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Beliggenhedsplan 1:500

Tegn. nr. 1.01
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Beliggenhedsplan

Tegn. nr. 1.02
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Eksisterende bebyggelsesplan
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Hovedide – koncept.
Med inspiration fra bygherrens oplæg samt en nøje
analyse af grundarealerne og med iagtagelse af at
bygherren ønsker B- 796 og B-115g til at indgå i den
fremtidige skolebygning foreslår vi et ide koncept
med udgangspunkt i de to eksisterende bygningers
beliggenhed ved adgangsvejen Guutaap aqq. Her ud fra
formes skolen som et samlet kompleks indeholdende alle
de ønskede faciliteter.
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Arkitektonisk og funktionelt
Som det overordnede arkitektoniske og funktionelle
princip foreslås at skoletorv (aula), gymnastik- sal og
servicecenter placeres som hjertet i skolekomplekset
hvortil klasseafsnit, faglokaler, admini- stration og
lærere mv. knytter sig. Herved opnås en klar rumlighed
og med korte gangafstande til de omkringliggende
funktioner hvor centralrummet i videst mulig omfang
benyttes som adgangsareal til de nævnte lokaler. Dette
greb sammenholdt med grundens nuværende kotering
afspejles derefter i bygningens udvendige form som
fra hovedindgangen ved Guutaap aqq. i en glidende
bevægelse løfter sig op over terrænet og afsluttes mod
de nye legearealer mod øst. Bygningen betjenes dels af
nævnte hovedindgang dels af en niveaufri indgang mod
øst.

Bygninger der nedrives under byggeriet
Bygninger der benyttes under byggeriet
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Hovedindgang og indgang mod øst.
Arealet foran hovedindgangen foreslås disponeret som
vist med en busholdeplads for afsætning af elever,
lærere og besøgende. Et afsætningsareal hvor forældre
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Overordnede betragtninger.
Som det overordnet fremgår af bygherrens beskrivelse
samt en gennemgang af de eksisterende bygninger,
er disse overvejende i meget dårlig stand, på nær et
par stykker. De er spredt ud over grundarealet uden
nogen egentlig sammenhæng bygninger imellem. Derfor
skønnes det meget velbegrundet med ønsket om en
mere sammenhængende bygningsform. Den nye skole vil
blive indrettet ifølge de nye pædagogiske principper for
Atuarfitsialak. Skolen gøres handicapvenlig.

!( &) (

!) &#

i bil kan afsætte deres børn samt et afgrænset areal til
cykelparkering. Herudover en p-plads bl.a. til tandlægen.
Hovedindgangen etableres mellem de to eksisterende
bygninger hvor der via et vindfang er adgang til skolens
centralrum i stueplanet. Mod øst adgang via Mannasip
aqq. til en p-plads for lærere, en sti for cyklende og
gående elever/lærere samt tilkørsel med materialer
til faglokaler. Indgangen mod øst er niveaufri til
handicappede.
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Der henvises til kommunens udbudsskrivelse med
bygherre oplæg af 5.10.2010, pædagogisk idegrundlag
samt ønsker og drømme fra lærere og forældre.
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Redegørelse vedr. Renovering af Minngortuunnguuq
Atuarfia, om- og tilbygning. 3.12.2010
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Bygninger der nedrives efter den nye skole er bygget
Ny skolebygning
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Funktionsdiagram

Tegn. nr. 1.03
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Skole set fra vest - med torv, servicecenter, gymnastiksal og hjemområder

Tegn. nr. 1.04
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Lokale disponering

Underetagen- plan 0
Indgangsplanet i forbindelse med hovedindgangen
accentueres med et ankomstareal og siddetrappe, som
naturligt fremkommer via den nuværende terrænkotering.
I underetagen i B-796 indrettes VSP specialafdeling,
Pedelrum med toilet, og teknikrum for hele skolen.
Eksisterende tandlægelokaler bibeholdes. I underetagen
B-115g indrettes administration og lærerrum. Ved
en udnyttelse af det eksisterende terræn indrettes i
underetagen endvidere et centraldepot og koldt depot,
som samles og med nem adgang udefra. For enden af
lærergangener der adgang til elevator, som betjener alle
skolens etager.

Stueplanet - 1
Stueplanet er det centrale plan med skoletorv (aula)
og servicecenter som sammen med gymnastiksalen
udgør aksen i bygningen. Via ”siddetrappen” ankommer
man til servicecenteret med betjeningsskranke hvor
biblioteksdelen er trukket lidt beskyttet tilbage.
Mod syd i B-115g indrettes klasseafsnit for yngstetrinet,
som ligger i en glidende overgang fra servicecenteret.
Hjemområdet indeholder 66 klasselokaler med tilhørende
grupperum for hver to klasser i karnap, pædagoisk
værksted for lærerne og et fælles hjemområde. Der
etableres garderobe, toiletter samt rengøringsrum og
depot til klasseafsnittet. Fra yngstetrinets område er
der direkte og niveaufri udgang til legepladsarealet. B109 indrettes til skolepasningsordning evt. kombineret
med at lokalerne til yngstetrinet også at kunne huse
skolepasningsordningen.

Tegn. nr. 1.05

Mod nord etableres faglokale med fysik/kemi og depot.
Lokalet er som ønsket adskilt fra de øvrige lokaler.
.Ligeledes mod nord indrettes faglokale som rent
værksted til formning/håndarbejde og depot. I nye lokaler
mod øst og med adgang fra skoletorvet indrettes et
fleksibelt urent værksted til sløjd- og billedkunst arbejde,
benforarbejdning, fedtstensarbejde, stenslibning og
arbejde med ler. Der indrettes et fællesdepot til disse fag
hvor der til materialelevering er direkte tilkørselsmulighed.
udefra med materialer. Adgangen til dette lokale er fra
skoletorvet.
I nye lokaler og mod øst indrettes et lokale for musik/
sang/ bevægelse/drama med et mindre øverum. Lokalet er
placeret i direkte kontakt med skoletorvet adskilt via en lyd/
skydedørs væg så aula og torv kan anvendes sammen.
Musikrummet udføres lydtætaf hensyn til omkringliggende
lokaler.
Ved siden af skoletorvet placeres gymnastiksalen med to
omklædningsrum og et redskabsdepot. Gymnastiksalen
og torvet kan sammenlægges via en foldevæg og
sammen med musikrummet indgå i en symbiose hvor
der skabes et stort fælles rumforløb. Der vises forslag
til samlet anvendelse af skoletorv,gymnastiksal og
musiklokale. Vores ønske om en gymnastiksal svarende
til minimumsmålene for en basketbane har ikke kunne
gennemføres af arealmæssige grunde. Trods dette er
arealet større end programmets krav. Der vises forslag til
stoleopsætning for tilskuere i forbindelse med aktiviteter i
gymnastilsalen.

I stueetagen B- 796 indrettes nær skoletorvet et
madpakkerum med skranke til udlevering. Mod vest
indrettes endvidere lokale for hjemkundskab med karnap
som væksthus samt lokale for naturfag biologi/geografi og
et depot.
Torv set fra hjemklasser ældste trin
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Lokale disponering

1.sal – plan 2
Den tidligere beskrevne stigende bygningsform mod
øst er bl.a. afledt af et ønske om at placere mellemste
og ældste klasseafsnit over hinanden på 1. og 2.sal i
komplekset. De to afsnit har direkte og åben kontakt til
centralrummene via trappe og balkoner.
1.sal indrettes til mellemste klasseafsnit med 8
klasselokaler, pædagogisk værksted for lærere, fælles
hjemområde og grupperum. Der etableres garderobe,
toiletter og handicaptoilet samt rengøringsrum og depot til
klasseafsnittet. Elevator føres med op.

2. sal – plan 3
2. sal indrettes til ældste klasseafsnit med 6 klasselokaler,
pædagogisk værksted for lærere, fælles hjemområde
og grupperum. Der etableres garderobe, toiletter og
handicaptoiletter samt rengøringsrum og depot til
klasseafsnittet. Der etableres et særligt IT rum til ældste
klasseafsnit.

Tegn. nr. 1.06

som vist jf. beliggenhedsplan. Fra klasseafsnittene er der
direkte adgang til legepladserne via den niveaufri østlige
indgang. For yngsteklasserne foreslås, at det kuperede
areal mod syd indrettes med bl.a. legeredskabe,r hvor de
naturlige skråninger indbyder til leg og kan suppleres med
slisker, kravleredskaber og et lille hus til stillesiddende
formål.
Ud for fagklasserne mod øst etableres en boldbane med
målene 20 x 40 m, hvor der kan dyrkes fodbold, håndbold,
hocky mv. Herudover etableres et område, hvor der kan
køres på små cykler, løbehjul og evt. et afgrænset areal,
der om vinteren kan bruges til skøjter. Legepladsarealet er
så tilpas stort, at der også kan etableres ”udeskole” med
mulighed for eleverne at finde sammen i mindre grupper.
Dagslysforhold
Der etableres dagslys til alle lokaler hvor der er krav
hertil. Der tages hensyn til de lokaler som ligger mod syd
og vest for solindfald og blændinger. Centralrummene
får dagslys fra store løgformede ovenlys som skal
afskærmes i sommerperioden, når centralrummene f.eks.
om aftenen benyttes til forestillinger. Der er glasarealer
fra fællesarealer til klasser.

Torv set fra hjemområde yngste trin

Udearealer Legeplads mv.
Med det koncentrerede skolekompleks er der skabt gode
muligheder for at etablere varierede legepladsforhold
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Plan 0 - 1:200

Tegn. nr. 1.07
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Tegn. nr. 1.08

Plan 1 - 1:200
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Plan 2 - 1:200

Tegn. nr. 1.09
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Tegn. nr. 1.10

Plan 3 - 1:200
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Torv set mod servicecenter og hjemområder

Tegn. nr. 1.11
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Snit - 1:200

Tegn. nr. 1.12
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Tegn. nr. 1.13

Redegørelse

Konstruktioner og materialer
Det samlede skolekompleks konstrueres og opbygges på
traditionelt vis. De to eksisterende bygninger er opbygget i et
søjle/drager princip med betondæk imellem etagerne. Dette princip
videreføres for det samlede byggeri, Det foreslås at indvendige
vægge hovedsagelig udføres som gips lydvægge alt efter
hvilke rum de afgrænser. Dette princip betyder også at vægge
med tiden kan flyttes og opføres andre steder alt efter hvordan
skolen udvikler sig. Enkelte betonvægge vil være nødvendige af
afstivningsmæssige grunde. Det er vores vurdering at gipsvæggene
som kan fås med stort set de lydegenskaber der ønskes ud over
fleksibiliteten også vil være billigere end betonvægge.
Gulve vil overalt være af beton med en belægning af linoleum, vinyl,
fliser eller flydende gulv- belægning alt efter nærmere aftale med
bygherren.
Vægge beklædes med væv og det påregnes at der i lokalerne
opsættes opslagstavler på væggene som vi ved anvendes meget af
elever og lærere.

Isolering af bygningen udføres efter nærmere aftale
med bygherren således at man opnår bedst mulig
isolering og dermed en økonomisk fordelagtig driftside.
Balancen mellem højere anlægsudgifter og lavere udgift
til opvarmning skal fastlægges i nøje samarbejde med
bygherren. Der udarbejdes energirammeberegning for at
finde det optimale punkt for isoleringstykkelse.

Torv set fra hjemområde mellemste trin

Lofter udføres akustiske i alle lokaler så der opnås de nødvendige
efterklangstider i de forskellige rum. Specielt tages der vare på
musikrummet hvor der som vist allerede er tænkt på at lyden i
rummet skal afskærmes ved at indføre vægge med forskellige
vinkler.
Vinduer udføres med energiglas og som nævnt overvejes det
hvilken form for afskærmning der skal foretages af glasarealerne
mod syd og vest. Der udføres lamineret glas i lokaler mod terræn.
Udvendig foreslås en malet træbeklædning som farvemæssigt
kan indgå naturligt i området også af arkitektoniske grunde.
Vedligeholdelsesintervallet for en god maling er ca.10 år.
Taget beklædes med pap.
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Tegn. nr. 1.14

Facade mod vest - 1:200
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Facade mod syd - 1:200

KLASSERUM
YNGSTE
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Tegn. nr. 1.15
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KLASSERUM
ÆLDSTE

Facade mod øst - 1:200

PÆDAGOGISK
VÆRKSTED

Tegn. nr. 1.16
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Tegn. nr. 1.17

Facade mod nord - 1:200
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Redegørelse

Varme, ventilation og driftøkonomi
Der etableres ny varmecentral for hele skolen og
med en særskilt streng til tandlægen. Der etableres
styring på varmefremføringen til de enkelte lokaler. Der
etableres afbalanceret ventilation af hele skolen med
varmegenindvinding. For at mindske driftudgiften til
opvarmning og ventilation skal det overvejes anvendt
udsugningsanlæg med opvarmning af erstatningsluft,
samt varme genindvinding vha. varmepumpe. Herved
opnås at man kan udelade indblæsningskanaler, mindre
drift og vedligeholdelsesudgifter, Varmepumpen afgiver
mere varme, end der anvendes til opvarmning af udeluft.
Denne varme kan give tilskud til rumopvarmning og varmt
vand.
Vi påregner at varmepumperne tilsluttes billig afbrydelig
strøm. Hvilket vil reducere eludgiften til disse med ca.2/3.
Vi foreslår at skolens varmeforsyning kobles sammen med
kedelcetralen til kommunens administrations bygning.
At der i stedet for at etablere en ny kedelcentral i skolen
iværksættes en renovering i administrationsbygningen så
skolen også kan forsynes i de situationer hvor der ikke
er afbrydelig elvarme til rådighed. Ved renoveringen af
Administrationsbygningens kedelcentral vel man opnå
en driftbesparelse på begge byggerier. Alternativt at blive
koblet på Fjernvarmen.

Tegn. nr. 1.18

Vedr. vand vil der blive anvendt vandbesparende
armaturer i det omfang det kan lade sig gøre.
Vandudgift estimeres til kr. 2 pr. m2 pr. år
Der etableres punktudsugning til de urene fagområder
med sten-slibning, maling mv.

Byggeproces , og skolens funktion i forbindelse med
tilbygningen.
I forbindelse med det foreslåede idekoncept er der
indgået overvejelser vedrørende skolens funktion under
opførelsen af den nye del.
Med det nærværende forslag vil det være nødvendigt at
nedrive B-718 og B-719 samt en mindre del af B-720
og B-115. Øvrige bygninger herunder B-796 og B-115g
mener vi kan benyttes under byggeriet.Vi forstiller os
at man påbegynder nybyggeriet af skolen mod øst og
arbejder sig mod vest til de to eksisterende bygninger
hvor de to sidstnævnte skal renoveres og indlemmes i
nybyggeriet. Endelig bibeholdes B-109 som en del af
skolepasninsordningen.

Møblering ved forestillinger på scene (Ca.565 personer)

Endelig beslutning om varmepumpe og udsugningsanlæg
vil kræve en detaljeret gennemgang hvor budget
skal holdes op mod et traditionelt afbalanceret
ventilationsanlæg med varmegenindvinding.
Varmeudgift estimeres til kr. 70 pr. m2 pr. år.
Varmeanlægget vil i sin opbygning være velegnet til
tilslutning af eksempelvis solvarme og geotermisk varme,
hvis der foreligger bevilling hertil.
Vedr. el anvendes hovedsagelig lavenergiarmaturer og
med bevægelsesfølere for tænding af lys.
Eludgift estimeres til kr.38 pr.m2 pr.år.

Møblering ved filmfremvisninger (Ca.375 personer)
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Arealfordeling

Tegn. nr. 1.19

Arealer
De opgivne arealer er nettoarealer tillagt spildplads,
trappedel og vægtykkelser
Yngste området
Hjemklasser 6 stk a 52m2
Hjemområde og grupperum
Garderobe og toiletter
Depot
Pædagogisk værksted
Gang- og spildplads
Trappedel
Vægtykkelser
I alt bruttoareal

312 m2
112 m2
71 m2
13 m2
30 m2
45 m2
50 m2
42 m2
705 m2

Mellemste område
hjemklasser 8 stk a 52 m2
Hjemområde og grupperum
Garderobe og toiletter
Depot
Pædagogisk værksted
Gang- og spildplads
Trappedel
Vægtykkelser
I alt bruttoareal

416 m2
148 m2
79 m2
38 m2
30 m2
110 m2
50 m2
45 m2
916 m2

Ældste område
Hjemklasser 6 stk a 52 m2
Hjemområde og grupperum
IT lokale
Garderobe og toiletter
Depot
Pædagogisk værksted
Gang –og spildplads
Trappedel
Vægtykkelser
I alt bruttoareal

312 m2
184 m2
27 m2
42 m2
18 m2
30 m2
108 m2
50 m2
45 m2
816 m2

Faglokaler
Rent værksted og depot
Hjemkundskab
Urent værksted og depot
Musik/drama og depot
Fysik/kemi
Biologi/ geografi og depot
VSP undervisning inkl. Garderobe
Skoletorv
Pædagogisk servicecenter inkl. Bibliotek
Gang- og spildplads
Vægtykkelser
I alt bruttoareal

187 m2
104 m2
280 m2
156 m2
125 m2
165 m2
137 m2
260 m2
280 m2
208 m2
62 m2
1.964 m2

Administration mv.
Lærerværelse, garderobe og toiletter
115 m2
Kontorer for administration og garderobe
170 m2
Pedel/rengøring og toilet
44 m2
Central depot
182 m2
Teknikrum
54 m2
Madpakkerum
27 m2
Rengøringsrum fordelt i de enkelte afsnit
10 m2
Skolepasning en del af yngste afsnit og B-10
0 m2
Koldt depot sammen med central depot, varm 130 m2
Gymnastiksal
260 m2
Redskabsrum
28 m2
Omklædning og bad
67 m2
Gang og spildplads
45 m2
Vægtykkelser
55 m2
I alt bruttoareal
1.178 m2

Samlet Bruttoareal

Møblering ved sportsarrangement (Ca.260 personer)

5.579 m2
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