aftenskole og bør tænkes som 
et område, der kan lånes/udlånes, uden at der dermed er adgang til 
hele skolen. En decentral indgang i området skal derfor kunne bruges til 
aftenadgang og i weekenderne.

Åhuset:
Som supplement til Multiværksted er ligeledes værkstederne i Åhuset.

Bufferlokale:
når etape 1 er ved at være fyldt op med klasser, og man endnu ikke er 
færdig med etableringen af etape 2, kan multiværkstedet fungere som et 
almindeligt klasselokale i overgangsperioden. 
I denne periode må man søge andre løsninger til værkstedsundervisningen 
f.eks. i Åhuset.

Inspirationsbilleder værkstedsmiljø

3.3.4 Naturteknologi (fag)
naturteknologi kan afholdes i en række forskellige rum på skolen:

•	 I	Multiværksted	inde	og	ude
•	 I	Åhusets	Naturfagslokale

Se beskrivelsen af disse områder.

3.3.5	 Geografi,	Biologi,	Fysik	/	Kemi	(fag)
Geografi,	Biologi,	Fysik/Kemi	kan	afholdes	i	en	række	forskellige	rum	i	og	
omkring skolen:

•	 I	Multiværksted	inde	og	ude
•	 I	Åhusets	Naturfagslokale
•	 Lokal	folkeskole:	Der	kan	blive	tale	om	at	låne	specialiserede	Fysik/
Kemi- lokaler til de ældste klasser på den nærliggende skole for at kunne 
gennemgå dele af pensum til 9. klasses eksamen

Se beskrivelsen af disse områder.

3.3.6     Billedkunst og Håndværk & design (fag)
Billedkunst og Håndværk & design kan afholdes i en række forskellige rum 
på skolen:

•	 I	Multiværksted	inde	og	ude
•	 I	Åhusets	Billedkunstlokale

Se beskrivelsen af disse områder.
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Princip for værkstedsmiljø bestående af
ren - våd - grov værksted, koldt værksted, udeskole og værkstedstorv

Værkstedstorv

Fagtorv

Klasselokale

Klasselokale

grovværkstedPedel ren og våd-værksted

Depot

Bibliotek

udelæring

Skoleskov

ankomst fra 
parkeringsplads

udedepot

Koldt værksted
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3.3.7 Madkundskab (fag)
Madkundskab består iht. fagbeskrivelsen af en stor del teori, en del ”Skole 
i samfundet”, og en del praktisk køkkenundervisning.
Det anbefales derfor, at Madkundskab afholdes i en række forskellige rum i 
og omkring skolen:

•	 I klasselokaler afholdes teori
•	 I udearealet fx højbede/drivhuse kan afholdes et årstema om dyrkning 

af grønsager etc.
•	 I anretterkøkken/SFO-køkken kan foregå simpel køkkenundervisning
•	 I Ådalens produktionskøkken - fx en temauge om året
•	 Praktikperiode ude i samfundet
•	 Lokal folkeskole: Der kan blive tale om i en kortere periode at låne et 

madkundskabslokale på den nærliggende skole for at kunne gennemgå 
et praktisk køkkenforløb

3.3.8 Anretter-/SFO-køkken
SFO-køkken indrettes som et anretterkøkken, hvor mad fra Ådalens 
produktionskøkken modtages og distribueres ud til klasserne.
Køkkenet bruges som en hyggelig og hjemlig base som centrum for SFO-ens 
aktiviteter om eftermiddagen. Det indrettes som et stort familiekøkken 
med rigelig bordplads og samtale-ø.
Depot i nærheden.

Medborgerhus:
Her kan foregå børnefødselsdag, madklub og aftenskole i mindre skala.

3.4 Servicefaciliteter
ud over de ovennævnte undervisnings- og fællesfaciliteter etableres en 
lang række servicefaciliteter herunder:

•	 Personalepause og forberedelse, garderobe og toiletter
•	 Kontor og møderum
•	 Vindfang, garderobe og toiletter til elever
•	 rengøringsrum og teknikrum
•	 Pedelværksted i nærheden af Multiværksteds grovzone
•	 Depoter
•	 Omklædning, bad og toilet (se beskrivelse af Idræt)

Se rumprogram for særskilte bemærkninger til de enkelte rum.

Inspirationsbilleder fællessrum
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3.5 Rumprogram 
rumprogrammet er opbygget successivt og etapedelt, ligesom Ådalen og 
Åhuset fremgår af skemaet i det omfang det er relevant for Åskolen. 

ÅSKOLEN (ETAPE 1 FORVENTET FÆRDIG 2020/21)
Nr. Lokale antal rum kvm min kvm i alt min kvm i alt Bemærkninger 

20 Vindfang 1 10-20 10 20
Ingang indskoling, god plads til bænk og 
skoreoler, rumdækkende måtte

21 Garderobe 1 40-50 40 50

Garderobeplads til 20x5 dvs. 100 børn, som 
børnehavegarderobe a30cm bredde. Delvist 
vægmonteret, delvist som mobile garderober 
der kan køres væk ved fest. Garderobearealet 
bør være en del af fælleslokalet eller have 
mulighed for sammenlægning med dette

22 Klasselokale 0. - 4. klasse 5 53-60 265 300

20 elever a min. 6 m3 pr. elev og 12 m3 pr. 
voksen x1, min. 2,5m rumhøjde min. 53kvm. 
Hvis 2x voksne så min. 58m2 eller højere til 
loftet.

23 Grupperum 2-5 15 30 75

24 Toilet 5-10 2 10 20

10 toiletter til 5 klasser svarer til 1 toilet pr. 
10 børn jf Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 
Normalt skolestandard er nok mere svarende 
til 1 toilet pr. klasse

25 HC-toilet 1 5 5 5

26 Forrum 0-2 10 20 Kan udelades hvis adgang fra fx garderobe

27 Udetoilet 1 3 3 3 Centralt på legepladsen

28 Fællesrum 1 120-150 120 150

Skal i det daglige fungere som SFO-base og 
projektflade til gruppearbejde mm.
Skal kunne fungere i sammenhæng med 
garderobearealet og kunne sammenlægges 
med Multisalen ved større fester.
Samlingsrum der kan udvides med hver etape. 
Arealer ligger til dels i B/N faktor 

29 SFO-køkken 1 50 50 50
30 Anretterkøkken / grovkøkken 1 10-15 10 15 Adgang udefra for madleverancer
31 Fællesdepot 1 20 20 20 Møbeldepot ifm fællesrum

32 Multisal 1 150-200 150 200

Foldevægge og / eller mobilvægge mellem 
Multisal og Fællesrum samt Multisal og Musik, 
for åbning ved særlige arrangementer
Evt. i etape 2

33 Depot ved Multisal 1 20 20 20 Evt. som skydevægsdepot i Multisalen

34 Musik 1 53-60 53 60
Evt. i etape 2
Kan i en periode fungere som klasselokale

35 Øverum / lydstudie 1 15 15 15
36 Depot ved Musik 1 10 10 10

37 Multiværksted indeværksted 1 53-70 53 70 Kan i en periode fungere som klasselokale

38 Multiværksted depot 1 20 20 20
Fungerer evt. som vindfang  / decentral 
udgang til udeværksted

39 Personalerum / Kontor 1 15 15 15

 

40 Personalerum / teamrum 2 15 30 30

Pause og team forberedelse (Samtalerum), 
opbevaring af materialer, skabe til  
medarbejdere. Dobbeltdør imellem rum. 
Thekøkken.

41 Personalerum / Møderum 1 15 15 15

42 Personalerum / Garderobe 1 20 10 20

Garderobeinventar til 10-20 medarbejdere 
som 20cm bøjlestang, skohylde og hattehylde 
samt 1stk taskeskab / medarbejder.
Kan fungere som forrum til toiletter.

43 Personalerum / Toiletter 2 2 4 4
Min. 2stk eller svarende til min. 1 toilet pr. 
15 medarbejdere

44 Rengøringsrum 1 10 10 10
45 Pedelværksted 1 20-30 20 30 Ved Multiværksted / grovværksted
I alt nettoareal min. Børneearealer 988 1247

Bruttoareal (b/n faktor) 1,30 1284 1621 Bruttoarealet indeholder teknikrum, 
gangarealer, vægareal etc. 

ÅSKOLEN (ETAPE 2 FORVENTET FÆRDIG 2024/25)
Nr. Lokale antal rum kvm min kvm i alt max kvm i alt Bemærkninger 

50 Vindfang 1 10-20 10 20
Hovedingang og indgang overbygning, god 
plads til bænk og skoreoler, rumdækkende 
måtte

51 Garderobe 1 40-50 40 50
Garderobeplads til 20x5 dvs. 100 børn, som 
knage og lockers

52 Klasselokale 5. - 9. klasse 5 53-60 265 300

20 elever a min. 6 m3 pr. elev og 12 m3 pr. 
voksen x1, min. 2,5m rumhøjde min. 53kvm. 
Hvis 2x voksne s¨min. 58m2 eller højere til 
loftet.

53 Grupperum 2-5 15 30 75

54 Toilet 5-10 2 10 20

10 toiletter til 5 klasser svarer til 1 toilet pr. 
10 børn jf Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 
Normalt skolestandard er nok mere svarende 
til 1 toilet pr. klasse

55 Forrum 0-1 10 10 Kan udelades hvis adgang fra fx garderobe

57 Fællesrum, Demokratirum 1 120-150 120 170
Gerne som udvidelse af eksisterende 
fællesrum, arealer ligger til dels i B/N faktor

58 Depot 1 10 10 10
59 Personalerum / Supplerende teamrum 1 15 15 15
60 Personalerum / Møderum supplerende 0-1 15 15

61 Personalerum / Supplerende toiletter 0-2 2 4
Evt. udvidelse af Toiletfaciliteter til 
personale

61 Omklædning 0-2 30 60

2 mindre omklædningsrum til hver 10 
personer med bad 3 bruserhoveder og 1 
toilet.
Etableres evt. på efterskolen i stedet

63
I alt nettoareal min. Børneearealer 500 749

Bruttoareal (b/n faktor) 1,30 650 974 Bruttoarealet indeholder teknikrum, 
gangarealer, vægareal etc. 

I alt opvarmet bruttoareal ved endt udbygning 1934 2595
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UOPVARMEDE AREALER 

SKURE ELLER ANDRE KOLDE BYGNINGER
Nr. Lokale antal rum kvm min kvm i alt max kvm i alt Bemærkninger 

70 Legepladsskur 1 25 10 25
Ved indskolings legeplads, bred dør til 
mooncars, fliser, el mm. Etape 1

71 Driftsskur 1 30 10 30

Affaldscontainere, haveredskaber, vand, el, 
afløb, bred port, fliser. Renovation 
indtænkes.
Etape 1, evt. mulighed for udvidelse i senere 
etape

72 Koldt værksted 1 40 40 40
En del af Multiværksted, isoleret rum med 
brændeovn, høvlbænke etc.

73 Udelæring 1 30 30 30
En del af Multiværksted, overdækket areal 
med flisebelægning, stålbord med vand og 
køkkenvask, afløb og el

74 Skur ved Udelæring 1 10 10 10
Skur med flisebelægning, el og lys, bred dør 
og faste hylder

75 Shelter 3 15 45
Ude i naturen, 2 - 3 sheltre omkring bålplads i 
et område med læ og udsigt 

76
77
78
I alt nettoareal min. Uopvarmede arealer, etape 1 er min. 100 180

UDE AREALER 

LEGEPLADSER MM ANLÆG
Nr. Areal antal rum kvm min kvm i alt max kvm i alt Bemærkninger 
80 Hørningstien Omlægges i etape 2

81
Indkørsel, parkeringsplads, rundkørsel med 
kys og kør, ankomststi

500 1000
Etape 1, evt. mulighed for udvidelse i senere 
etape

82 Flisearealer 200
Akomstplads / skolegården / nære 
flisearealer f.eks. Ved Multiværksted. Alle 
etaper

83 Faldsands områder med legeredskaber
84 Græs
85 Træer

 

SUCCESIVT RUMPROGRAM _ ÅSKOLEN HØRNING
2018-02-22

OPVARMEDE AREALER 

LOKALER PÅ ÅDALEN MED DELE / LÅNE RELEVANS FOR ÅSKOLEN (EKSISTERENDE, ESTIMEREDE AREALER)
Nr. Lokale antal rum kvm min kvm i alt Bemærkninger 
1 Spisesal 1 136 136

2 Produktions køkken inkl. depoter 1 70 70
Ved modernisering bør det kunne servicere 
Åskolen også

3 Samlingssal 1 80 80
4 Musik 1 40 40
5 Musik - lydrum 1 12 12
6 Musik - øverum 1 20 20

7 Bevægelses sal 1 100 100
Omklædning til idræt kan evt. etableres i 
forbindelse med bevægelses salen

8 Drama 1 40 40
9 1
I alt nettoareal Administration, personale og servicearealer 498

ÅHUSET (ETABLERES 2018)
Nr. Funktion i endeligt udlæg antal rum kvm min kvm i alt Bemærkninger / Funktion i etape 0
10 Gang 1 30 30 Gang 
11 Kontor 1 15 15 Kontor
12 Møde / personale 1 26 26 Møde / personale
13 HC toilet 1 6 6 HC toilet 
14 Toiletter 1 16 16 6stk toiletter
15 Naturfagslokale 1 60 60 Fysik / kemi /Klasselokale 3 (60m2)

16 Projektlokale 1 60 60 Ukodet projektrum / Klasselokale 2 (60m2)

17 Kreaværksted 1 60 60
Billedkunst, Krea valgfag, Klasselokale 1 
(60m2)

18 Teknik 1 16 16
I alt nettoareal Administration, personale og servicearealer 289
Bruttoareal (b/n faktor) 1,16 336

 

Principsnit 1:250 

Terrænkote vej         Tk     0.0

Skel - ikke præcist udlagt

Estimeret gulvkote    Gk - 3.0

Estmeret tagkote       Kt    3.0

Terrænkote skel       Tk  - 5.0

HørningstienÅskolen

rosenvænget
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N4.0 Udearealer

4.1 Bygningsudlæg og landskabelig tilgang
Sammenlagt udlægges ca. 2800kvm bygninger indenfor et relativt smalt 
byggefelt på ca. 5300kvm. For at illustrere hvorledes dette kan lade sig 
gøre	har	vi	bygget	en	model	af	huset	op	som	tre	aflange	bygningsvoluminer,	
der knækker hen over hjørnet. Se illustration til højre.

Plekteren	rejser	sig	som	et	særligt	bygningsvolumen,	der	profilerer	skolen	
ud ad til, uden at rejse sig mere end én etage over vejens niveau.

Bygningsvoluminet repræsenterer en bygningsmodel, hvor 
undervisningslokalerne ligger i de lave voluminer til begge sider og 
fællesrummet ligger i midten og rejser sig for at trække lys ned via højt 
placerede vinduer. 

Dette er blot et eksempel på en type bygningsudlæg som vil være muligt 
på denne grund.

Plekteren rejser sig og bliver et synligt signaturrum både inde og ude. Ved 
begge indgange ligge to andre vigtige signaturrum:

•	  Multiværkstedet inde og ude (Lilla)

•	  Demokratirummet (orange)

På oversigtsbilledet er angivet de anbefalede ankomstveje til og fra 
parkering og Efterskole. På denne måde vil Overbygningen få sit eget 
særligt kodede uderum og ankomstplads ved hjørnet, og Indskolingen vil få 
sit primære uderum i Skoleskoven og ud i Byparken.

Bygningsudlægget	er	placeret	på	det	flade	terræn	nedenfor	Rosenvænget.	
Der vil være en skråning op mod vejen på 1,5-2,5 meter i højden. 
Skråningen anbefales udlagt med en hældning 1:3, og kan evt. ved 
indbygning af støttemure, beplantning, legeredskaber som f.eks. klatrevæg 
eller	andet	bruges	som	et	aktivt	legeområde	der	samtidig	hindrer	trafik	ud	
på vejen.

Bygningernes gulvkote skal fastlægges efter nøje overvejelser, idét 
terrænet fortsætter med at falde væk fra byggefeltet.

Hørningstien omlægges i den sydligste ende.

Se det angivne principsnit på modstående side.

Højder	er	estimerede	og	skal	i	den	kommende	proces	verificeres	med	
landopmåling samt detaljeret bygningssnit.

Hørningstien

omlægges

Snit 

Tk -3.0 

Tk 0.0

Kt 3.0 

natur 

legeplads

Skoleskoven

ankomsttorv

/Indskoling

Etape 1

1600kvm

Etape 2

800kvm

ankomsttorv

/Overbygning

nærleg 

Værkstedtorv

Parkering

Skoletorv

rosenvæ
nget

Brogårdsvej

Bygningsudlæg oversigtsplan, ialt udlagt 2400kvm
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4.2 Udeværksted
I umiddelbar nærhed til Multiværkstedet ligger en række udefaciliteter, 
hvor en stor del af undervisningen i fagene naturteknologi, Billedkunst, 
Håndværk & design kan foregå størstedelen af året.

udeværkstedet består af:

Et koldt værksted som et isoleret skur med brændeovn, vaskebord, 
høvlbænke og et par maskiner som søjlebord, poleremaskine, loddebord 
etc. Det er et lyst rum med rigeligt vinduer, brede døre evt. en port, måske 
er det et orangeri med helt eller delvist glastag, 

Et udedepot med stor skydeport. Evt. nærhed til legepladsskur / driftsskur.

Et overdækket område med betonarbejdsborde med og uden vask til 
udelæring, desuden tavle og borde/bænke.
Evt. et udeformidlingsområde som en demokrati / formidlingstrappe med 
tavle.

Lys,	elstik	og	wifi	i	området.	Desuden	en	taphane.

Værkstedspladsen	er	en	flisebelagt	flade	spændt	ud	mellem	det	indvendige	
Multiværksted og det kolde værksted. 

Området støder desuden op til skoleskoven, og det er det første man 
møder når man kommer fra parkeringspladsen til Åskolen.

Se deuden beskrivelse af Multiværkstedsmiljøet i afsnit 3.3.3

4.3 Udearealer
“Skolegården flyder ud i parken. 
Stien er vigtig, det er byens forbindelse. Det skal være et rart sted at gå 
igennem. ”

udeareal-funktioner:
•	 udekøkken
•	 Dyrehold
•	 Bålsted
•	 Shelters
•	 Parcour
•	 naturlegeplads
•	 Tarzanbane
•	 gynger
•	 Motorikbane
•	 udeskole
•	 Terrænspring udnyttes
•	 Fiskeplads ved åen
•	 Skoleskov

View fra bygningsudlæg, overbygningens ankomsttorv mod Brogårdsvej

View fra bygningsudlæg, ankomst til indskoling via udeværksted og gennem skoven
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Inspirationsbillede facade og bygningBygningsudlæg oversigt

ankomsttorv

/Indskoling

ankomsttorv

/Overbygning

rosenvæ
nget Brogårdsvej



32 33

5.0 Bæredygtighed og materialer
Bæredygtighed betragtes ofte ud fra de tre aspekter 
•	 Økonomisk bæredygtighed
•	 Miljømæssig bæredygtighed
•	 Social bæredygtighed
For Åskolen giver dette i høj grad mening.

Økonomisk bæredygtighed
Det er vores erfaring, at den økonomiske bæredygtighed på friskolerne i 
høj grad handler om, at få det til at hænge sammen. Tilgangen af elever 
er ligefrem proportional med skolens økonomi. Skolen bygges derfor i de 
etaper	man	kan	finansiere,	men	skal	til	enhver	tid	fungere	som	om	den	var	
fuldt udbygget. 
Skolen skal være attraktiv uden at være pompøs, og samtidig handler det 
om at få bygget en skole hvor arealernes brug er optimeret til fulde og 
skolen bruges 24-7-360. 
Skolen skal bygges billigt, men robust, af materialer og teknologiske 
løsninger med en god driftsøkonomi. Økonomisk bæredygtighed 
handler også om bygningernes værdioptimering på driftssiden, f.eks. 
implementering af solceller eller andet teknologi der giver mening. 
Da man er en lille skole uden en stor driftsorganisation, må bygningerne 
ikke være for højteknologiske (Les is more – bør være ingeniørens slogan).
Der skal bygges totaløkonomisk, med andre ord – Der bygges med sund 
fornuft.

 
Miljømæssig bæredygtighed
Skolen opføres i en park på kanten af byen, og har et værdigrundlag, der i 
høj grad peger på at leve i respekt og sameksistens med hinanden og med 
naturen.
Der skal derfor bygges med respekt for naturen og i bæredygtige 
materialer.
Miljømæssig bæredygtighed handler også om energieffektivitet, 
resurseforbrug, brug af fornyelige resurser, i det hele taget skabe det 
mindst mulige fodaftryk.
Materialemæssigt ønsker man at bygge i naturlige, robuste og lokale 
materialer som træ og tegl. 
Skolen har et ønske om at bygge i genanvendte materialer. Hvis der i 
projektforløbet bliver mulighed for at aftage materialer fra bygninger 
der nedrives i lokalområdet, er skolen meget interesserede i dette. Det 
kan være den kommende entreprenørsamarbejdspartner har adgang til 
genbrugsmaterialer eller lignende. Særligt skure, koldt værksted etc. kan 
med fordel opføres af genanvendte materialer.

social bæredygtighed
Den sociale bæredygtighed har at gøre med bygningernes værditilførsel på 
brugersiden,	herunder	brugernes	tilfredshed	og	velvære,	fleksibilitet,	godt	
indeklima, tilgængelighed, tryghed og sikkerhed. Dette aspekt stemmer 
rigtigt	fint	overnes	med	Åskolens	værdigrundlag.
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6.0 Økonomisk overslag
Det er rigtigt svært at foretage et økonomisk overslag på nuværende 
tidspunkt, da meget afhænger af et uafklaret omfang, økonomiske 
konjunkturer, jordbundsforhold, udbuds- og entrepriseform, om man køber 
nyt eller genbrugt inventar, niveau for sikring etc. etc.

Det opstillede overslag skal derfor betragtes som et forsigtigt bud og skal 
verificeres	løbende	efterhånden	som	projektudviklingen	skrider	frem.
Overslager er successivt jf. det successive rumprogram side 27.
Dette giver et stort udslag i prisen, se overslag til højre.
På samme måde bør man, når omfanget er mere præcist kendt, arbejde 
med en variation i kvadratmeterprisen kr/kvm på f.eks. 13.500kr/kvm - 
15.500kr/kvm. Dette vil give et mindre udslag i prisen.

I byggesektoren snakker man altid priser ekskl. moms, og da friskoler skal 
svare moms, skal man altid huske at lægge momsen oveni. 
Priseoverslag herunder er ekskl. moms.

7.0 Tidsplan
Man	har	ønske	om	at	flytte	ind	i	Åskolen	august	2020.	Dette	er	
optimistisk men muligt hvis alt går som planlagt. Da man skal igennem en 
lokalplanperiode,	finansiering,	projektering	og	byggeperiode	inden	man	når	
til	indflytning,	kan	der	let	opstå	forhold,	der	forsinker	tidsplanen.	Man	bør	
overveje, hvad man gør, hvis tidsplanen ikke holder.

Første skridt i den rigtige retning vil være at gennemføre køb af grund 
snarest muligt og få Skanderborg Kommune i gang med Lokalplanprocessen.

Derefter	afhænger	tidsplanen	af	finansieringsformen.	Er	man	afhængig	
af at få lån med Kommunegaranti medfølger der et krav om udbud af 
byggeopgaven. Dette tager tid som ikke pt. er indbygget i den skitserede 
tidsplan.
Kan man derimod holde sig fri af udbudspligten, dette skal afklares ved 
juridisk rådgiver, vil man kunne vinde tid ved at indgå direkte samarbejde 
med en entreprenør, se den skitserede tidsplan.

Finansiering er en anden ting som skal afklares inden man begynder 
at tegne, så det er ligeledes vigtigt at få opstartet dialog om lån, 
fondsansøgning etc.

Tidsplanen er vejledende og skal udvikles løbende efter nærmere 
overvejelser om projektets udformning, udbudsform, samt efter dialog med 
Kommune om fx lokalplan samt evt. markedsanalyser ved Entreprenører.

2018 2019 2020 2021

aug 2020
Ønsket	indflytning	!!

Helhedsplan

Lokalplan 12mdr

Finansiering og fundraising

Skitsering og projektering 8mdr

Byggesagsbehandling 3mdr

grundkøb

Byggeri 12mdr

/ Overordnet hovedtidsplan

/ Overslag etape 1

Økonomioversigt

Pluskontoret A/S  Arkitekter m.a.a. tlf. 5374 4000

Bygherre: Åskolen Hørning

Sag: Ny friskole i Hørning

Sags nr.: 17.048 

Dato: 2018-02-22

ØKONOMISK OVERSLAG_PROGRAMMERINGSFASE_SUCCESSIV KALKULATION

Håndværkerudgifter: min kvm max kvm kr/kvm

Nybyging opvarmede arealer, etape 1 1284 1621 14500 kr. 18.618.000 kr. 23.504.500

Ombygning Åhuset til faglokaler kr. 100.000 kr. 100.000

Skure eller kolde bygnigner, etape 1 50 100 7000 kr. 350.000 kr. 700.000

Vej / parkering / anlæg 700 1000 500 kr. 350.000 kr. 500.000

Håndværkerudgifter i alt: kr. 19.418.000 kr. 24.804.500

Byggeplads, vinter samt uforudseelige udgifter

Byggepladsomkostninger, anlæg og  drift: 3,00% kr. 582.540 kr. 744.135

Vinterforanstaltninger og tørring: 1,25% kr. 242.725 kr. 310.056

Uforudseelige omkostninger:  10,00% kr. 1.941.800 kr. 2.480.450

Byggeplads, vinter samt uforudseelige udgifter i alt: kr. 2.767.065 kr. 3.534.641

Omkostninger:

Rådgiverhonorar, afhængig af rådgivningstype 10,00% kr. 1.941.800 kr. 2.480.450

Grundkøb, ikke oplyst kr. 0 kr. 0

Byggetilladelse kr. 10.000 kr. 15.000

Landinspektør, geotekniske og miljøundersøgelser kr. 40.000 kr. 60.000

Forsikringer Allrisk, bør undersøges med eget forsikringsselskab kr. 20.000 kr. 30.000

Tilslutningsafgifter, bør undersøges ved forsyningsselskaberne kr. 50.000 kr. 100.000

Arkæologiske undersøgelser,udtalelse indhentes fra lokalt museum kr. kr.

Omkostninger i alt: kr. 2.061.800 kr. 2.685.450

Bygherreleverancer:

Legeplads anlæg og inventar kr. 400.000 kr. 600.000

Inventar - nyt eller genbrug? kr. 300.000 kr. 600.000

Adgangskontrol og tyverialarm kr. 20.000 kr. 30.000

IT-net og udstyr kr. 20.000 kr. 30.000

Bygherreleverancer i alt: kr. 340.000 kr. 660.000

Samlede udgifter excl. moms kr. 24.586.865 kr. 31.684.591

Samlede udgifter incl. moms kr. 30.733.581 kr. 39.605.739

Index 2018

Økonomi Side 1 22-02-2018
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aug 2020
Ønsket	indflytning	!!

Inspirationsbilleder valg af brugerne

/dialogle
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Helhedsplan for Åskolen 
... er udarbejdet i februar 2018 af

Pluskontoret arkitekter
Klostergade 32
8000 aarhus C
5374 4000
www.pluskontoret.dk


