ARKITEKTFIRMAET GORM NIELSEN
NY MIDTBYSKOLE I ÅRHUS
Bygherrerådgivning
Skitseforslaget anviser en mulig disponering af en ny midtbyskole på grundarealet for den nuværende Sct. Annagade Skole i Århus midtby. Skolen skal i dette
scenarie erstatte de to nuværende midtbyskoler hhv. N.J. Fjordsgades Skole og
Læssøesgades Skole.

Skitse af fællesområde
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indskoling
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Skolens funktioner er i forslaget samlet i én sammenhængende bygningskrop,
der spænder ud mellem matriklens syd-vestlige og nord-østlige afgrænsning.
På denne måde dannes en abstrakt geometrisk figur, der udadtil fastholder
facadelinien mod Ingerslevs Boulevard, Sct. Annagade og Kroghsgade mens den
indadtil omslutter et indre gårdrum med en mere organisk facadestruktur.
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“Figuren” gennemskæres to steder, så den “store” skole underdeles i tre mindre
bygningsvolumener. De trippelhøje “skår” giver i stueplan adgang til det
bagvedliggende gårdrum og kan samtidig fungere som vertikal forbindelse til
de øvre etager i skolen. Hovedankomsten til skolen foreslås, som nu, placeret på
hjørnet af Ingerslevs Boulevard og Sct. Annagade.
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Det samlede anlæg disponeres som et “terrassehus”, der forskyder sig med
åbne opholdsplateauer ind mod gårdrummet, så der fra alle etager er direkte
udgang til det fri. Bygningen tænkes åben og transparent i underetagen, så
skolens udadvendte fag- og fællesfunktioner bliver synlige i gadebilledet og mod
“gården” mens de øvre etager udføres med mere “lukkede” facader.
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DIAGRAM FOR ORGANISERING OG LOGISTIK

Skolen disponeres således som den “lille skole i den store” med let aflæselige
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.
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