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TAGENSBO SKOLE, OM- OG TILBYGNING
Totalrådgivning
Tegnestuen har fungeret som pædagogisk konsulent i forbindelse med udarbejdelse af 
program og forprojekt for udbud i totalentreprise med fokus på brugerproces og skolens 
funktionelle organisering. I den efterfølgende fase fungerer teamet som bygherreråd-
giver og rådgiver på indretning/inventarprojekt.

Som følge af en skolesammenlægning af Bispebjerg Skole og Grundtvigskolen er det 
vedtaget at Grundtvigskolens matrikel skal være den fremtidige ramme om den nye 
Tagensbo Skole med 3 spor fra 0.-9. årgang. Skolen er forberedt for et 4. spor.

Skolen organiseres lagvis på de tre hovedniveauer i den eksisterende bygning som ”den 
lille skole i den store” med afdelingsområder for hhv. indskoling og fritid i stueplan, mel-
lemtrin på 1. sal og udskoling på 2. sal. Skolens pædagogiske læringscenter fastholdes 
centralt i skolen i forbindelse med aulaen. Eksisterende øst-vest vendte gymnastiksale 
nyindrettes til fleksible fagområder for praktisk-æstetiske fag mens den nordlige sal 
indrettes til basisområde for fritidshjemmet ”Uglen”, alle med direkte udgang til tilhørende 
udearealer/værkstedsgårde

Skolen udvides med en større tilbygning i tre etager, der kobler sig vinkelret på den eksis-
terende klassefløj med et centralt fælles strøg, der viderefører aksen fra aulaen. Tilbygnin-
gen kulminerer i en ny multihal i kælder- og stueplan med en aktiv tagflade, der muliggør 
direkte udgang fra hovedniveauet på 1. sal til de grønne rekreative arealer mod syd. 
Tilbygningen rummer desuden skolens nye hovedindgang og kantine i stueplan, adminis-
trationsområde på 1. sal og personalefaciliteter samt hjemkundskab på 2. sal.

Skolens samlede udeareal er forholdsvis begrænset og det har derfor høj prioritet, at de 
tilstedeværende friarealer udnyttes optimalt. Netop at give arealet, der tages til en sport-
shal, tilbage som et rekreativt areal i form af en aktiv tagflade over hallen er et bærende 
element i hele disponeringen.

Opførelsesår 2010/11 - under opførelse

Bruttoareal Tilbygning 3.500 m2/ombygning ca. 7.000 m2

Entreprisesum 132 mio.

Bygherre  Københavns Kommune, proj. leder Marianne B. Rasmussen

Projektgruppe Kjær & Richter, Bascon, Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.

Ingerslevs Boulevard

Stueplan, indskolingsområde med værk-
steder og fritids-hjem

Rendering af den eksisterende skolebygning 
med ny tilbygning og multihal

Oversigtsplan over den nye Tagensbo Skole

Inventarprojekt for aktivering af gangarealer

Rendering af skolegård, ny tilbygning og 
multihal


