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”SKOLENS RUM I BEVÆGELSE”
”Skolens rum i bevægelse” har et positivt erfaringsgrundlag fra samarbejde med mere end 40
skoler, fordelt på en række kommuner. Med stedspecifikke løsninger, gentænkes de uudnyttede
gange, gennemgangsrum, trapper og uderum. I samspil fx med skolens ledelse, lærere, pædagoger og elever skabes nye miljøer, der kan inspirere fagligt, give plads til bevægelse med høj
puls, og til stille fordybelse. De nye lærings- og legemiljøer er fra starten tænkt i en begrænset
økonomisk ramme, og har et bæredygtigt perspektiv, fordi udgangspunktet er forandring i skolen eksisterende ramme.
I det følgende er præsentationen fra Designleg til de tre skoler.

Læsebånd i hængekæjer.
Harte Skole

Bevægelses Scabble
Indskolingen
Munkevængets skole

Twister - også i regnvejr.
Harte Skole
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Kort – Krak.dk

SKOLEN RUNDT (FAG)ORIENTERINGSLØB

Orienteringsposter: Poster med mulighed for opbevaring af opgaver placeres med mellemrum i en rute omkring skolen. Posterne nummereres og males lys blå, så de er lette at få øje på
i landskabet. Posterne kan bruges generelt i undervisningen.

Nye faste orienteringsposter gør det let at inddrage nærområdet i undervisningen.
Posterne placeres så de når en sløjfe rundt om
skolen eller nær skolen. Skolen vælger selv placeringen.
Se Dansk Orienteringsforbund for inspiration
Link:
www.do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/find-vej-i-skolen
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ANKOMST
De røde og blå bogstaver viser hver dag vej til skole. Stien kan også bruges i undervisningen.

Den lange mur kan udsmykkes med elevprotrætter, hvor der er givet en størrelse, evt. et bestemt antal af farver, som eleverne har til rådighed. Portrætterne kan skabes i ler og brændes,
så de kan holde til udendørsbrug.
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TIL BOGORM OG (FAG)LABYRINT
Elevprojektet med slangen står i dag meget lysende frem. Ved at ændre baggrundsfarven til
sort vil slangen glide bedre ind og kan evt. supperes med bogstaver.
Labyrinten kan bruges i undervisningen som ramme i dansk, sprogfag og matematik eller til leg
i frikvarteret.
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SKAKHJØRNE
Skak: Borde til Skak, også i regnvejret. Skakbrikker er placeret i umiddelbar nærhed, evt. i aflåselig grejkasse under halvtaget. Her er vist to borde med fire Skakspil. Der kan sandsynligvis
godt være tre borde, så en halv klasse Kan træne ude, fx. som variation i matematikundervisningen. Med fri adgang til brikkerne er der også mulighed for, at børnene kan spille i frikvarteret. Udsmykningen med fortællingen om brikkerne på væggen er med til at skærpe nysgerrigheden og interessen for spillet.

I 2015 lavede professor Michael Rosholm et
forskningsprojekt i Århus Kommune, hvor mere
end 500 elever i indskolingen deltog. Eleverne
blev undervist i SKAK+MAT©, udviklet af Dansk
Skoleskak i stedet for matematik én gang om
ugen i ti måneder med fl.g. resultat
”Eleverne i de klasser, der har spillet skak, har
haft op mod 30 procents større fremgang i matematik sammenlignet med de klasser, der ikke har
haft skak”.
Link
www.blivklog.dk/Skak_og_matematik.aspx
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TWISTER
Spillet Twister vækker lyst til leg og bevægelse, særligt for de yngste elever - også i regnvejr.
De farvede felter kan også kombineres med ordklasser, regnestykker, mv. og derved fungere
som en del at undervisningen.
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BOLDVÆG
Udsmykning, der vækker lysten til at spille bold med tydelig markering og mulighed for at tælle
point på en mur, der allerede er i brug til boldspil.
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TALRÆKKE OG BASKETBALL
Hinkebanen tegnes op på de eksisterende fliser. Kropsmatematikken tager udgangspunkt i
praktisk og kropslig anvendelse, træning og forståelse af helt almindelige regnearter. Talrækken er anvendelig til matematik i indskolingen, den kan være fortløbende fx fra 1-100.
Basketkurve i forskellige højder giver forskellige sværhedsgrader og mulighed at for alle kan
være med. Her vist med skyggespillere i forskellige positioner. Det kan være nødvendigt at
flytte tavlen i lokalet bag muren. Dette bør testes før opsætning.
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LÆSEBÅND I HÆNGEKØJER
Skræntens trærække forberedes, så det er let at trække ud med hængekøjer, fx til læsebånd
eller anden fordybelse eller bare til ro i en pause. I udgangspunktet er der én hængekøje til
hvert barn. Det skal være let at få hængekøjerne op og ned. Hængekøjerne bor inde, og tages
med ud hver gang, de skal i brug. Placeres i grejkasser, inde, som det i udgangspunktet er lærere/pædagoger, der har adgang til. Disse kan evt. booke hængekøjemiljøet på forhånd.
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BOLDSPIL PÅ TREKANTBANE
Holdspil kan være en vej til at bryde allerede etablerede forestillinger og indbydes hierarki og
skabe nye sociale relationer. Forskning tyder på, at de klassiske boldspil med fordel kan transformeres over i en ny form hvor genkendelige elementer indgår, men spilpræmissen ændres.
Eksempelvis ved at skabe en trekantet bane at spille på. Forskning omkring fodbold i ny ramme
viser at markant mindre baner med færre deltagere styrker spilintensiteten, boldberøringer og
giver højere puls. Samtidig mindskes forskellen mellem den boldtrænede og den mindre boldtrænede elev.
(Center for holdspil og sundhed Københavns Universitet Peter Krustrup, Professor med særlige opgaver)
Link: https://www.holdspil.ku.dk/boern_holdspil/

”På Museum Jorn i Silkeborghar der været eksperimenter med at anlægge en 6-kantet bane
med 3 mål. Idéen stammer fra maleren Asger
Jorn, der opfandt ”triolektisk fodbold”, som han
kaldte det. Jorn havde en idé om, at 3 hold kunne spille mod hinanden i hver kamp. Som i ”almindelig” fodbold gælder det om at score flest
mål. Men nu har spillerne pludselig 2 forskellige
mål at score i.
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HARTE SKOLE STUEPLAN
Ribber
Madras
Fordybelsesflade
Labyrint

Garderobe
Sko
garderobe

Høje pladser
Køleskab
Åbne grupperum
Puder på trappen

Garderobe

Klaver
Sækkestole og
fast sofa

Fordybelsesflade
Gruppepladser Trekanttæppe
Væg som tavle
Køkken
Alternativ reolvæg
Skabsvæg

Køkken

Opbevaringsvæg
idræt

Åbne grupperum

Sækkestole
Ordsprogstrappe

Musikgang

Idrætssal
Net
Faste musikinstrumenter
•

Løsningen skal godkendes af myndighederne,
i relation til brand og sikkerhed.
• Der skal indhentes godkendelse, før brug af
udvalgte motiver jf. ophavsretten.

Ekstra musikinstrumenter
1. sal indrettes til
musikskolen

H&D
Skiftede
udstilling
på gang

Trappe med de
7 verdensdele og
solsystemet

Fordybelsesflade
Gruppepladser

Skabsvæg

Samling og dans
Klaver
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BØRNENES LÆRINGSCENTER
Oplevelsen af læringscenteret er, at der mangler steder til gruppearbejde eller til at fordybe
sig i bøgerne. Trappen lægger op til samling, men er kold og hård at sidde på. Det anbefales,
at der på siddefladen fastgøres flade bløde blå hylder (der kan tørres af) så trappen inviterer
til brug. Klaveret placeres permanent i midten, så det er let at mødes til en sang. I hjørnet af
trappen skabes et fortællerum inspireret af eksisterende indretning. Her suppleres med sækkestole, som børnene kan gemme sig i.
Bogreolerne bruges som rumskabende elementer, der skærmer pladserne. Ud mod vinduet placeres højde pladser, hvor børnene kan nyde et kig ud og læse ved dagslyset. Ved indgangen til
skolen findes sækkeskole, omkranset af bøger. De frie flader kan fint udsmykkes med bogtapet.

Gruppepladser

Puder på trappen

Klaver
Sækkestole og
fast sofa

Individuelle
pladser
Det trekantede tæppe er tænkt som samling.
Tæppe kan vise en ligbenet trekant samt en indskrevet en cirkel med vist radius og diameter.
Væggen bag tæppet er tænkt som tavle, fx med
lys farvet tavlelak. Mangler der plads til ekstra
reoler kan væggen også bruges hertil.
•

Løsningen skal godkendes af myndighederne,
i relation til brand og sikkerhed.

Reoler

Sækkestole

særligt på gange uden dagslys. Den roligere blå kan understøtte ro og fordybelse eksempelvis på en gang, hvor lysforholdene er bedre. Gentagelsen af flere
25
rum ned ad gangen er med til at skabe rytme. Rummets bredde ligger tæt på
120
cm. Det vil derfor kunne
placeres på de fleste gange og stadig friholde 130
FORDYBELSE
I GENNEMGANGSRUM
cm til flugtvej. Skolen vil sandsynligvis skulle påregne let forøget tid til rengøring
at skabe et rum i rummet som faste installationer skabes pladser, der er skærmet mod
på Ved
gangen.

Åbne grupperum

gangens flow af forbipasserende. Rummet har kunstlys, og én eller flere sider kan fungere som
smartbord. Farvevalget, i orange, er med til at skabe liv, særligt på gangen. Gentagelsen af
flere rum ned ad gangen er med til at skabe rytme. Fordybelseshusenes bredde ligger tæt på
120 cm. Skolen vil sandsynligvis skulle påregne let forøget tid til rengøring på gangen.

Blå
- rolig fordybelse

Orange
- energi på den mørke gang

Grøn
- naturreference

Den blåfarve anbefales da den kan
være med til at binde biblioteksrummet sammen.

•
•

HVORDAN/HVORNÅR BRUGER DU GANGE
”Til at lave lektier på, og til at gåReoler
forbi” ”Når ma
skal rundt til forskellige
steder og mødes” ”Vi la
Åbne grupperum
nogle gange lektier på den” ”Til fysik, 1 sal kla
værelset” ”når jeg har fysik/kemi arbejder jeg v
en bænk” ”Når man skal ind i gangen” ”Vi brug
den når vi skal arbejde i grupper” ”frem og tilba
”tit når vi laver lektier” ”til at lave lektier på bord
Løsningen skal godkendes af myndighederne,
og når tiljeg
skalogrundt
på skolen” ”Når jeg skal t
i relation
brand
sikkerhed.
Der
skal indhentes
af eller bibliote
fysik/kemi
ellergodkendelse,
bare rundtførfxbrug
toilet
udvalgte motiver jf. ophavsretten.
sal når vi skal have fysik. 2 sal når vi har time
frikvarteret”
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ORDSPROG LIGE PÅ TRAPPERNE
Ordsprogstrappen giver liv og farver til en ellers grå passage, der er tæt forbundet til bøgernes
verden på biblioteket. Ordsprogene kan give anledning til refleksion og samtale, og har samtidig et humoristisk islæt.

Trapperum
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SKYER, GRÆS OG BLÅ HIMMEL
Rummet for enden af gangen har store kvaliteter i kraft af det fine lys og beliggenheden. Det
kan udnyttes ved at ændre indretning og placering af tøj og sko.
En ny farvesætning skaber referencer til naturen. En blå himmel omkranser en grøn (græs) flade og lamperne minder om skyer. Den grønne flade er blød og kan tørres af. Der er høje borde
til individuel fordybelse. Iagttagelser har vist, at børn ofte sidder mere roligt på de højde stole,
ganske enkelt for at kunne holde balancen. Gerne mindre lamper over de høje pladser.
Fordybelsesflade
Labyrint

Sko
garderobe

Garderobe

Høje
pladser
Køleskab

Garderobe
gang

Garderoben skabes ned ad gangen. Tøj og sko
er væk fra rummet og udgangen. Optimalt set
som vist på tegningen. Kræver garderoben mere
plads, anbefales det at fortsætte ned ad gangen i
samme side som vist.

Skabsvæg

Labyrinten er tænkt til bevægelse og kan bruge i
undervisningen som ramme i sprogfag og matematik eller leg i frikvarteret.

Gruppepladser
køkken

•

Løsningen skal godkendes af myndighederne,
i relation til brand og sikkerhed.
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TRE RUM PÅ GANGEN
Gangens rum har store kvaliteter i kraft af det fine dagslys. Det kan udnyttes ved at ændre indretning og placeringen af garderobe. Gentagelse af indretningselementer, fx fordybelsesflade og
lamper, kan være med til at skabe en rytme gennem gangen. Det anbefales at bruge de samme
materialer og dimensioner af inventaret, og skabe variation ved at farvesætte forskelligt i de
tre rum. De to, på plantegningen nederste rum, er indrettet med gruppearbejdspladser, som
funktionen er i dag. De eksisterende køkkener er bibeholdt. Garderoben placeres ned ad gangen, kræver garderoben mere plads anbefales det at fortsætte ned ad gangen i samme side, i
så fald må skabsvæggen udgå.

Fordybelsesflade
Labyrint
Labyrint
Høje pladser
Høje pladser
Køleskab
Garderobe

Sko
garderobe

Garderobe

Fordybelsesflade

Gruppepladser
Køkken

Skabsvæg

Fordybelsesflade
Gruppepladser
Køkken

•

Løsningen skal godkendes af myndighederne,
i relation til brand og sikkerhed.
• Der skal indhentes godkendelse, før brug af
udvalgte motiver jf. ophavsretten.
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MUSIK, DANS OG BEVÆGELSESSAL
Ved at spejlvende indretningen er det let at stille musikinstrumenter frem og tilbage. Markeringer med hele og delvise cirkelslag er med til at fastholde principper for indretningen. Det hele
cirkelslag markerer samling fx af en klasse, eller afgrænser et område til dans. På 1 sal kan
musikskolen indrette sig med lys og de instrumenter, de har brug for i undervisningen.
Midt i bevægelsessalen kan trækkes et net, så der er mulighed for at spille bold uden at ramme
musikinstrumenter. Bagerst i salen er et skab til redskaber som fx bolde og madrasser mv.

Opbevaringvæg
idræt

Bevægelsessal
Net
Samling og dans
Faste musik
instrumenter
Ekstra musikinstrumenter

1.sal indrettes til musikskolen

Klaver
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GANG TIL BEVÆGELSESSAL
Gangen skal inspirere børnene til dans og bevægelse. Der er mulighed for at springe i C-dur
skalaen eller måske hinke sig vej på de sorte tangenter.

Musikgang

•

Der skal indhentes godkendelse, før brug af
udvalgte motiver jf. ophavsretten.
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BEVÆGELSESSAL VED INDSKOLINGEN
Døren til salen er beklædt med dørtapet fra Dansk Skoleidræt. I den lille sal er ribberne samlet
bag den røde madras, der nu går helt til væg. Det er med til at samle rummet, og der er plads
til at springe ned på et blødere underlag.
Link
https://skoleidraet.dk/

Ribber
Madras hele
vejen gennem
rummet

Skabvæggen
rummer
al opbevaring

•

Der skal indhentes godkendelse, før brug af
udvalgte motiver jf. ophavsretten.
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BØLGELÆNGDE OG ENERGI
Hjørnet ved glasdøren ryddes så der bliver plads til et boksehjørne. Farvernes bølgelængde kan
males som udsmykning og måske kaste en tanke ind i bokseringen. Opbevaringen flyttes til en
samlet skabsvæg ved dobbeltdøren.
Lys kan beskrives som elektromagnetiske bølger. Jo kortere bølgelængderne er, desto mere
energi indeholder de. De blå farver derfor de mest energirige synlige farver.

Væg i regnbuens farver.
Væggen fortæller om lyset
bølgelængde og energi
Cirkelslag til boksning

eksisterende
køkken
Skabvæggen
rummer
al opbevaring

•

Der skal indhentes godkendelse, før brug af
udvalgte motiver jf. ophavsretten.
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FAGGANGEN
Det anbefales at give faggangen karakter af, hvad der rører sig bag dørene. Med kasser opsat
på væggen på hele gangen, vil der være mulighed for at lave skiftende udstillinger fra Billedkunst, Håndværk og Design. En udstilling, der forandrer sig over tid.
Dørene kan angive, hvad der sker inde bagved: Her er foreslået et enkelt design med motiv og
tekst. Kan laves med vægfolie eller evt. produceres i Håndværk og Design.

•

Der skal indhentes godkendelse, før brug af
udvalgte motiver jf. ophavsretten.
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7 VERDENSDELE
På trinnene opsættes de 7 verdensdele. Teksten laves med folie.
Gulvfolie (el. vægfolie): Gulvfolie kan printes i alle motiver/billeder og skæres ud i den ønskede form. Det har en speciel oveflade som er skridsikker og klarer gulvvask. Kan bl.a. bruges i
sportshaller og på skoler.

•

Der skal indhentes godkendelse, før brug af
udvalgte motiver jf. ophavsretten.
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FRIRUM UNDER STJERNERNE
Trappen viser planetrækkefølgen fra solen til jorden. Hver planets afstand fra solen er angivet
i mio. km. På vejen op kan planeterne og deres bane om solen ses. Under trappen findes et
blødt underlag, evt. sækkestole til brug i undervisning, læsning eller leg med kig til
stjernehimlen.

•

Løsningen skal godkendes af myndighederne,
i relation til brand og sikkerhed.
• Der skal indhentes godkendelse, før brug af
udvalgte motiver jf. ophavsretten.
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MUNKEVÆNGET
SKOLE
MUNKEVÆNGETS
SKOLE
UDERUM

F

E
Skak i fiser fx D E
Skakbriker i grejkasser

C

Ankom

nde tal
ræk

Fortløb
e

bane

ke

B

sten

D

Svæve

46

Alle nicher er forberedt
med søjler til hængekøjer
A
Skater

Haver
til maver

Trampoliner
Stylter og
Sjippetove

Labyrint
Twister

Boldbane
Hokey

Alfabetvæg
Hængekøjer
Boldbane

Matematik
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ANKOMST
Løbebanen inviterer til en aktiv ankomst til Munkevænget Skole.
Skolens navn kan udsmykke trappeafskærmningen (denne males op inden), så man ikke er i
tvivl om, at det er Munkevængets Skole man ankommer til.
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TALTRÆ, HINKEBANE, TALRÆKKE
Taltræet kan fx rumme tallene 0-9, så alle tal kan opstå, når børnenes ærteposer eller skumbolde rammer træet. Kropsmatematikken tager udgangspunkt i praktisk og kropslig anvendelse, træning og forståelse af helt almindelige regnearter.
Talrækken er også anvendelig til matematik i indskolingen. Den kan være fortløbende fx fra
1-100.

E

D
B
Fortløb
ende
talræk
ke
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C

A

Matematik
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BOGSTAV & TALLEG MED ABC SCRABBLE
ABC muren har tegninger med referece til Scabble. Alle bogstaver er til stede, og talværdien
hentes fra scrabble. Rød og blå kan afspejle vokaler og konsonanter. Børnene kan kaste med
ærteposer eller skumbolde, og der kan noteres point med kridt på tavlen nær vinduet. Derved
bliver ordtræningen forbundet med matematik.

Der opasættes stolper til hængekøjer, og træerne
forberedes så det er let at trække ud med hængekøjer, fx til læsebånd eller anden fordybelse
eller bare til ro i en pause. Det skal være let at
få hængekøjerne op og ned. Hængekøjerne bor
inde, og tages med ud hver gang de skal i brug.
Placeres i grejkasser, som det i udgangspunktet
er lærere/pædagoger, der har adgang til.
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TRAMPOLINER, FAGLABYRINT, SJIPPETOVE OG STYLTER
Labyrinten kan bruges i undervisningen som ramme i sprogfag og matematik eller til leg i frikvarteret. Der kan skrives opgaver ind med kridt på muren. Trampolinier graves ned og tilføjer
nye lege under træerne. Sjippetove og stylter er let tilgængelige, og der er plads til at eksperimentere på den nye asfalt.
Forskning omkring fodbold i ny ramme viser, at markant mindre baner og med færre deltagere
styrker spilintensiteten, boldberøringer og giver højere puls. Samtidig mindskes forskellen mellem den boldtrænede og den mindre boldtrænede elev. Holdspil kan være en vej til at bryde
allerede etablerede forestillinger og indbydes hierarki og skabe nye sociale relationer. Forskning
tyder på at de klassiske boldspil med fordel kan transformeres over i en ny form hvor genkendelige elementer indgår, men spilpræmissen ændres. (Center for holdspil og sundhed Københavns Universitet Peter Krustrup, Professor med særlige opgaver) Link: https://www.holdspil.ku.dk/boern_holdspil/

E

Hockeybanen (se plantegning) tilføresSkak
nyi fiser
belægfx D E
Skakbriker
i
grejkasser
ning og lave mure med malede mål. Optimalt
set
er målene forsænket i muren. Stave og puk er
let tilgængelige i alle frikvarter.
D

Hockeybanen kan også bruges til fodbold i en ny
ramme
C
B

A
Skater

Trampoliner
Stylter og Labyrint
Sjippetove
Boldbane
Hokey

aver
maver
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SKATERMILJØ

A
Skater

På flisearealet opstilles skaterramper til løbehjul, skateboard, mbx cykler mv. Ophæng til løbehjul kan evt. monteres på muren.

Trampoliner
Stylter og Labyrint
Sjippetove
Boldbane
Hokey

•

Løsningen skal godkendes af myndighederne,
i relation til brand og sikkerhed.
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LÆSEBÅND I HÆNGEKØJER/SKAK FAGMILJØ
Rummene, der er afgrænset af bøgehække, forberedes, så det er let at trække ud med hængekøjer, fx til læsebånd eller anden fordybelse eller bare til ro i en pause. Det skal være let at få
hængekøjerne op og ned. Hængekøjerne bor inde, og tages med ud hver gang de skal i brug.
Placeres i grejkasser, som det i udgangspunktet er lærere/pædagoger der har adgang til. Disse
kan evt. booke hængekøjemiljøet på forhånd.
Skak: Med ny skakternet stenbelægning. De store skakbrikker er placeret i umiddelbar nærhed, i aflåselig grejkasse under halvtaget. Med tre skakspil kan en halv klasse fint træne ude,
fx. som variation i matematikundervisningen. Med fri adgang til brikkerne, er der også mulighed for, at børnene kan spille i frikvarteret.

E
Skak i fiser fx D E
Skakbriker i grejkasser
D
B

C

Alle nicher Forberedt
med søjler til hængekøjer
A

Haver

Trampoliner
I 2015 lavede professor
Michael Rosholm et til maver
forskningsprojekt
i Århus Kommune, hvor mere
Stylter og
Labyrint
end 500 elever Sjippetove
i indskolingen deltog. Eleverne
blev undervist i SKAK+MAT©, udviklet af Dansk
Skoleskak i stedet
for matematik én gang om
Boldbane
Hokey med fl.g. resultat
ugen i ti måneder

”Eleverne i de klasser, der har spillet skak, har
haft op mod 30 procents større fremgang
i mateAlfabetvæg
matik sammenlignet med de klasser,
der ikke har
Høngekøjer
Boldbane
haft skak”.
Link: www.blivklog.dk/Skak_og_matematik.aspx

SKOLEN RUNDT (FAG)ORIENTERINGSLØB
Orienteringsposter: Poster med mulighed for opbevaring af opgaver placeres med mellemrum i en rute omkring skolen. Posterne nummereres og males lys blå, så de er lette at få øje på
i landskabet. Posterne kan bruges generelt i undervisningen.

E
Skak i fiser
fx D E
D

en-

Nye faste orienteringsposter gør det let at inddrage nærområdet i undervisningen.

C

B

Fortløb

ster
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Alle nicher
Forberedt
med søjler

Posterne placeres så de når en sløjfe rundt om
skolen eller nær skolen. Skolen vælger selv placeringen.

A

Se Dansk Orienteringsforbund for inspiration

Skater

Link:
www.do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/find-vej-i-skolen

atik

Haver
til ma-

Trampoliner
Stylter og
Labyrint
Sjippetove

Twi-

Boldbane
Hokey
AlfabeBold- Hønge-

Mate-
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MUNKEVÆNGETS SKOLE

BYGNING H

BYGNING F

BYGNING D

BYGNING E LÆRINGSCENTER

BYGNING C FAGBLOK

BYGNING A_B

60

BYGNING A_B
Garderobefunktionen samles
Det er centralt i løsningerne, at garderoben flyttes fra fællesrummene og ud i indgangspartierne. Det handler om at kunne udnytte pladsen, og om at forbedre indeklimaet i fællesrummene.
De åbne grupperum
Plads til gruppearbejde og individuel fordybelse. Gentagelse og variation i tema og farve.

Garderobe

Garderobe

Åbne grupperum
Matematik tema
Trappe med

Hule

Åbne
gruppe-

Garderobe

Garderobe

Cirkelslag
Bevægelse

Skak
Tavle-

Sofa-

Garderobe
Twister

Åbne
gruppe-

Åbne grupperum

•

Løsningen skal godkendes af myndighederne,
i relation til brand og sikkerhed.
• Der skal indhentes godkendelse, før brug af
udvalgte motiver jf. ophavsretten.

61

BYGNING A_B EKSISTERENDE

62

SAMLING, FORDYBELSE OG GRUPPERUM

Åbne grupperum
Trappe med læse-huler

En væg nær trappen males med tavlelak, så trappen kan bruges til opgavepræsentation og introduktion for en samlet klasse. Trappen kan også bruges til elevarbejde/gruppearbejde.

Garderobe

De 120 mest almindelige danske ord præges på væggen i indskolingen.
Skak

Den frie gulvplads indrammes af farvecirklen med mulighed for let at kunne samle mange børn
Cirklen kan også bruges som scene til fremlæggelse, mens resten af klassen sidder på trappen.
Rummet kan også bruges til morgensang og bevægelsesaktiviteter. De forskellige farveflader
kan også bruges i undervisningen.

Cirkelslag
Bevægelse

Tavle-

Sofahule

Garderobe
Åbne grupperum

Rummet under trappen kan bruges til fordybelse
og kan suppleres med kunstlys. Et godt sted at
gemme sig, hvis der er brug for helt ro.

Fluesmækkere eller ærteposer kan bruges til at
ramme det rigtige ord på væggen.
•

Løsningen skal godkendes af myndighederne,
i relation til brand og sikkerhed.
• Der skal indhentes godkendelse, før brug af
udvalgte motiver jf. ophavsretten.
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FORDYBELSE - VIL DU MED EN TUR I SKOVEN
Ved at skabe et rum i rummet, skærmer mod gangens flow af forbipasserende. Rummet har
kunstlys og farvevalget, i grøn, er med til at skabe liv, særligt på gangen. Gentagelsen af rummet i bygning A og på hele skolen er med til at skabe rytme og genkendelse.
Her er afskærmningen monteret uden på det eksisterende bord. Konstruktionen kræver Muligvis, at der fastspændes en Bordplade, så der opstår en fast ramme, evt. også med ryg. Der
findes eksisterende alternativ løsning, hvor fordybelseshuset købes som et fast møbel. I denne
løsning er bredden 120 cm. (se reference om ”Shelter” sidst i oplægget)

Det lille indhak indrettes med eventyrtema; Tapet med motiv fra eventyrskov. Repos i to trin
med blød hynde der kan tørres af.
Garderobe

Hule

Åbne
grupperum

Garderobe

Twister

Åbne
grupperum
• Løsningen skal godkendes af myndighederne,
i relation til brand og sikkerhed.
• Der skal indhentes godkendelse, før brug af
udvalgte motiver jf. ophavsretten.
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BYGNING F
Garderobefunktionen samles
Garderoben samles i indgangspartierne. Det handler om at kunne udnytte pladsen, og om at
forbedre indeklimaet i fællesrummene.
De åbne grupperum
Plads til gruppearbejde og individuel fordybelse. Gentagelse og variation i tema og farve.

Dans

Tavle

Åbne grupperum
Garderobe

Samling
Garderobe

Garderobe

Åbne grupperum

•

Løsningen skal godkendes af myndighederne,
i relation til brand og sikkerhed.
• Der skal indhentes godkendelse, før brug af
udvalgte motiver jf. ophavsretten.
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Dans

FORDYBELSE - GÅ I DYBDEN

Tavle

Ved at skabe et rum i rummet, skærmer mod gangens flow af forbipasserende. Rummet har
kunstlys og farvevalget, i grøn, er med til at skabe liv, særligt på gangen. Gentagelsen af rummet i bygning A og på hele skolen er med til at skabe rytme og genkendelse.

Åbne
grupperum

Samling

Her er afskærmningen monteret uden på det eksisterende bord. Konstruktionen kræver Muligvis, at der fastspændes en Bordplade, så der opstår en fast ramme, evt. også med ryg. Der
findes eksisterende alternativ løsning, hvor fordybelseshuset købes som et fast møbel. I denne
løsning er bredden 120 cm. (se reference om ”Shelter” sidst i oplægget)

Garderobe

Åbne
grupperum
Dansk tema

Væggen ved cirkelslaget males med tavlelak. Cirkelslaget giver mulighed for at kunne samle
mange børn. Cirklen kan også bruges som scene til fremlæggelse

Inspirationsbilleder til danselokalet
Danselokalet indrettes fx som projekt i Håndværk
og Design. Det er vigtig at der er let adgang til
musik og fri gulvplads. Fint, hvis lokalet også
kan bruges til at øve dans i frikvarteret. Overvej
hvorvidt spejle er nødvendige. Hvis de vælges til,
så anbefales det at kombinere med et vægtæppe
så spejlene er et valg.

•

Løsningen skal godkendes af myndighederne,
i relation til brand og sikkerhed.
• Der skal indhentes godkendelse, før brug af
udvalgte motiver jf. ophavsretten.
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BYGNING D
Garderobefunktionen samles
Garderoben samles i indgangspartierne. Det handler om at kunne udnytte pladsen, og forbedre
indeklimaet i fællesrummene.
De åbne grupperum
Plads til gruppearbejde og individuel fordybelse. Gentagelse og variation i tema og farve.
Fællesrummet
Kodes til matematik til udskolingen.

Garderobe

Trappe
Farvet
tavle(lak)

Farvet
tavle(lak)

Åbne grupperum

Garderobe

•

Løsningen skal godkendes af myndighederne,
i relation til brand og sikkerhed.
• Der skal indhentes godkendelse, før brug af
udvalgte motiver jf. ophavsretten.
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BYGNING D
Rummet kodes til matematik til udskolingen. Væggen males med tavlelak, så der kan tegnes og
regnes på den. Tavlen kan også bruges til opgavepræsentation og introduktion men resten af
klassen sidder på trappen. Trappen kan også bruges til elevarbejde/gruppearbejde.
I fællesrummet betones den frie gulvplads samt muligheden for let at kunne samle mange med
et cirkelslag udsmykket som et kompas. Også her kan fremlægges, mens resten af eleverne
sidder på trappen. Rummet kan også bruges til morgensang, bevægelsesaktiviteter mv.

Døren midt i rummet kan udsmykkes og fungere
som en vinkelmåler. (Inspirationbillede fra ASport)

•

Løsningen skal godkendes af myndighederne,
i relation til brand og sikkerhed.
• Der skal indhentes godkendelse, før brug af
udvalgte motiver jf. ophavsretten.
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BYGNING H
Garderobefunktionen samles
Garderoben samles i indgangspartierne. Det handler om at kunne udnytte pladsen, og forbedre
indeklimaet i fællesrummene.
De åbne grupperum
Plads til gruppearbejde og individuel fordybelse. Gentagelse og variation i tema og farve.
Fællesrummet
Krop og bevægelse i centrum.

Garderobe

Åbne
grupperum
Farvet
tavle(lak)

Farvet
tavle(lak)
Trappe

Garderobe

•

Løsningen skal godkendes af myndighederne,
i relation til brand og sikkerhed.
• Der skal indhentes godkendelse, før brug af
udvalgte motiver jf. ophavsretten.
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KROPPEN I BEVÆGELSE

Ved at skabe et rum i rummet, skærmer mod gangens flow af forbipasserende. Rummet har
kunstlys og farvevalget, i grøn, er med til at skabe liv, særligt på gangen. Gentagelsen af rummet i bygning A og på hele skolen er med til at skabe rytme og genkendelse.
Her er afskærmningen monteret uden på det eksisterende bord. Konstruktionen kræver Muligvis, at der fastspændes en Bordplade, så der opstår en fast ramme, evt. også med ryg. Der
findes eksisterende alternativ løsning, hvor fordybelseshuset købes som et fast møbel. I denne
løsning er bredden 120 cm. (se reference om ”Shelter” sidst i oplægget)
En væg nær trappen males med tavlelak, så trappen kan bruges til opgavepræsentation og
introduktion for en samlet klasse. Trappen kan også bruges til elevarbejde/gruppearbejde. Cirkelslaget kan fx bruges som scene til fremlæggelse

Garderobe

Åbne
grupperum
Farvet
tavle(lak)

Farvet
tavle(lak)
Trappe

•

Garderobe

Løsningen skal godkendes af myndighederne,
i relation til brand og sikkerhed.
• Der skal indhentes godkendelse, før brug af
udvalgte motiver jf. ophavsretten.
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BYGNING G FAGBLOK
Faggangen udnyttes til at udstille uden for faglokalerne i Håndværk & Design og Billedkunst.
Udstillingen kan fx være i glasmontrer, på hylder eller reoler. Indgangspartiet ved Musik må
gerne afspejle musikkens verden. Ved specialundervisning kan en fotostat af en birkelund påmonteret klatreklodser åbne for en klatretur i skoven. Her er også et blødt underlag, der også
kan bruges i undervisningssammenhæng

Inspirationsbillede til indgang
ved musik

Udstillingsvæg
H&D

Indgang ved musik

Inspirationsbillede til indgang
ved specialundervisning.

•

Løsningen skal godkendes af myndighederne,
i relation til brand og sikkerhed.
• Der skal indhentes godkendelse, før brug af
udvalgte motiver jf. ophavsretten.
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BYGNING G FAGBLOK
At udstille uden for faglokalet er med til at skabe interesse på gangen. Princippet er, at alt der
er i proces har plads inde i faglokalet, fx i elevkasser, hvorefter det udstilles på gangen. Ud
over at inspirere og motivere sikrer det, at lokalet ikke sander til i færdige produkter. Udstilling
på gangen kan være i glasmontrer hylder eller reoler.
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BYGNING C FAGBLOK

Gang der kan bruges til bevægelse også i undervisningen. Bordtennis er allerede at finde på
gangen, og placeringen understøttes af underlag og et ”boldtræ”, så det er let at få gang i et
spil. Geografi og Fysik trækkes ud på gangen til inspiration og brug i undervisningen.

Brug
væggen
til at fortælle om
biologi

Historie/
Fysik/ Kemi

Geografi
Væg med
boldtræ

Bordtennis

Bordtennis

På væggen hænger bat og bordtennisbolde, så
det er let at komme i gang med spillet. Her vist
som et ”boldtræ”. Kunstgræs eller anden markering på gulvet kan være med til at fastholde bordets placering.
Bordtennis er meget populært og kan samle
mange elever. Bordtennis kan være med til at
træne opmærksomheden, fordi succesen hænger præcist sammen med evnen til at holde opmærksomheden på bolden.

•

Løsningen skal godkendes af myndighederne,
i relation til brand og sikkerhed.
• Der skal indhentes godkendelse, før brug af
udvalgte motiver jf. ophavsretten.
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FAGBLOK B -AKTIVE FAGVÆGGE

Det synlige lys udsmykker indgangen ved Fysik/Kemi. Bølgelængerne for farverne violet, idigo,
blå, grøn, gul, orange og rød er præciseret med nanometer.

Lys kan beskrives som elektromagnetiske bølger. Jo kortere bølgelængderne er, desto mere
energi indeholder de. De blå farver er derfor de mest energirige synlige farver.
Klatrevæggen udsmykkes med et verdenskort,
hvor verdensdelene er fremhævet - til brug i geografi. På gulvet findes et blødt underlag, hvor
der også er plads til en vejrmølle.

•

Løsningen skal godkendes af myndighederne,
i relation til brand og sikkerhed.
• Der skal indhentes godkendelse, før brug af
udvalgte motiver jf. ophavsretten.
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SJØLUND-HEJLS SKOLE ”SKOLENS RUM I BEVÆGELSE”

DesignLeg
Stinne V. Bjerre
Cand. arch.
Tlf.: 20446685
mail@designleg.dk
www.designleg.dk
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GRUNDFARVER OG LEGE
Fra Billedkunst og Håndværk og Design kigges på abc-muren, der refererer til Scabble. Alle
bogstaver er til stede, og talværdien hentes fra Scrabble. Rød og blå kan afspejle vokaler og
konsonanter. Børnene kan kaste med ærteposer eller skumbolde, og der kan noteres point med
kridt på fliserne. Derved bliver ordtræningen forbundet med matematik.
Gule sjippetove og stylter er let tilgængelige ved hegnet fra hver sin side. Der er plads til at
eksperimentere på fliserne. Trampoliner kan give mere leg og bevægelse i frikvarteret. Spillet
Twister vækker også lyst til leg og bevægelse, særligt for de yngste elever. De farvede felter
kan også kombineres med ordklasser, regnestykker, mv. og derved bruges som en del at undervisningen.

Kigget ud er i dag uden farver. Ved at tilføre primærfarverne rød, blå og gul kan fladen invitere
til mere leg og bevægelse i timerne og frikvarteret.
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Grupperum eksisterende indretning
bibeholdes + udvidelse af vindueskarm

SJØLUND-HEJLS SKOLE KÆLDERPLAN

Bogreoler
samles langs
væg

Bogtræ

Høje pladser
ved vinduet

Trappe med
bogreol, evt.
indbygget

Systematisk
opbevaring

ing
de indretn

Eksisteren

g

etnin

dr
de in
n
e
r
ste
Eksi

rum

pe
Trap

Sækkestole
Skab til skamlerne

Bogkasser

Ophæng til klapbord
Tæppe

Eksisterende køkken

Klapbord
Tæppe danner rum
Sofa der også fungerer
til klubbens opbevaring.
Klapbordets bagside
fungerer som lærred
for projektor

•

Løsningen skal godkendes af myndighederne,
i relation til brand og sikkerhed.
• Der skal indhentes godkendelse, før brug af
udvalgte motiver jf. ophavsretten.

0 1 .3
.0 5
0 1 .3

0 1 .3
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.0 1

.0 3

SJØLUND-HEJLS SKOLE STUEPLAN
0 1 .3

.0 4

0 1 .3
.0 6

Fordybelsesrum

01.3

Trapperum.
Fordybelse under
stjernerne/
planettrappe

.08

01.3

.07

Spring med dyrerne på gangen
Glasmontre med udstoppede dyr

Billedalfabetet
Væg med tavlelak

01.3

Borde/stole til
aktiviteter.
Genbrug af
eksisterende

.09

Plantevæg fx bambus
Fordybelsesflade. Dybden følger vinduet
bredden måles op på stedet, i forhold til
placering af dør til vindfang.

.12

01.3

.10
01.3

Historisk plakat XL

.11
01.3

.13
01.3

Fordybelse/
Opbevaring til
SFO

•

Løsningen skal godkendes af myndighederne,
i relation til brand og sikkerhed.
• Der skal indhentes godkendelse, før brug af
udvalgte motiver jf. ophavsretten.
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FORDYBELSE I VINDUESHØJDE

Bogtræ

Indgangspartiet indrettes med høje borde til individuel fordybelse. Iagttagelser har vist, at børn
ofte sidder mere roligt på de højde stole, ganske enkelt for at kunne holde balancen. Gerne
mindre lamper over de høje pladser. Valg af stole på tegningen er vejledende i forhold til farve
og enkelthed. Det endelige valg bør høje stole, der er specifikt er dimensioneret til børn.

Højde pladser
ved vinduet

Trappe med
bogreol, evt.
indbygget

Ved trappen skabes reoler uden på eller integreret ind i selve trapperummet. Et bogtræ og
Harry Potter citat inviterer ind nær indgangen.

Sækkestole
Bogkasser

•

Løsningen skal godkendes af myndighederne,
i relation til brand og sikkerhed.
• Der skal indhentes godkendelse, før brug af
udvalgte motiver jf. ophavsretten.
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BIBILIOTEK, REOLER OG GRUPPERUM
Grupperum eksisterende
indretning bibeholdes +
udvidelse af vindueskarm

Bogreoler
samles langs
væg

Bogtræ

Høje pladser ved
vinduet

Trappe med bogreol, evt.
indbygget

de
Eksisteren

indretning

g

tnin

e
indr
e
d
en
ster
i
s
k
E

Sækkestole
Bogkasser

Grupperum mellem reoler.
Kan suppleres med lidt større bord, flere stole og evt
belysning over bordet.
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DEN HISTORISKE TRAPPE
Reference til fortællingen om kunstudsmykningen i Aulaen der fortæller om Danmarkshistorien
Inspiration til trappen er hentet fra Historie for 7.-9. klasse (Gyldendal). På trappen inddeles historien i estimerede tidsperioder og navngives med almindeligt anerkendte danske tidsperioder.
Link:
http://www.historie.gyldendal.dk/Indgange/Tidslinjer/Perioder%20i%20historien.aspx

Gulvfolie (el. vægfolie): Gulvfolie kan printes i alle motiver/billeder og skæres ud i den ønskede form. Det har en speciel overflade som er skridsikker og klarer gulvvask; og kan bl.a.
bruges i sportshaller og på skoler. Her er stødtrinnet markeret med sort baggrund

•

Der skal indhentes godkendelse, før brug af
udvalgte motiver jf. ophavsretten.
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LÆSEFLADE / TAVLE OG BILLEDALFABET
Et bredt, blødt underlag placeres under vindueskanten, i et materiale der kan tørres af. Under
pladsen lukkes af for at lette rengøringen. Her kan være kasser fx med Lego eller andet legetøj
til brug i SFO’en. Bambus danner en let afskærmning. Det historiske tema fra trappe og i aulaen understøttes af Skalks tidstavle i stort format,

•

Der skal indhentes godkendelse, før brug af
udvalgte motiver jf. ophavsretten.

.07

01.3

.08

01.3

Den blå væg er malet med tavlelak i en lys tone,
så væggen også kan fungere til fremvisning via
projekter i loftet. Alfabetet på gulvet kan bl.a.
bruges til at samle en klasse.

Borde/stole til
aktiviteter.
Genbrug af
eksisterende
Billedalfabetet
Væg med tavlelak
Plantevæg fx
bambus

.10

01.3

01.3

Fordybelsesflade.
Dybden følger vinduet. Bredden måles op
på stedet, i forhold
til placering af dør til
vindfang.

Historisk plakat XL
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SPRING OM KAP MED DYRENE
På springgangen kan børnene måle sig med dyr, som de kan møde i den danske natur. Hvor
langt kan I springe? Hvordan bliver I bedre til at springe langt? Kan I springe længere end en
frø? Springene er alle uden tilløb og med afsæt fra tegningen af fødderne.
Ved væggen er udstillet alle skolens udstoppede dyr i glasmontrer.
Så langt kan dyrene springe
Tudse 20 cm
Frø 1,5 m
Hare 2 m
Ræv 3 m
Egern 4 m
Kan I hoppe som en løvfrø? Test hvor mange gange I kan hoppe i træk. Løvfrøer kan hoppe op
til 120 gange i træk.

Spring med dyrene på gangen
Glasmontrer med udstoppede dyr
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FORDYBELSESHULE
Det lille rum indrettes med eventyrtema; Tapet med motiv fra eventyrskov. Repos med madrasm hvor man kan ligge og læse, måske eventyr. Et bredt, blødt underlag placeres under
vindueskanten i to trin og i et materiale der kan tørres af. Under pladsen lukkes af for at lette
rengøringen. Det skaber tryghed og ro, at man kan trække sig tilbage i det lille intime rum. Der
kan laves opbevaring under repos tl fx SFO legeredskaber.

Fordybelse/
Opbevaring til SFO

•

Løsningen skal godkendes af myndighederne,
i relation til brand og sikkerhed.
• Der skal indhentes godkendelse, før brug af
udvalgte motiver jf. ophavsretten.
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BEVÆGELSE I MADKUNDSKAB
Trappen er tænkt som inspiration og det runde bordtennisbord kan skabe appetit. Bordtennis
kan samle mange børn på tværs af alder. Den runde form gør det let for alle at være med op
samme vilkår. Formen er samtidig god til placeringen midt i rummet, da ingen hjørner genere.
Under bordet er et rundt cirkelslag placeret. Det gør det let at placere bordet og fungerer, som
samling, hvis bordet flyttes.

Et par gode råd på trappen til Madkundskab.
Forskning tyder på, at de klassiske boldspil med
fordel kan transformeres over i en ny form hvor
genkendelige elementer indgår, men spilpræmissen ændres. Eksempelvis et rundt bordtennisbord. Hermed mindskes forskellen mellem den
boldtrænede og den mindre boldtrænede elev og
flere kan få lyst til at deltage. (se Center for holds-

pil og sundhed Københavns Universitet Peter Krustrup,
Professor med særlige opgaver (mso) fra KU)
Link:
https://www.holdspil.ku.dk/boern_holdspil/

•

Løsningen skal godkendes af myndighederne,
i relation til brand og sikkerhed.
• Der skal indhentes godkendelse, før brug af
udvalgte motiver jf. ophavsretten.
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VERDENSDELE OG FORDYBELSESRUM
På trappen til 6. klasse laves et stort verdenskort med landene i farver, fx udskåret i træ. På
stødtrinnene skrives verdensdelene i farver, der matcher kortet.
Gulvfolie (el. vægfolie): Gulvfolie kan printes i alle motiver/billeder og skæres ud i den ønskede form. Det har en speciel oveflade som er skridsikker og klarer gulvvask. Kan bl.a. bruges i
sportshaller og på skoler.

Det lille rum har et fint lys fra vinduet. Med
en blød madras er der plads til at får ro til en
god bog eller flere. De eksisterende hylder
kan rumme ekstra litteratur.

•

Løsningen skal godkendes af myndighederne,
i relation til brand og sikkerhed.
• Der skal indhentes godkendelse, før brug af
udvalgte motiver jf. ophavsretten.
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TEATER OG DANSEFORESTILLING

Scenetæppet giver mulighed for at øve og vise teater og danseforstilling, ligesom scenen kan
bruges i undervisningssammenhæng.
Rummet bag indrettes, så det tager højde for at tæppet kan trækkes fra, og der kan vises forestilling.

Systematisk
opbevaring

På den hvide flade over teateret kan en projektor vise forskellige oplæg - for mange elever.

•

Løsningen skal godkendes af myndighederne,
i relation til brand og sikkerhed.
• Der skal indhentes godkendelse, før brug af
udvalgte motiver jf. ophavsretten.
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SOLSYSTEMET PÅ TRAPPERNE
Trappen rummer planetrækkefølgen fra solen til jorden i vores solsystem. Hver planets afstand
fra solen er angivet i mio. km. Under trappen findes et blødt underlag til brug i undervisningen,
eller til et hvil med kig til stjernehimlen. På trappen her findes info om solen.

•

Løsningen skal godkendes af myndighederne,
i relation til brand og sikkerhed.
• Der skal indhentes godkendelse, før brug af
udvalgte motiver jf. ophavsretten.
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Hyggesnak

RUM TIL MANGE AKTIVITETER

Musiklokalet skal kunne fungere i flere sammenhænge. Der skal være plads til musik og dans
og rummet skal fungere til undervisning af få elever i musikskolen og til en hel klasse. Samtidig
skal rummet danne rammen om klubbens aktiviteter. Klubben har bl.a. brug for borde at arbejde ved, og en krog at hyggesnakke eller spille spil i.
I loftet er en række tværdragere, der kan bruges til at montere (scene)tæpper på. Med tæpperne, der gerne må være delvist transparente, er det let at dele rummet op efter behov. Der
er allerede ét tæppe ved Musik, der med fordel kan udskiftes med et lettere tæppe, der spiller
sammen med tæppet i midten af rummet. Dette tæppe stopper ved sofahjørnet. Sofaen fungerer som opbevaringsbænk til klubben. De to borde er begge klapborde. Det ene klapper op
ad væggen. Bagsiden fungerer som en flade hvor projektoren kan fremvise på. Det andet bord
hænges op ved indgangen. I hjørneskabet her bor alle skamlerne. Det er vigtigt, at alt inventar
har sin plads, så det er let at bruge rummet som ønsket.
•

Løsningen skal godkendes af myndighederne,
i relation til brand og sikkerhed.
• Der skal indhentes godkendelse, før brug af
udvalgte motiver jf. ophavsretten.

Skab til skamlerne
ophæng til klapbord
Tæppe
Eksisterende køkken
Klapbord
Tæppe danner rum
Sofa der også fungere som slagbænk
til klubbens opbevaring.
Klapbord bagsiden
fungerer som lærred
for projektor

Tæppet skærmer
sofahjørnet, også
når det er trukket
fra.
Farvesætning af
de to vægge omkring sofahjørnet
i nuance der spiller sammen med
tæppet.
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SKAK - TILBAGE TIL VIKINGETIDEN
Hyggekrogen samles fx med tapet der vækker reference til en stenet strand, som ikke har forandret sig siden vikingetiden. Belysningen med lysstofrør er erstattet af lamper, der minder om
skyer, og hvor lyset har en anden karakter. I krogen kan også spilles andre spil eller skabe rammen om en hyggesnak eller læsestund.
I 2015 lavede professor Michael Rosholm et forskningsprojekt i Århus Kommune, hvor mere
end 500 elever i indskolingen deltog. Eleverne blev undervist i SKAK+MAT©, udviklet af Dansk
Skoleskak i stedet for matematik én gang om ugen i ti måneder med fl.g. resultat
”Eleverne i de klasser, der har spillet skak, har haft op mod 30 procents større fremgang i matematik sammenlignet med de klasser, der ikke har haft skak”.
Link:
www.blivklog.dk/Skak_og_matematik.aspx

”I gravfund fra vikingetiden finder man ofte spillebrikker og terninger. De kunne være lavet af
kostbart materiale som glas, tak, tand, rav eller
horn. På Øen Lewis har man fundet i alt 78 udskårne skakbrikker i hvalrostand. Men brikkerne
kunne også være billige varer fremstillet i sten,
potteskår, nødder eller andre småting.”
Link:
www.vikingeskibsmuseet.dk/fagligt/e-laering/opgaver-tilundervisningen/opgaver-om-vikingernes-samfund/spil/

•

Der skal indhentes godkendelse, før brug af
udvalgte motiver jf. ophavsretten.

TILBAGEMELDING FRA SKOLERNE
Skolen får med ”Skolens rum i bevægelse” en helhedsplan og kan forandre de fysiske rammer i
takt med økonomi og ressourcer. Det sparer tid og minimerer fejlinvesteringer. Det bliver muligt
at fokusere på kvalitet, fordi planen kan udføres i små step. Det har vist sig, at det ofte er muligt at skabe forandring, uden at lave bygningsmæssige ændringer. Ved at fokusere på de eksisterende rammer bliver realiseringen af nye miljøer overskuelig for skolen.
I processen omkring inddrages skoleledere, lærere og pædagogisk personale i en vigtig udveksling af visioner, ønsker og praktiske erfaringer fra hverdagen. Forandring af udspringer på den
måde af skolens egne forestillinger. De stedspecifikke løsninger, gentænker særligt de uudnyttede gange, gennemgangsrum, trapper og uderum. Præsentationen rummer konkrete visualiseringer og beskrivelser der gør det let at vurdere og efterfølgende indhente tilbud.
I det følgende er tilbagemeldinger til Designleg fra de tre skoler.

HARTE SKOLE
”Vi har haft et fint og konstruktivt forløb, hvor vi først mødtes og gik omkring på skolen et par timer ude såvel som inde for at arkitekten dels ved selvsyn kunne se skolen, som den tager sig ud
i dag, dels for at vi kunne fortælle om de tanker og ønsker vi har til forskellige områder på skolen. Det gav en række gode samtaler med forskelligt personale, lærere såvel som pædagoger.
Nogle uger senere præsenterede arkitekten forslag til nyindretning og forandringer for at fremme yderligere bevægelse i børnenes skoledag. Præsentationen foregik ved storskærm med tydelig gennemgang af før og nu, med såvel billeder og ord/tekst. Der er mange helt konkrete og
relativt enkle forslag, som kan iværksætte step by step. Netop det forhold er værd at fremhæve
i en virkelig, hvor den økonomiske ramme er sparsom og forbundet med prioriteringer. Vi fik
samtidig udleveret en flot printet version af de samlede forslag og fik ligeledes elektroniske filer
med disse oplysninger”
Anders Højberg Johansen indskolingsleder, Harte Skole

Fra musiklokale
til bevægelsesal
med flere funktioner

Bevægelsesrum

Geografi på trappen
De 7 verdensdele

SJØLUND-HEJLS SKOLE
”Vi har haft en rigtig god og konstruktiv proces. Vi havde nedsat en arbejdsgruppe på skolen
bestående af pædagoger, lærere og ledelse. På det første inspirationsmøde kom vi med vores
mange forskellige input, idéer og ønsker til indretning af skolens læringsrum. Vi er meget optagede af at vi udnytter alle vores m2 så klogt som muligt og gerne således at rum har flere
funktioner/anvendelsesmuligheder. Både på dette indledende møde og på det efterfølgende
tilbagemeldingsmøde har vi møde både imødekommende og kompetent sparring og vejledning.
Det færdige resultat blev præsenteret på en visuelt meget flot måde, således at det bliver meget tydeligt, hvordan de foreslåede løsninger rent faktisk vil kunne fungere i praksis.
Der er fremkommet mange løsninger, som vi aldrig selv var kommet frem til. Og i dialogen
med arkitekten har vi fået masser af konkrete idéer som vi forhåbentlig kan få omsat til praksis. Vi vil i den kommende tid kigge nærmere på materialet og få lavet en konkret udviklingsplan, hvor vi prioriterer i, hvilke løsninger vi i første omgang skal arbejde videre med”

Anders Henriksen Skoleleder Sjølund-hejls Skole

”

Fordybelse ved vinduet
Historisk tema

Teater ved idrætssalen

Bevægelse i
biblioteksrummet

MUNKEVÆNGETS SKOLE
”Processen startede med at pædagoger, lærere og ledelse viste arkitekten rundt på skolen og
kom med input til både inde og udemiljøet.
En måned senere præsenterede arkitekten sine ideer til nye bevægelsesmuligheder, men også
muligheder fordybelse og bedre arbejdsrum for eleverne samtidig med at farver og læring var
tænkt kreativt ind således at aulaer og gange blev til mere spændende læringsrum. Der er
kommet rigtig mange gode og brugbare idéer frem og det har været rigtig godt at have en med
en anden faglighed til at kigge på skolen fra nye vinkler.
Skolen går nu i gang med i samarbejde med elever og personale at prioritere idéerne og lave
en udviklingsplan samt indhente priser for udvalgte idéer.”
Finn Fallesen, Skoleleder, Munkevængets Skole

Garderoben flyttes og
fællesrummet gentænkes

Et lille sted at finde ro
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