


Redegørelse vedr. udbygning og renovering af Minngortuunnguup Atuarfia:

Oplægget er udarbejdet udfra bygherreoplæg "Minngortuunnguup Atuarfia, Sisimiut"
af september 2010 Udarbejdet af Qeqqata Kommunia, inkl. div. bilag, samt udspil fra
skolens personale.

Omgivelser:
Skolen er placeret i et tæt område, og i et forholdsvis kuperet terræn.
Der ligger en del store institutioner i området, f.eks. kommunekontoret, hallen, børne-
have, medborgerhus.

Eksisterende bygninger:
Skolens bygninger bærer præg af at være af ældre dato og visse bygninger (b-115)
blev bygget som midlertidige bygninger i perioden 1948-1955.
Bygning B-796 og B-115g er vurderet til at skulle bruges, mens de andre kan nedrives.

Adgangsforhold:
Den største del af ankomst til skolen forgår fra Guutaap aqq. og derfor er der en stor
aktivitet om morgen kl. lidt i otte.

Hoved ide:
Bygningerne B-796 og B115g bibeholdes og renoveres, og danner tilsammen det nye indgangsparti.
Bag disse bygninger placeres 5 "fingre", gymastiksal, faglokaler, ældste trin, mellemste trin og yngste trin.
Imellem alle disse bygningskroppe, ligger skolens hjerte, skoletorvet. På grund af det store niveauspring
har vi valgt at bruge dette spring, så der dannes et amfiteater/trappe mellem niveau 57,50 og 60,70.
Store skydedøre i gymnastiksal og musiklokalet i niveau 57,50 gør at man kan lave større arrangementer, såsom teater
og koncerter.
Skoletorvet ved niveau 60,70 ligger op til lokalerne madpakkerum og hjemkundskab, hvor der i hjemkund-
skab er foldedøre, så der kan åbnes op til torvet.
Det er tænkt at der her kan laves skole-, julefest med spisning mm.

De forskellige trin ligger som "fingre" ud fra torvet, her kan man trække sig tilbage til sin klasse, fælles hjemom-
råde.
Gangene er bredde så man kan bruge dem til at sidde i, og disse får naturlig lys fra ovenlysvinduer.
Hvert trin har sit eget fællesområde med stort vinduesparti.
Fagområderne er placeret i sit eget område. Bygningen er i 2 plan.

Mellem "fingrene" er indgangspartier placeret, disse benyttes af de forskellige trin. Ligeledes er det tænkt at ved brug
af bygningerne til aftenskole mm. kan man komme ind af disse vindfang, og gå direkte ind i "fingrene" uden at det store skoletorv
skal benyttes.
Så aftenskolen vil hovedsagligt kun benytte bygningen med faglokalerne.
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Ankomst:
Det "nye" indagangsparti placeres mellem de to renoverede bygninger. Der placeres et stort glasparti mellem disse byg-
ninger.
Ved første etage opsættes der solafskærmning.
Da området førhen også var "hovdeindgangen" er niveauet ikke så stort, så der kan skabes gode adgangsforhold for han-
dicappede via rampe.

Skoletorvet:
Aulaen, skoletorvet, knudepunktet, skolens hjerte, teater, samlingstedet.... kært barn har mange navne. Men dette rum vil
unægtelig blive det rum som vil blive flittigt brugt.
Her vil velkomst talen til de ny små elever, afskedstalen til de store elever som skal videre med deres uddannelser, blive holdt
i fællessamlinger.
Her kan man se skole bandet spille julesange til julearrangementet, man kan se de små klasser opfører Kaassassuk og
kejserens nye klæder mm.
Der udstilles projekter fra de forskellige trin, ligeledes kan evt. kunstnere lave udstillinger der.
Madpakkerum og hjemkundskab ligger op til torvet, og det er nærliggende at man spiser sin madpakke her, både elever og
lærer.
Visse dage kan elever sælge kager mm. fra deres produktive timer i hjemkundskabstimer. Her kunne der f.eks. være tale om
temadage, julearragementer mm.

Rummet ligger op til så meget og til at blive brugt.

Arkitektonisk udformning:
Det overordnede princip er at alle bygningerne danner hver sit funktion, såsom trinene, fagområderne, kontorene og
gymnastiksalen.
De to eksisternde bygninger danner det administerende del af skolen, hvor det er enkelt for besøgende at finde skole-
lederen, kontoret , lærerne eller pedellen.
Hvorimod de forskellige trin og faglokaler ligger lidt væk fra den "offentlige" hovedindgang, og derfor danner et "privat"
område for eleverne.
Da bygningerne ligger forskudt og med afstand til hinanden dannes der automatisk små områder til fordybelse, lektielæs-
ning og samvær.

Taget udforming symboliserer "beskyttende arme", og derfor går tagudhænget ned over gavlen i hver bygning.



Nukaaraq - Yngstetrin:
Placeres mod syd, tæt på lærerværelset og skolepasningsordningen.
Indgangen sker ad enten hovedindgangen eller igennem skolegården for yngstetrin og skolepasningsord-
ningen.
Yngstetrinnet rummer 6 hjemklasser og et fælleshjemområde.
Dører og farve udvendigt er tænkt rød.

Nuka - Mellemstetrin:
Placeres mod øst og indgangen sker ad enten hovedindgangen eller igennem skolegården for mellemstetrin.
Mellemstetrinnet rummer 8 hjemklasser og et fælleshjemområde.
Dører og farve udvendigt er tænkt gul, og næsten klar til at kører videre.

Angaju - ældstetrin:
Placeres mod nord/øst,og indgangen sker ad enten hovedindgangen eller igennem skolegården for ældstetrin.
Ældstetrinnet rummer 6 hjemklasser og et fælleshjemområde.
Dører og farve udvendigt er tænkt grøn, klar til at komme videre i sin vej til næste destination.

Generelt for trinnene:
Trinnene rummer hjemklasser og et fælles hjemområde. Fælles hjemområdet er samlingstedet, mødestedet
for trinnet elever.
2 hjemklasser ligger op ad hinanden og adskilles af en foldevæg, så man kan lave gruppearbejde imellem
klassetrinnene.
Hver hjemklasse er udstyret med håndvask, højskabe,mobile skabe, tavler, borde og stole. Her ligges op
til mobil indretning.
Tasker og overtøj putter men i sit eget skab uden for ens egen klasse
Hvert trin har sit eget depotrum ogsit  eget pædagogisk værksted.

Faglokaler:
Placeres mod nord og er den eneste nye bygning i 2 plan.
Urent værksted og rent værksted placeres i nedeste plan, da disse skal kunne benyttes af alle trin.
Ligeledes ligger hjemkundskab her, men med foldedør til skoletorvet.
På øverste plan ligger biologi/geografi og fysik/kemi, hvilket mest vil benyttes af de ældre klasser.
Der placeres også 3 lokaler til specielklasser.

Biblioteket-Pædagogisk servicecenter:
Er placeret i den renoverede bygning (B-115g), ud mod skoletorvet. Her er store glaspartier så der dannes et
 indkig og udkig til torvet.

Administration:
Ligger ved siden af pædagogisk servicecenter og har adgang fra en åben gang.
Her vil administration og leder kunne få et kig ned til torvet.

Lærerkontorer og lærerværelse:
Lærerkontoret ligger i øverste niveau i den renoverede bygning (B-796). Vi befinder os her lige ved siden af hovedind-
gangen. Der placeres ligeledes her store vinduespartier så lærerne har kig ned til torvet.
I bygningens nordlige ende placeres lærerværelset, hvor man kan trække sig lidt tilbage for at få et pusterum, en
kollegial snak mm.





Arealer:

Bygning A: (renovering og ombygning)
Lærerværelse, kontorer, musiklokale, toiletter, depot - tandklinik ikke medregnet i projektet 600 m2

Bygning B: (renovering og ombygning)
Kontorer, pædagogisk servicecenter, skole pasning, pedel og rengøring, teknikrum, depot 660 m2

Bygning C:
Omklædning, toiletter, depot, teknikrum, gymnastiklokale     490 m2

Bygning D:
Faglokaler, toiletter 1600 m2

Bygning E:
Hjemklasser, grupperum, fælles hjemområde, toiletter, depot, pædagogisk værksted     865 m2

Bygning F:
Hjemklasser, grupperum, fælles hjemområde, toiletter, depot, pædagogisk værksted 1160 m2

Bygning G:
Hjemklasser, grupperum, fælles hjemområde, toiletter, depot, pædagogisk værksted     885 m2

Ialt renoverede bygninger         1260 m2

Ialt nybygninger 5000 m2

Skoletorv, inkl. vindfange:
Niveau 57,50 og 60,70 1700 m2
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Materialer:
Til nybygninger og de bygninger som renoveres anvendes der materialer som er gennemprøvet i mange år.
Til udvendig beklædning anvendes ru brædder, lodret stående og vandret liggende.
Vinduerne er A-mærkede alu/træ energivinduer, der på udvendig side er vedligeholdelsesfri. I vinduer mod syd,
indbygges solfilter i glasset.
Gulvene anvendes antistatiske materialer, mens det i gymnastiksalen opbygges som idrætsgulv.
Alle tagflader påsvejses tagpap, som også er et meget gennemprøvet materiale.
Tagudhæng og visse gavle er eternitplader.
Taget er i sådan en dimention at der kan placeres ventilation, varmegenvinding mm. til de forskellige trin, fag-
lokaler, gymnastik og administration.

Tidsplan:
Forslagsfase 1 afleveres 03.12.2010
Bedømmelse afsluttes 01.01.2011
Forslagfase 2 afleveres 01.03.2011
Projekteringfase afleveres 01.09.2011
Byggeri afleveres     juli 2015

Økonomi:
Samlet udgift
Nybyggeri 5000 m2 x 13.000 kr/m2 65.000.000 kr.
Renovering 1260 m2 x 5.400 kr/m2   6.804.000 kr.
Skoletorv 1700 m2 x 4.500 kr/m2   6.750.000 kr.
Håndværkerudgift i alt 78.554.000 kr.
Projektering, fast pris   7.200.000 kr.
Ialt 85.754.000 kr.

Etapeindeling:
Vi har forsøgt at lave en så praktisk løsning som muligt,så undervisningen fortsat sikres trods byggeriet.
Det kan dog ikke undgås at der under byggeriet vil forkomme praktiske besværligerheder.

Man kan evt. inddrage børnehave Sisi, som midlertidige klasseværelser, lærerværelse mm. Hvis der til den tid
står en ny institution klar ved fodboldbanen.

Etape 1:
Nedrivning af B-115 a, 115b, 115 c og B-719, 720.
Når disse bygninger er fjernet, påbegyndes opførelsen af bygning C, bygning D og bygning E.
Det vurderes at etape 1 vil tage 1½ til 2 år at genneføre.

Etape 2:
Nedrivning af B-115d, 115 e, 115 f og vindfang.
Når disse bygninger er fjernet, påbegyndes opførelsen af bygning F og bygning G og en del af skoletorvet.
Det vurderes at etape 2 vil tage 1½ til 2 år at genneføre.

Etape 3:
Renovering af B-115h og B-796.
Disse ombygges og renoveres så de overholder gældende bygnings reglement. Ligeledes færdiggøres amfi-
teater/trappe og resten af skoletorvet.
Skolegårde/legeplads og terræn færdiggøres.
Det vurderes at sidste etape vil tage 1½ år at gennemføre.

Åbning af skolen kan fortages ved skolestart 2015.
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