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Skoletorv
Skoletorv

Mellemste Klassetrin

Ældste Klassetrin

Pædagogisk Servicecenter

Yngste Klassetrin

Administration

Musik og Drama
Hovedindgang
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åbnes op mod skoletorvet, så scenen både kan henvende sig mod lokalet og
torvet,altefteromderskaløveselleropføresforheleskolen.
Det pædagogiske servicecenter lægger sig op ad musik- og drama lokalet og
kanletopdelesizoner,somfårenstørregradafåbenheddestonærmereman
kommerskoletorvet.Dervedskaberdetpædagogiskeservicecenterenflydende
overgang fra adminstration, over bibliotek for til sidst at smelte sammen med
skoletorvet kun opdelt af en glasvæg.

Fra hovedindgangen leder musik- og dramalokalet mod skoletorvet.

Skoletorvetersamlingspunktetforheleskolen,hererrigmulighedforatmødes
på tværs af klassetrinene og have samvær både fagligt og socialt. Det er et dyna-

Musik- og drama lokalet åbner sig op mod skoletorvet og definerer rummet, hvor eleverne mødes på tværs af alder og faglighed. Ovenlysvinduerne gør skoletorvet lyst og indbydende.

misk område, som kan bruges til adskillige formål, spændende fra frikvarter, over
forældreaftener til fællesarrangementer. Fra skoletorvet er der direkte adgang til
alle tre klassetrin, som er visuelt forbundne via en glasvæg.
Ved ankomst via hovedindgangen bliver man af musik- og dramalokalet ledt ind
pådetlyseogindbydendeskoletorv.Rummetdefineresafmusik-ogdramalokalet,dersometmøbelerplaceretcentraltpåtorvet.Musik-ogdramalokaletkan
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Yngste Klassetrin
Hjemklasse
Toiletter

2 Grupperum

Hjemområde
Elevator

Hjemklasse

Hjemklasse

Hjemklasse

2 Grupperum
Hjemklasse

2 Grupperum
Hjemklasse
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Hjemklasserneerelevernesdagligebaseogdannerfleksiblerammerforundervisningen.Alle klasselokaler har dør og udgang til det fri fra lokalet, og der er
såledesgodemulighederforatforlæggeundervisningentildetfrinårvejretindbyder til det.
I tæt forbindelse til klasselokalerne ligger grupperummene som muliggør opdelt
undervisning,gruppearbejde,individuelfordybelseetc.Rummeneerplaceretto
ogtoadskiltafenfoldevæg,sådeletkanslåssammentiletstørrelokale.
Det pædagogiske aktivitetscenter er placeret i etage 0 under det yngste klassetrin, og er via en trappe forbundet med dette. Her er skolepasningen indrettet
samtidigmedatrummetfungerersombufferzonevedaflysningafundervisningen.

Hjemklasserne har direkte forbindelse til verden udenfor.

Depot
Koldt depot

Elevator

Depot
Teknikrum

Pædagogisk aktivitetscenter

Det pædagogiske aktivitetscenter og depoter er indrettet i etage 0 under yngste klassetrin.
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Mellemste Klassetrin
Hjemklasse
2 Grupperum +
2 Grupperum i Etage 2

Hjemklasse

Hjemklasse
2 Grupperum

Hjemklasse

Hjemklasse

Hjemklasse

Hjemklasse

Hjemområde

2 Grupperum

Toiletter
Hjemklasse
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Defælleshjemområdererkernenideindividuelleklassetrin,ogfordelereleverne
udideresrespektivehjemklasser.Deerrammenhvorundervisningenkanforegå
mere afslappet ved individuelt arbejde, hvor klassen kan sprede sig ved gruppeprojekter,oghvorelevernekanfåetafbrækifrikvarterene.Rummeterlystog
indbydende, takket være ovenlyset og den store rumhøjde, virker det befriende
og giver et godt indeklima.
Toiletternebefindersigihjemområderneogfremstårligesommusik-ogdrama
lokaletsometfritståendemøbel,somerletgenkendeligt.Samtidigerderbevaret
toiletterifagfløjene,såeleverneikkeerafhængigeafatbevægesighelttilderes
hjemområdehvisbehovetopstår.

Hjemområdet er lyst og indbydende, det opfordrer til brug såvel i undervisningen som i frikvarterer.

Kode nr. 12124

9

Ældste Klassetrin
Hjemklasse
Hjemklasse
2 Grupperum

2 Grupperum

Hjemklasse

Hjemklasse

Hjemklasse

2 Grupperum

Hjemområde
Hjemklasse
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Toiletter
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På Etage 2 ligger de pædagogiske værksteder, som er lærerens domæne, her
er plads til fordybelse så undervisningen kan planlægges spændende og varieret. Fra det pædagogiske værksted er der udsyn over det tilknyttede hjemområdesamtskoletorvet,hvordetrepædagogiskeværkstederogderestilhørende
depoter er forbundet med elevator via en gangbro.

Udsigt over hjemområdet fra balkonen ved det pædagogiske værksted.
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Fagfløj
Fysik/Kemi

Biologi/Geografi
Gangbro

Hjemkundskab

Tandklinik

Rent Værksted

Urent Værksted
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Faglokalerne placeres i de eksisterende bygninger: B796 og B115-G som renoveres. Bygningerne forbindes med en ny gangbro, så hele skolen er forbundet.
Detreneværkstedhusererfagsomformningoghåndarbejde,fagsomikkedecidereterstøjendeogstøvende.Værkstedetkanvedhjælpafenfoldevægdeles
op i to. Der er adgang til det fri så varer let kan leveres og eleverne kan komme til
værkstedet uden at gå gennem resten af skolen.
De aktiviteter som ikke kan foregå i det rene værksted, bliver afholdt i det urene
værksted.Dissefagomfatterbl.a.sløjd,billedkunst,ben-samtstenforarbejdning.
Ligesom det rene værksted, kan det urene værksted ved hjælp af en foldevæg
deles op i to, og der er adgang til det fri så varer let kan leveres og eleverne kan
komme til værkstedet uden at gå gennem resten af skolen.
Fysik- og Kemi undervisningen flyttes til etage 1 over tandklinikken, hvor de
nyrenoverede lokaler og nye faciliteter danner rammen om undervisning i naturfagene.

Det urene værksted.

BiologiogGeografibliverligeledesflytteroveridennyrenoveredefløj,hvorlokaletmedtilhørendedepotliggervedsidenafFysik/Kemi.
Der er via trappe adgang til lokalet fra indgangen i etage 0.
Hjemkundskab er indrettet i etage 1 overfor gangbroen til Biologi / Geografi og
Fysik / Kemi således at de 3 faglokaler ligger tæt sammen i de nyrenoverede
bygninger. Vinduerne vender mod syd og der etableres en karnap i sydvæggen
medetvæksthustilgrøntsagersomkananvendesiundervisningen.
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Administration
Madpakkerum
Garderobe

Personale toiletter

Rengøring

Møderum
Viceinspektør

Lærerværelse
Kontor
Kontorassistent
Skoleleder
Sti til haver og naturlegeplads
Pedelrum
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LæreværelsetindrettesiforlængelseafHjemkundskabiB115-Gpåetage1.Det
ligger nær kontoret og personaletoiletter. Lærerværelset indrettes med borde til
spisning,køkkenbordogkøleskab,endvidereopstillespersonaleskabe.
Kontoret er indrettet i den ligeledes nyrenoverede B115-F bygning, med kontor
forskoleinspektør,viceinspektør,kontorassistent,10arbejdspladserforrådgivningslærereogfagvejledere,samtmøderum.
Administrationen ligger tæt på skoletorvet, og der er direkte forbindelse til det
pædagogiske servicecenter, hvori biblioteket er placeret tæt op ad administrationen.

Lærerværelset.
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VSP-Undervisning
Dererindrettet3hjemklassertilVSP-Undervisning,hverklassekanopdelesent-

Pædagogisk værksted

enmedlaveskillevæggepåhjulellermedmobiledobbeltbåse,somkanopstilles
påfleremåder.Dererhjemområdemedkøkken,pædagogiskværkstedoggrupperum, samt depot.
Toilet

Hjemområde

Depot

Specialundervisning

Grupperum

Specialundervisning
Samtalerum
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Gymnastiksal
Gymnastiksalen er 12x20 m hvilket er 240 m², og kan rumme en formindsket basketball bane. Der er separat omklædning for drenge og piger så de kan dyrke
idræt sammen, og der er fra omklædningsrummene forbindelse til det fri. I tilknytning til gymnastiksalen er der redskabsrum.

Redskabsrum

Gymnastiksal

Omklædning
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Situationsplan
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Snit AA 1:500

Snit BB 1:500

Adgangen til skolens hovedindgang ved skoletorvet, sker fra Guutaap Aqq. og
går mellem B115G og B796. Der er også adgang til skolen fra Mannarsip Aqq.
Der etableres parkeringspladser ved B796 og ved Mannarsip Aqq.
Cykelstativer til cykelparkering foreslås ved yngste trin, på siden mod B115.
Der er adgang til alle skolens faglokaler og til gymnastiksal uden at skulle ind i
den centrale skoledel med skoletorv.
Området omkring B109 foreslås udlagt til naturområde. Området med fjeld anvendes som naturlegeplads, området med jord anvendes til have. En del med
beplantning af pil, elm og alaska gran. En del med med havebede og mistbænke
medblomsterogdegrøntsagersomkandyrkesher,radiser,gulerødder,kinaradiserogmajroer.
Ankomst til hovedindgangen fra Guutaap Aqq.

Omkring klassetrinene foreslås der endvidere at udlægge områder til legeplads,
skatepark og volleyballbane.
Kode nr. 12124
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Etage 0

Fagfløj

Pædagogisk Aktivitetscenter

Etage 0 1:500
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Etage 1
Ældste Klassetrin

Yngste Klassetrin

Mellemste Klassetrin

Fagfløj

Skoletorv

Administration

VSP-Undervisning

Gymnastiksal

Etage 1 1:500
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Etage 2

Pædagogisk Værksted

2 Grupperum

Etage 2 1:500
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pæd. værksted

Arealdisponering
Sheet1

Netto arealer
Yngste trin
hjemklasser
grupperum
fælles hjemområde
toiletrum
depot
pæd. værksted
Mellemste trin
hjemklasser
grupperum
fælles hjemområde
toiletrum
depot
pæd. værksted
Ældste trin
hjemklasser
grupperum
fælles hjemområde
toiletrum
toiletrum
depot
pæd. værksted

m²/enh.
51,8
18,8
131,5
37,7
36,8
31,4

m² i alt
311
113
131,5
37,7
36,8
31,4

52
18,4
170,3
47,8
36,8
31,4

m² i alt
416,2
147,2
170,3
47,8
36,8
31,4

6
6
1
1

50,7
18,7
131,5
37,8

m² i alt
304,5
112,5
131,5
37,8

1
1

36,8
31,4

36,8
31,4

antal
6
6
1
1
1
1

8
8
1
1
1
1

Lokaler ved skoletorv
skoletorv
pæd. servicecenter
musik/drama
madpakkerum 20

m²
396,1
182
156
19,7

Faglokaler
rent værksted
rent værksted depot
hjemkundskab
urent værksted
urent værksted depot
fysik/kemi
fysik/kemi depot

m²
158,9
29,9
105,9
213,8
95
105,9
28,9

1

31,4

31,4

Lokaler ved skoletorv
skoletorv
pæd. servicecenter
musik/drama
madpakkerum 20

m²
396,1
182
156
19,7

Faglokaler
rent værksted
rent værksted depot
hjemkundskab
urent værksted
urent værksted depot
fysik/kemi
fysik/kemi depot
biologi/geografi
biologi/geografi depot
specialundervisning

m²
158,9
29,9
105,9
213,8
95
105,9
28,9
158,9
53
156,4

Sheet1

Page 1

Adm. og service
bibliotek
lærerværelse
kontor
pedel og rengøring
centraldepot
teknikrum
rengøringsrum
skolepasning
koldt depot

m²
106,1
149
26,4
189,6
56,2
16,8
55,7
127,4

Gangarealer
etage 0 under yngste trin
etage 1 gang til gymnastiksal
gangbro
renoverede bygninger

m²
55,2
62
31,9
271,6

I alt

5173,8
.

Page 1

Kode nr. 12124

23

Tidsplan
September 2011

Juli 2012

December 2012

Etape 1

Etape 2

Nedrivning af B718 og B719.

Renovering og ombygning af B115g og B796, samt opførelse af depot.

Opførelse af yngste trin, etablering af teknikrum, flytning af forsyningsledninger

(Af hensyn til bevillingens årsfordeling gøres tidsrummet for etapen kort).

(stikledninger) til det ny teknikrum og etablering af ledningsforbindelse herfra til
eksisterende bygninger.

Nedrivning
Renovering
Nyopførelse
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Januar 2013

Marts 2014

December 2014

Etape 3

Etape 4.

Nedrivning af B115a, B115b, B115c og B720.

Nedrivning af B115d og B115e

Opførelse af nybygningen med mellemste og ældste trin samt skoletorv, pædago-

Renovering af B 115f.

gisk servicecenter og musik og drama.

Opførelse af Gymnastiksal, specialundervisning, depot ved B115g og gangbro
mellem B115g og B796.

B115 F
Genanvendes
Råhuset, fundamenter, den bærende konstruktion bjælkelag m. isolering, vægge af gasbeton, loft og tagkonstruktion.
Renovering
Krybekælder: Der isoleres jf. SBI anvisning 112.
Ydervægge: Udvendig beklædning nedrives der efterisoleres
svarende til bygningsreglementets krav og der opsættes ny beklædning på lægter.
Loft: Der efterisoleres og opsættes ny loftbeklædning.
Gulv: Der etableres ny gulvbelægning.
Tag: Der pålægges ny overpap.
Vinduer erstattes af lavenergivinduer. Døre udskiftes.
Der malerbehandles.
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B115 G
Genanvendes
Råhuset, fundamenter, den bærende konstruktion terræn- og
etagedæk gulvkonstruktion 1. sal (2. etage), ydervægge nogle
vægge af gasbeton, loft og tagkonstruktion.

B796
Genanvendes
Råhuset, fundamenter, den bærende konstruktion dæk, gulvkonstruktion, ydervægge nogle vægge af gasbeton, loft og tagkonstruktion.

Renovering
Ydervægge: Udvendig beklædning eftergås og malerbehandles.
Loft: Beskadigede lyddæmpende plader udskiftes.
Loftrum efterisoleres.
Gulv: I stueetage (1. etage) demonteres eksisterende gulv der
isoleres med hårde plader og støbes flydende betongulv med fald
mod gulvafløb. Der lægges klinker på gulv.
På 2. etage pålægges ny gulvbelægning.
Tag: Der pålægges ny overpap.
Vinduer erstattes af lavenergivinduer. Døre udskiftes.
Der malerbehandles indvendigt.

Renovering
Ydervægge: Udvendig beklædning eftergås og malerbehandles. Indvendigt beklædes med hårde gipsplader.
Lofter: Beskadigede lyddæmpende plader udskiftes efter behov.
I loftrum efterisoleres.
Krybekælder isoleres.
Gulv: Undergulv og gulvbelægning udskiftes.
Tag: Der pålægges ny overpap. Fugtskader i udhæng udbedres.
Vinduer erstattes af lavenergivinduer. Døre udskiftes.
Der malerbehandles indvendigt.
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Materialer
Udvendigt bibeholdes de eksisterende farver, facaderne udføres som klinkebeklædning som den nuværende. Der foreslås endvidere at anvende fibercementplader i stedet for en træbeklædning, herved holdes facaderne vedligeholdelsesfri mens det oprindelige udtryk bevares. Taget dækkes ind i sort tagpap.
Indvendigt holdes lofter hvide og vægge i brækket hvid, døre og evt. vinduer
males i stærke klare farver. Gulve beklædes fortrinsvis med linoleum, indfarvet
i korrespondence med dørene. Vægge og etagedæk udføres i beton for at lydisolere. Musik- og Drama lokalet samt Toiletkernerne beklædes med lakeret
birkefinér, for endvidere at understrege fornemmelsen af et møbel. Toiletrum udføres med flisebeklædning. I nederste etage bruges boldsikkert glas for at mindske følgeskader af uheld og hærværk.
Idet der vælges en farve for hver trin, en farve for VSP undervisning og en farve
for faglokaler, forstærkes genkendeligheden og tilhørsforholdet. Til lærerværelse
og kontorer vælges mere afdæmpede farver.
Det er vor erfaring at stærke klare farver mindsker risiko for hærværk mens mørke

Klinkebeklædning af fibercementplader.

og grå farver øger hærværk.
I forbindelse med samtlige indgange etableres skridsikkert underlag.
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Bæredygtighed
For at spare på energien foreslåes alle vinduer udført som lavenergivinduer,
hvilket medfører et væsentligt formindsket varmetab. Samtidigt anvendes lysog varmeregulerende glas efter behov, dvs. på samtlige sydvendte vinduer samt
på øst- og vestvendte vinduer efter nærmere undersøgelser og drøftelse med
skoleledelsen.
Generelt isoleres bygningerne bedre end bygningsreglementet kræver, ventilationsanlægget er behovsstyret og genvinder samtidigt 75% af varmen, hvilket
sammen med lavenergivinduerne giver en betydelig besparelse i opvarmningsbehovet. Dette giver stor reduktion i udgifter til opvarmning.
Solvarmeanlæg foreslåes ikke på nuværende tidspunkt, da disse har en ringe
virknigsgrad i mørke perioder hvor der er mest brug for varme. Derfor er sådanne
systemer endnu ikke rentable i Grønland.
Alle rum udstyres med lavenergiarmaturer, som ved hjælp af intelligent styring  
og zoneopdeling giver ideelt lys som supplement til dagslyset, og automatisk
slukker når der ikke er elever tilstede. Derved holdes elforbruget på et minimum,
hvilket typisk vil svare til en 60% besparelse i forhold til det nuværende elforbrug
til belysning.
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Forsyningsforhold og Installationer
Stikledninger

Opvarmning

Vandstik føres fra hovedledning nord for B720 til teknikrum i etage 0 under yngste

Opvarmning kan ske ved gulvarme, radiatorer og gennemventillationsanlæg, valg

trin.

foretages først i projektforslagsfase.

Nye separate vandstikledninger etableres til tandklinik i B-796 og Teknik og Miljø
forvaltning i B-1295.

Ventilationsanlæg.

Elstik føres efter nærmere aftale med Nukissiorfiit. Der etableres separat stik til

Der installeres balanceret ventilationsanlæg med varmegenvinding fra udsugn-

tandklinik.

ingsluft.

Kloak tilkobles hovedledning vest for B796.

Styring af temperatur sker decentralt i de enkelte lokaler.

Teknikrum

Trådløst netværk og telefonanlæg

I teknikrum i etage 0 under yngste trin opstilles 2 oliefyr der dimensioneres så de

Der installeres trådløst netværk som dækker hele skolen, og vedligeholdes fra

kan forsyne skolen med varmt vand og varme ved en drifttemperatur som passer

kontoret.

til evt. senere installeret fjernvarme. Ved at anvende 2 fyr opnås stor driftsikker-

Der installeres digital ”telefoncentral” (server) og ledninger til administrationen og

hed og bedre mulighed for vedligehold.

lærernes område i pædagogiske værksteder og servicecenter.

Mellem B115f og B115g er der et sekundært teknikrum.
El-tavler etableres i teknikrum.

ABA og ABDL anlæg
Der installeres anlæg som i tilfælde af brand alarmerer, tænder for panikbelysn-

Installationsføring

ing og lukker branddøre.

Centralvarme samt varmt og koldt vand fremføres til brugssteder fra teknikrum i
krybekældre og /eller ingeniørgange.
Kabler til undertavler føres ligeledes her.

28
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Brandfunktion
Hvert undervisningslokale med tilhørende grupperum er en brandcelle.
Hvert trin udføres som en selvstændig brandsektion, og underetagen i yngste trin

2

udgør en særlig brandsektion. Det forudsættes at hvert trin brandmæssigt kan
behandles som enétages bygning, uanset at der er indskudte etager.
B796 undtaget tandklinik udgør en selvstændig brandsektion, tandklinik er en
brandsektion, og trapperum+gangbro er en brandsektion.
B115G er en brandsektion. Skoletorv og servicecenter er en brandsektion, og

5

1

4

3

B115 F samt VSP og gymnastiksal er en brandsektion.
Der er i flere tilfælde vist glasvægge mellem brandsektioner, i sådanne tilfælde

7

6

anvendes brandglas (EI 60).

8

Brandsektioner i Etage 1.

9

10

5

6
Brandsektioner i Etage 0.
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Prisoverslag
Overslaget er specificeret efter princip som foreskrevet i byggeprogrammet, men
da arealet i samme bygning kan have meget forskellige enhedspriser er nybyg
opdelt på etager.
F. eks. er koldt og varmt depot i etage 0 i etape 1 væsentligt billigere end arealet i
etage 1, ligesom arealet i etage 2 er billigere end i etage 1.

Sheet1

Sheet1

Prisoverslag

Brutto arealer
Etape 1
Nybyg Yngste trin m.m.

Etape 2
Renovering

Etage 0
Etage 1
Etage 2
I alt

I alt

Etage 1
Etage 2
I alt

m²
2.173
353
2.526

Etape 4
Gymnastiksal og depot
VSP undervisning og omklædning
I alt
Skolen i alt

m²
533
631
72
1.235
m²
770
686
42
56
1.553

B115g
B796

Nybyg gangbro
Nybyg depot

Etape 3
Nybyg mellemste og Ældste trin og skoletorv m.m.

Sheet

m²
284
262
546
5.861

Etape 1
Renovering
Renovering
Nybyg Yngste trin m.m.

Etape 2
Renovering
Renovering
Nybyg gangbro
Nybyg depot

B718
B719
Etage 0
Etage 1
Etage 2
I alt

B115g
B796

kr / m² Samlet pris kr
790
172.000
790
204.000
12.000
6.391.000
18.000
11.358.000
14.000
1.001.000
19.126.000

770
686
42
56

5.000
6.000
12.000
13.000

3.852.000
4.114.000
499.000
723.000
9.188.000

386
353
121
218
2.173
353

790
790
790
790
17.800
14.000

305.000
279.000
96.000
172.000
38.676.000
4.946.000
44.474.000

331
314
284
262

790
790
16.000
17.000

262.000
248.000
4.549.000
4.452.000
9.511.000

I alt
Etape 3
Renovering
Renovering
Renovering
Renovering
Nybyg mellemste, ældste trin og skoletorv m.m.

Etape 4
Renovering
Renovering
Gymnastiksal og depot
VSP undervisning og omklædning

B115a
B115b
B115c
B720
Etage 1
Etage 2
I alt

B115d
B115e

I alt
Projektering håndværkerudgifter og byggeplads

Kode nr. 12124

m²
218
258
533
631
72

82.299.000

31

