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ARKITEKTFIRMAET GORM NIELSEN
Innovation og udvikling
Tegnestuen medvirker “løbende” i en række udviklingsprojekter i samarbejde med en
bred vifte af byggeriets parter. Opgavefeltet spænder over:
- Programmering i samarbejde med kommuner/forvaltninger og brugergrupper
- Programmering, skitsering og realisering af skoleprojekter
- Konkurrenceprojekter på baggrund af byggeprogrammer
- Idéudvikling af koncepter for overordnet skoleplanlægning for Kommuner
Hver enkelt arbejdsproces og ikke mindst samarbejdet og dialogen med brugere, bygherrer, udførende og kolleger i byggebranchen, giver anledning til at opdage/afdække
nye problemstillinger og anskue tilbagevendende problemfelter fra nye vinkler. Der
oparbejdes og indsamles hver gang vigtig viden på området, der igen kan være med til
at optimere og udvikle det næste projekt.
Spændet i opgavetyper og samarbejdspartnere oplever vi som en stor fordel idet fagligheder/erfaringer fra idé og programfasen kan kobles med mere tekniske input fra projekterings- og udførelsesfasen. Det åbner mulighed for at udvikle og optimere de enkelte
faser af byggeprocessen i et bredt og samtidig realistisk perspektiv.
Vores rolle som pædagogisk arkitekt i forbindelse med udarbejdelse af konkurrenceprojekter på baggrund af et færdigt byggeprogram giver værdifuld indsigt i hvordan
beskrivelsen (ønsker og krav) af skolens funktionalitet kan tolkes og ikke mindst mistolkes.
Hvor afgørende et præcist og entydigt formuleret program kan være for kvaliteten af
det produkt og i sidste ende det byggeri, der er målet med hele processen.
I rollen som bygherrerådgiver med den direkte kontakt til brugerne oplever vi hvordan
dialogen og forståelsen faggrupperne imellem er afgørende for en konstruktiv udvikling
af et fælles projekt. Processen med brugere og bygherre kan med den rette “styring”, inspiration og lydhørhed være det afsæt for innovation og udvikling, der “løfter” projektet
til både at kunne rumme de nutidige og erkendte behov samtidig med at rammerne kan
optage og tilpasses den fremtidige udvikling og ikke-erkendte behov.
Nedenstående oplistning af udviklingsprojekter giver en kortfattet beskrivelse af tegnestuens arbejdsfelt som pædagogisk arkitekt.
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ARKITEKTFIRMAET GORM NIELSEN
LISBJERG SKOLE
1. præmie i totalentreprisekonkurrence i samarbejde med Kjaer & Richter
Tegnestuen har medvirket som pædagogisk arkitekt ved udarbejdelse af vinderprojektet til en ny skole samt byområde i Lisbjerg v. Århus.
På baggrund af et fastlagt byggeprogram er projektet til skolen udviklet i samarbejde
med et projektteam bestående af arkitekter, byplanlægnings- og landskabsarkitekter,
ingeniører og totalentreprenør. Med afsæt i fælles workshop og studietur har tegnestuen som pædagogisk konsulent været den bærende kraft i at afkode og konkretisere et
kompliceret program til en velfungerende skolebygning - som brugerne efterfølgende
kunne “genkende” som netop den skole de havde beskrevet i programmet.
Arbejdsmodeller og principskitser, der illustrerer de rumlige og funktionelle sammenhænge, var en vigtig del af den endelige beskrivelse og formidling af projektet.

TAGENSBO SKOLE, OM- OG TILBYGNING
Totalrådgivning
Tegnestuen har fungeret som pædagogisk arkitekt i forbindelse med udarbejdelse af program og dispositions- og projekforslag for Tagensbo Skole i Kbh., som følge af skolesammenlægning af Bispebjerg Skole og Grundtvigskolen i København.
Tegnestuen har primært været styrende i den indledende programmeringsfase med fokus
på brugerproces, sammenlægning af to skolekulturer og skolens funktionelle organisering.
Brugerinddragelsen består af et nøje planlagt forløb med dialog- og arbejdsmøder med
brugergrupper, forvaltning/bygherre og en række eksterne interessenter idet skolens vision
er at fungere som lokalmiljøets “kulturhus” med særlig fokus på integration, trivsel og motion. Processen udmyntes i beskrivelse af pædagogisk vision og fastlæggelse af overordnet organisering i form af funktionsdiagrammer.
Herefter koncentreres samarbejdet med projektteamet om at fastholde og videreudvikle
de pædagogiske intentioner i funktionelle og inspirerende rammer sammenholdt med en
på forhånd fastlagt økonomi.
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NY MIDTBYSKOLE I ÅRHUS
udskoling

indskoling

Bygherrerådgivning
Tegnestuen har i samarbejde med Århus Kommune udviklet et idéoplæg til en ny midt-

Niveau 3

Skitse af fællesområde

byskole i Århus. Skolen skal i dette scenarie erstatte de to nuværende midtbyskoler hhv.

mellemtrin

N.J. Fjordsgades Skole og Læssøesgades Skole.
indskoling

udskoling

Niveau 2

organisering af skolen samt adgang til udearealer, idet skolen ønskes opført på et centralt
adm./
personale

beliggende og begrænset grundareal.

mellemtrin

Skolen er i oplægget disponeret som den “lille skole i den store” med let aflæselige

teknisk pers.
indskoling
tumlesal
naturfag og
musisk-kreative fag
Niveau 1

Idéoplægget skal være med til afdække muligheder og begrænsninger for pædagogisk

multisal
pædagogisk
læringscenter

musik, kantine,
køkken

hovedindgang

DIAGRAM FOR ORGANISERING OG LOGISTIK

afdelingsområder til hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling i form af tre seperate
bygninger. Fællesfaciliteter og fagområder disponeres i stueplan mens administration,
personale og afdelingsområder disponeres på de øvre etager. En stor del af skolens
udearealer etableres i form af tagterrasser med direkte udgang fra etagerne.

indskoling

mellemtrin

multisal
adm. og personale
amfi/scene/ophold
fagområder

udskoling

NY MAGLEBJERG SKOLE
Bygherrerådgivning i samarbejde med arkitektfirmaet Kjaer & Richter
Program for ny 3-sporet skole
Tegnestuen har fungeret som pædagogisk arkitekt i forbindelse med programmeringen af den nye Maglebjerg Skole i Næstved. Programmet er udarbejdet i tæt dialog
med den til formålet nedsatte ”Sparringsgruppe for skoleindretning”. Med afsæt i en
indledende work-shop, ”Fremtidsværkstedet”, er sparringsgruppen fremkommet med
idéer og ønsker til pædagogisk organisering og disponering af de fremtidige fysiske
rammer. Disse input er omsat til foreløbige funktionsdiagrammer og tilhørende rumprogram, der efterfølgende har dannet udgangspunkt for drøftelser på de fælles arbejdsgruppemøder. Materialet er sidenhen konkretiseret til egentlige planskitser for den nye
Maglebjerg Skole.
Skolens pædagogiske hovedorganisering er let aflæselig i bygningsstrukturen: som
”den lille skole i den store” refererer de tre sydvendte fremskudte bygningsvolumener
til henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. I funktionel og pædagogisk hensigtsmæssig sammenhæng med de enkelte årgangsafdelinger er faglokaler placeret
mens skolens fællestorv med pædagogisk servicecenter og administration binder de
enkelte afdelinger sammen.
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VESTBYSKOLEN (SLOTSSKOLEN)
Bygherrerådgivning
Som bygherrerådgiver for Horsens Kommune har tegnestuen udarbejdet byggeprogram for den nye Vestbyskolen med tilliggende daginstitution. Materialet er udviklet i
tæt samarbejde med forvaltningen og med inddragelse af en række arbejdsgrupper
fra skole, SFO og institution. Sigtet har været at lokalisere relevante “fællesnævnere”
for de tre områder og således sikre en høj grad af dobbeltudnyttelse af faciliteterne og
ikke mindst at skabe grundlaget for et tæt og integreret samarbejde om børnene i et
0-16 års perspektiv.

Studieskolen
4. - 6. kl.
Kreative fag
Musik / idræt
Køkken / udsalg
Scene

Torv / elevkantine

Projektskolen
7. - 9. kl.

Pæd. lærested

Naturfag

Centeret
Rød afdeling
Den eksperimenterende
skole 0. - 3. kl.
Administation /
personale

Specialklasser
Orange afdeling

Hovedindgang
Int. institution

Funktionsdiagram Centerenhed
Funktionsdiagram

NY
SKOLE OG MUSIKSKOLE I RINGKØBING
Centerenhed
SCT. JACOBI SKOLE I VARDE
Totalentreprisekonkurrencer i samarbejde med Kjaer & Richter
Tegnestuen har medvirket som pædagogisk arkitekt i forbindelse med udvikling af
konkurrenceprojekter for nye skoler i hhv. Ringkøbing og Varde. Vi arbejder her med
tolkning af programmet og organisering af skolens funktioner samt efterfølgende sparring med konkurrenceteamet om skolens detailindretning og udformning. Tegnestuen
udarbejder beskrivelse af organisering og pædagogisk indhold samt deltager ved
forelæggelse af materialet for bygherre/brugere.

VILDBJERG SKOLE
OPP - projektkonkurrence i samarbejde med Kjaer & Richter og NCC
Konkurrenceformen består af en række dialogmøder mellem konkurrenceteamet,
bygherren og dennes rådgivere, hvor pædagogisk organisering, arkitektonisk idé,
konstruktion, teknik og økonomi drøftes undervejs i konkurrenceforløbet. En kompliceret
proces med mange deltagere, hvor tegnestuen har bidraget som pædagogisk arkitekt
indenfor vores kerneområde.
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PROCESBESKRIVELSE

Processen skal sikre at rådgivergruppen/projektet får optimal sparring af nøje udvalgte faglige kapaciteter (Referencegruppen), der dækker hele det overordnede spekter indenfor folkeskoleområdet. I samarbejde med
referencegruppen udvælges et netværk af eksperter (Arbejdsgrupper), der arbejder i dybden med udvalgte delområder mens referencegruppen holder fokus på det overordnede skolefaglige og pædagogiske indhold. Møderækken består skiftevis af “snævre” fælles workshops med referencegruppen kombineret med arbejdsgruppernes fagspecifikke arbejde i en række mindre enheder. Dialogen og den gensidige sparring kan
således flexe mellem overordnede organisatoriske og pædagogiske linier og fagspecifikke emner samt praktiske byggetekniske løsninger gennem store dele af processen. Denne fortløbende videndeling skal ses som
en af de generatorer, der vil være medvirkende til at afdække både erkendte og ikke-erkendte behov samtidig med at og fagligheder kommer i spil på tværs af opgaveløsningen. Udgangspunktet for- og den røde tråd
gennem hele processen vil være en grovskitse til modelprogrammet, et “levende” dokument, der optimeres, udbygges og detaljeres gennem hele forløbet i takt med at den fælles videnbank vokser. Rådgiverteamt bearbejder løbende den indsamlede viden ved afholdte workshops samt ved deltagelse i de enkelte fokusgrupper og besøg på caseskoler. Sideløbende hermed udvikles designprincipper for fokusområder samt principper
for formidling af modelprogrammet. Der afholdes afrapporterings- og dialogmøder med fagstyregruppen i perioden mellem de planlagte workshops, så input fra fagstyregruppen efterfølgende kan indarbejdes, fremlægges og indgå i de fælles drøftelser. Rådgiverteamet vil være den styrende og gennemgående figur på alle niveauer, for at sikre en kontinuerlig og fremadrettet proces.

AFRAPPORTERING
Fagstyregr.møde

Opstarts- og dialogmøde med rådgiverteamet
Præsentation af idéer og tanker om modelprogrammet - samt forslag til referencegruppens sammensætning - fælles sparring

Fagstyregruppe

FASE 1 - OPSTART
Referencegruppe

Rådgiverteam

Udarbejder grovskitse til byggeprogram
Udvælgelse og sammensætning af referencegruppe, der sikrer
et bredt fagligt fundament indenfor de overordnede aspekter af
folkeskolen

Workshop

Referencegruppe

Grovskitse og indhold til byggeprogram drøftes med referencegruppen
Forslag til fokusområder drøftes
I samarbejde med referencegruppen udvælges et netværk af
eksperter på hver deres felt eks. ressourcepersoner indenfor Organisering, Brugerinddragelse, Byggefaglighed/bæredygtighed,
Skolens “byggeklodser”/ delfunktioner, praktiserende “skole”arkitekter.....
Metode for afdækning af kendte og ikke erkendte behov udvikles/præciseres.

Arbejdsgrupper

FASE 2 - VIDENAFSØGNING

Rådgiverteam

Rambøll, Loop, GN

Nøje udvalgte faglige kapaciteter, der dækker
hele det overordnede spekter indenfor folkeskoleområdet med fokus på det skolefaglige og
pædagogiske indhold Eks. Kommunale forvaltninger, Pædagogisk forskning, Skole- og SFO
ledelse, Forældrerep., m.fl.

Ressourcepersoner indenfor detailområder som:
Organisering, brugerinddragelse, læringsstile,
fag- og afdelingsområder m.v.

FASE 1 - AFRAPPORTERING

Rådgiverteam

Rådgiverteamet deltager i de respektive arbejdsgruppemøder og
indsamler og bearbejder viden herfra
Reviderer grovskitse til byggeprogram

Arbejdsgrupper
Fagstyregr.møde

Præsentation og drøftelse af udkast til modelprogram
samt materiale udviklet på workshop.
Input fra Fagstyregruppen bearbejdes og drøftes på
kommende workshop.

søger viden indenfor de udpegede fokusområder, inddrager
relevante eksperter, tilgængelig viden på området.
Metode for afdækning af kendte og ikke erkendte behov afprøves/udvikles ved konkrete forsøg.
Arbejdsgrupper og rådgiverteam udvælger mulige caseskoler for
deres respektive fokusområde.

Workshop

Fokusområder præsenteres og drøftes
Rev. grovskitse til byggeprogram drøftes
Caseskoler udvælges til studiebesøg

FASE 2 - AFRAPPORTERING
Fagstyregr.møde

Afrapportering- og dialogmøde med rådgiverteamet
Input fra Fagstyregruppen bearbejdes og drøftes på
kommende workshop.

FASE 3 - VIDENINDHENTNING
Rådgiverteam

Rådgiverteamet deltager i studiebesøg på skoler og indsamler/
dokumenterer viden og indtryk herfra.

Studiebesøg

Caseskoler besøges m. interviews, observationsstudier og
dataindsamling
Metode for afdækning af kendte og ikke erkendte behov indgår
ved de konkrete besøg.
Rådgiverteamet bearbejder og sorterer de indsamlede data fra
case-besøg

Workshop

Rev. grovskitse til byggeprogram drøftes
Fokusområder præsenteres og drøftes
Endelige fokusområder udvælges til viderebearbejdning

FASE 3 - AFRAPPORTERING

FASE 4 - VIDENBEARBEJDNING
Rådgiverteam

Fagstyregr.møde

Afrapportering- og dialogmøde med rådgiverteamet, hvor der redegøres for de indsamlede
data ved case-besøg. Input fra Fagstyregruppen
bearbejdes og drøftes på kommende workshop.

Reviderer grovskitse til modelprogram
Rådgiverteamet udvikler designprincipper for fokusområder samt
principper for formidling af byggeprogrammet.

Arbejdsgrupper

præsenteres for de indsamlede data fra studiebesøg. Materialet
bearbejdes og analyserer i samarbejde med rådgiverteamet. De
udvalgte fokusområder bearbejdes yderligere.

Workshop

Udkast til endeligt byggeprogram gennemgås og drøftes.
Indhold kvalitetssikres af arbejdsgrupper og referencegruppe

FASE 4 - AFRAPPORTERING
Fagstyregr.møde

Afrapportering- og dialogmøde med rådgiverteamet,
hvor udkast til det endelige modelprogram samt formidling heraf præsenteres.

FASE 5 - FÆRDIGGØRELSE
Rådgiverteam

Færdiggørelse byggeprogram
Formidling byggeprogram

Tanker om
byggeprogram,
designprincipper
og brugerproces
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4. Andet.......

Social inklusion
Alders- og undervisningsdifferentiering
- o.s.v.

3. Funktionalitet og bygning

Social inklusion
Alders- og undervisningsdifferentiering
- o.s.v.

2. Stemninger og toning af rum

Social inklusion
Alders- og undervisningsdifferentiering
Integration
Sundhed
Bæredygtighed - socialt og kulturelt
Lokal forankring og global orientering
IKT- baserede muligheder
Læring og dannelse
Uderum og samhørighed
Miljømæssig bæredygtighed, totaløkonomi m.v.

Fokusområder

1. Pædagogisk indhold

xxxxx
xxx
xx

xx
xxxxxxxx
xx

xxxxxx
xxxx
xxxxxx

Nærmiljø

skolens fællesrum

Nærmiljø/Lokalsamfund

xxxxxxxxxxx

x

xxxxxxxx

xxxxxx

xxx

xxxx

team.

xxxxxxxxxxxx

x

Personale

fagområder/PUC

Skolens
“fællesrum”

adm./
personale

xx

Fagområder

Hold/grupper

Afdelingen

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

eleven

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

Klasseenhed

Klasseenhed gruppen

Afdeling

Klasseenheder

evt. andre
xxxxxxxx
xxx
xx
xx
xxx
xx

Elev

Nedenstående oversigt illustrerer skolens primære funktioner som en række funktionsbestemte “byggeklodser”. Hver byggeklods beskrives kort med stikord opdelt i en række generelle kategorier eks. Pædagogisk indhold, Stemninger og toning af rum samt Funktionalitet og bygning. Beskrivelsen af de endelige kategorier tager udgangspunkt i de overvejelser/undersøgelser, der er fremkommet i arbejdet med de udvalgte fokusområder og tilhørende anbefalinger i byggeprogrammet. Via oversigten kan man “klikke” sig videre ud i de væsentligste delområder af skolen, de enkelte “byggeklodser”, med en mere detaljeret beskrivelse heraf supplereret med funktionsdiagram, der angiver mulige vigtige rumlige sammenhænge samt vignetter og inspirationsfotos/illustrationer.
Det samlede designprincip vil således illustrere og beskrive de væsentligste aspekter af en samlet skole, både som helhed og brudt ned i en række delområder. Som værktøj i planlægningsfasen vil brugerne kunne
anvende designprincippet som checkliste og som guideline til at udvælge og sammenstille “byggeklodserne”, så det endelige byggeprogram kan målrettes brugernes behov og drømme for det aktuelle projekt.

Skolens “byggeklodser”

TANKER OM DESIGNPRINCIPPER TIL BYGGEPROGRAM FOR NYE SKOLER

ARKITEKTFIRMAET GORM NIELSEN
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4. Andet.......

Social inklusion
Alders- og undervisningsdifferentiering
- o.s.v.

3. Funktionalitet og bygning

Social inklusion
Alders- og undervisningsdifferentiering
- o.s.v.

2. Stemninger og toning af rum

Social inklusion
Alders- og undervisningsdifferentiering
Integration
Sundhed
Bæredygtighed - socialt og kulturelt
Lokal forankring og global orientering
IKT- baserede muligheder
Læring og dannelse
Uderum og samhørighed
Miljømæssig bæredygtighed, totaløkonomi m.v.

Fokusområder

1. Pædagogisk indhold

xxxxx
xxx
xx

xx
xxxxxxxx
xx

xxxxxx
xxxx
xxxxxx

xxxxxxxxxxx

x

xxxxxxxx

xxxxxx

xxx

xxxx

Værksted

xxxxxxxxxxxx

x

Flere klasser

Varierende
klassestørrelser

Specialundervisning
Inklusion i afdelingen

Gruppen
Afgrænset

Årgangen /
Flere klasseenheder

Personale/team

Gruppen
Åben

Aldersintegreret afdeling
for eks. indskoling

Personale/
team

Intern
værkstedsfacilitet

Ekstern
værkstedsfacilitet

Nedenstående oversigt illustrerer en klasseenhed og dennes relationer til den øvrige skole.

Skolens enkelte “byggeklodser”

TANKER OM DESIGNPRINCIPPER TIL BYGGEPROGRAM FOR NYE SKOLER

xx

Klassen

Klasseenhed

xxxxxxxxxxxxxx

Spec. funktioner

xxxxxxxxx

Personale

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx

evt. andre
xxxxxxxx
xxx
xx
xx
xxx
xx

Elev

Intern
værkstedsfacilitet

xxxxxxxxxxxxxxxx

Gruppen

Specialundervisning
Inklusion i klassen

Gruppen
integreret i
klassen
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Gruppen
Åben

Aldersintegreret afdeling
for eks. indskoling

Personale/
team

Intern
værkstedsfacilitet

Ekstern
værkstedsfacilitet

Varierende
klassestørrelser

Specialundervisning
Inklusion i afdelingen

Gruppen
Afgrænset

Årgangen /
Flere klasseenheder

Nedenstående illustrationer zoomer ind på en enkelt “byggeklods” klasseenheden og supplerer beskrivelsen
med et mere detaljeret funktionsdiagram samt inspirations- og stemningsfotos. Vignetter/piktogrammer giver
bud på rumlige sammenhænge og indretningsmuligheder

UDKAST TIL DESIGNPRINCIP FOR KLASSEENHED

Personalearb. plads
Opbevaring

Klasseenhed
Fælles oplæg/besked
individuelle arb. pladser Intern værkstedsfacilitet
Adgang til vand/køkken
Garderobeforhold
Robust arbejdsbord
SpecialRum i rummet
undervisning
Opbevaring
Inklusion i klassen

Gruppen i klassen
Rum i rummet
Niche/hems
Mobile rumdelere
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