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ØSTRE SKOLE I HOLBÆK
Totalrådgivning
Projektet omfatter en gennemgribende renovering og ombygning af den gamle og
bevaringsværdige skole fra 1901. Ombygningen af Østre Skole er udført i forlængelse
af en samlet helhedsplan for skolen udarbejdet af tegnestuen i tæt dialog med en
En af de gamle bevaringsværdige klassefløje fra 1901

arbejdsgruppe på skolen. Helhedsplanen anviser en ny hoveddisponering af skolen i
sammenhængende afdelingsområder, herunder inddragelse af uudnyttede tagrum til
ekstra klasser for hhv. indskoling/SFO, mellemtrin, udskoling samt afsnit for pædagogisk
udviklingscenter og administration.
De enkelte afdelingsområder er udvidet med ekstra klasser i tagrummet på 1. sal og
indrettet med et nyt dobbelthøjt fællesrum med siddetrappe og balkoner, der giver
adgang hertil. I stueplan er klasserne disponeret omkring et fællesareal med køkkenog værkstedsfaciliteter foruden samlingsmulighed på siddetrappen. Under trappen er
placeret depot, toiletter og lift, der sikrer niveaufri adgang til den nye 1. sal.
Skolens utidssvarende fagområder for kreative fag og naturfag er opdateret i nye sammenhængende fagområder mens faciliteter for administration og pædagogisk servicecenter er indrettet i nye lyse og rummelige lokaler. Skolens ene gamle gymnastiksal
er inddraget til kombineret tumlesal- og samlingsrum for indskoling og SFO.
Den ombyggede skole opleves primært i det indre mens de bevaringsværdige bygninger er tilføjet en række diskrete glaskviste i tagfladen for at sikre lys og rummelighed i
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Ny hoveddisponering af skolen i fag- og
afdelingsområder samt afsnit for administration og pædagogisk servicecenter

Nyt dobbelthøjt fællesområde, i gl. klassefløj, med siddetrappe, opholdsbalkoner og visuel kontakt til klasser
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