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Opførelsesår:
bygn 1: 1950, tilbygning+ bygn 3 1969, 1998, 2010)

1

Antal etager inklusive parterre og tagetage: 4
Arkitekter: Henry Kryger (1950)
Peter Sass Nielsen, Klaus Helweg Larsen og Finn Monies (1968)
Domus Arkitekter (1998)
Matrikel størrelse m2: 24846, Matrikel 2mt
Areal i grundplan m2: 8238				
Samlet bygningsareal m2: 10918
Friareal m2: 16608

Opgaven

Max. bebyggelsesprocent iht. kommuneplan: 50%
Restkapacitet m2: 1505
SAVE: Bevaringsværdi 3 (høj)

Arealoplysninger

BYGGERIET PARTER

Underrådgivere tilknyttet opgaven:

Bygning 4

JL Engineering
Projektansvarlig, Rudersdal

Nygårds plads 9

Formand for byggeudvalg og styregruppe

2605 Brøndby

Henning Bach Christensen, Direktør

Projektansvarlig: Jesper Christensen

Indskoling
3. årgang
SFO
Musik
Billedkunst
Special/tale

Bygherre og Bygningsejer:

AB-Clausen

Årstal: 1998
Brutto m2: 2162
JR: 2023

Rudersdal Ejendomme (RE)

Valhøjs allé

Teknik og Miljø

2610 Rødovre

Øverødvej 2, 2840 Holte

Projektansvarlig: Burak Demirci

Projektleder: Kristian Toppevad Stoltz
Konsulenter:
Ansvarlig for den læringsmæssige indhold:

Gade Mortensen Akustik

Skoleområdet,

Miljøfarlige stoffer: Golder Associated A/S

Økonomi og drift
Stationsvej 36, 3460 Birkerød
Ansvarlig: Skolechef, Martin Tinning

Bygning 1

Udskoling
Administration
Lærerværelse
Festsal

Opgaven udføres under rammeaftale af:
Projektteamet:

Årstal: 1950
Brutto m2: ca. 4227
K ælder: 2044

Totalrådgiver
RUBOW Arkitekter
Bredgade 25X
1260 København K

Bygning 3
Funktion:

Årstal: 1969
Brutto m2: ca. (BBR) 1743
JR: 1560

Projektleder: Katrine Daugaard Jørgensen
Ansvarlig landskabsarkitekt; Stine Poulsen
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Eksisterende forhold

Etagearel til undervisning
4840

Bygning 2
Idræt
Skifterum

Årstal: 1950+ 2005
Brutto m2: ca. 2786

OPGAVEN

KOMMISSORIUM

Byggeprogrammet omhandler samling af udskoling på Ravnholm Skole- Næ-

Nærværende byggeprogram udføres under ’Kommissorium for byggeudvalg

rum matrikel og deraf afledt rokade for øvrige dele af skolen.

for byggeprogram for samling af Ravnholm Skoles udskoling på Nærum matrikel’.

Byggeprogrammet udføres ift. til YB18, og har til formål at rammesætte opgaven for den fremtidige samling og ombygning af udskolingen ift. krav og øn-

Samling af udskolingen og de programmatiske tilpasninger heraf er bearbej-

sker for disponering og arealer og økonomi.

det i samarbejde med byggeudvalg og skolens ledelsesteam.

Ændrede krav og ønsker til fremtidens læringsmiljø samt et faldende elevtal

Projektet er bearbejdet jf. kommissoriets stk. E i forhold til ’fremtidige lærings-

iht. elevtalsprognosen, der viser at enkelte årgange på skolerne er nede på 1

miljøer i Rudersdal Kommune’ – både i forhold til indvendige og udvendige

Spor, har foranlediget en samling af skolerne i Rudersdal. Nærværende opgave

læringsmiljøer. Dette har affødt mindre tilpasning af omfang i forhold til area-

skal sikre, at der skabes rammer for et både socialt og fagligt bæredygtige

lanalysen, ikke mindst for udendørs læringsmiljøer. Omfang fremgår af under

udskolingstilbud på Ravnholm Skole ind i fremtiden.

poster for modernisering og anlæg i økonomiarket.

Forud for opgaven er der udført en arealanalyse af Rubow Arkitekter, hvori

Kommissoriets stk. F vedrørende genopretning af indvendige og udvendige

økonomiudvalgets beslutning om 10% reduktion er indarbejdet. Denne har

overflader er bearbejdet i samarbejde med Rudersdal Ejendomme (RE), Team

været udgangspunkt for den videre bearbejdning i den inddragende proces.

Energi og den ejendomsansvarlige. Omfang relateret hertil fremgår af økonomiarkets genopretning samt energirenovering.
I processen er tilgået følgende omfang og dertil knyttede udgifter ift. arealanalysen:
•

Omfang af ressourcepersoner der (naturligt) har til huse på Nærum

Skole, samt møde faciliteter, også for klubpersonale (hertil er reserveret plads i
bygn. 3)
•

modtageklasser

•

Behov for selvstændigt natur/tekniklokale aht. læring og trivsel til de

yngre årgange
•

Behovet for at sænke gulvet i den gamle pedel

•

Faglig fleksibilitet ift. det naturfaglige område/ matematiktræning.
RUBOW Arkitekter, JL Engineering, AB Clausen
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FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØER I RUDERSDAL

- Stærke faglige områder, hvor fagenes principper og metoder er synlige. De

Motivation og autentisk problemløsning

Opgaven udføres med udgangspunkt i Masterplanens: Fremtidige Lærings-

enkelte fags behov for funktionaliteter skal understøttes og fagenes fælleshe-

Læringsforløb, der bygger på den virkelige verdens problemer - store som

miljøer i Rudersdal.

der skal også være tydelige i skolens indretning.

små - motiverer børn og unge til læring. Vi ved også, at det at arbejde med

Uddrag af forord herfra:

Med forbedringen af skolernes fysiske rammer bevæger vi os ud på en spæn-

“Skolen har den helt særlige udfordring, at den skal forberede eleverne på en

dende rejse, hvor udviklingen af skolernes læringsmiljøer skal gå hånd i hånd

fremtid, som for de fleste er ukendt. Vi ved, at den teknologiske og digitale

med den fortsatte udvikling og forbedring af skolens praksis”

hele processer, fra ide til produkt eller handling er motiverende, når læringen
bliver til autentisk problemløsning.
Det betyder at de pædagogiske medarbejderne samarbejder om konkrete

udvikling er gået og går så hurtigt, at kompetencekrav og arbejdsmarked æn-

forløb og deler deres viden om undervisnings- og organisationsformer, der

drer sig med stor hast. Dette kombineret med viden om, hvad der understøtter

understøtter elevernes oplevelse af at være del af en undervisning, der er vari-

elevernes læring og udvikling bedst, stiller nogle helt andre krav til skolens

SKOLENS VISION

eret, involverende, motiverende, innovativ og virkelighedsnær. De pædagogi-

indretning af læringsmiljøerne, end det som mange kender fra egen skoletid

Ravnholm Skole, vision for byggeudvalget 2021

ske medarbejdere er rollemodeller og udfolder løbende deres kreativitet, ska-

med inddeling i klasser med en forholdsvis ensartet indretning, aflukkede

Udskolingen på Ravnholm Skole er et godt sted at være og lære. En skole, hvor

ber læringsforløb sammen og bliver inspireret af hinandens praksis.

faglokaler og en skoledag med skiftende fag uden den store sammenhæng.

alle unge trives, er trygge, hvor de kan udfolde sig og bliver udfordret til at

Indretningen af skolens læringsmiljø kan medvirke til at understøtte en kvalita-

lære. En skole, hvor alle motiveres og bliver nysgerrige på læring i en fleksibel,

Deltagelsesmuligheder for ALLE unge

kreativ og varieret skoledag.

Alle elever på Ravnholm Skole skal have mulighed for at indgå i fællesskaber,

tiv forbedring af skolens praksis.

som udvikler deres personlige, sociale og læringsmæssige kompetencer.
Den skole, vi drømmer om at skabe…

Samarbejde skal gøre dem i stand til at lytte til andres idéer, forhandle, lave

Skolernes læringsmiljøer vil ændre sig fra klasselokaler, hvor eleverne ophol-

”Vi vil lave skole sammen med vores elever. En skole, hvor vores elever er i cen-

aftaler og skabe noget sammen. Vi skal skabe veje til deltagelse for det enkelte

der sig det meste af skoledagen til åbne læringsområder, der understøtter

trum for vores virke og arbejde. Hvor vores elever er bevidste om læring - har

barn og samtidig stille læringsmiljøer til rådighed, der udfordrer, forstyrrer og

elevernes aktive deltagelse i deres læring.

metoder til at nå deres mål - og hvor de løbende oplever progression, bl.a.

udvikler den enkelte i kraft af fællesskabets rummelighed og forpligtelse.

fordi de får og giver feedback til hinanden og underviserne. Vi drømmer om at

Kendetegn for eleverne på Ravnholm Skole er:

- Det skal være en oplevelse at gå rundt på skolerne i Rudersdal Kommune,

skabe en skole med høj grad af samarbejde mellem elever og undervisere, og

hvor det skal summe af aktive elever, der arbejder med forskellige opgaver, der

mellem undervisere, vejledere og ledelse. En skole hvor eleverne oplever at de

er tilpasset til deres forudsætninger.

er en del af en helhed, hvor der både er plads til den enkelte og hvor forskellig-

•

hvor forskellighed er en styrke.

hed opleves som en styrke i fællesskabet. En skole hvor medarbejderne er tæt

•

at eleverne lærer af og med hinanden og efterspørger feedback.

- Skolerne skal være et aktivt sted med gode rammer for praktisk arbejde, be-

på elevernes læring og trivsel, hvor feedback på alle niveauer er velkommen til

•

at eleverne kan skrue op og ned for sig selv, og vise hinanden respekt og

vægelse både ude og inde.

forbedring af praksis.

tillid, så den enkeltes bidrag opfattes som betydningsfuldt.
•

6

at eleverne oplever sig selv som betydningsfulde deltagere i fællesskaber,

at eleverne har metoder til at lære nyt og har mod til at fejle.

Grundelementer i
fremtidige læringsmiljøer
Den individuelle arbejdsplads og stillezoner
Læringsmiljøet skal understøtte inklusion og
undervisningsdifferentiering. Der skal sikres egnede
rum eller områder med inventar, der er helt eller delvist
skærmede, og hvor fokuseret research og læsearbejde
og lign. kan foregå.

Praktiske faglige områder og zoner
‘Åbne’ centrale værkstedområder eller
decentrale kreazoner skal understøtte
den almene undervisning ift. produktion
og præsentation.

Grupperum/ zoner
De bruges ift. holddeling, idegenerering, debat og
projektarbejde. Grupperum og zoner skal være
appellerende så børnene vælger dem til.
Gruppezoner ifm. fællesarealer og projektrum
sikres delvis afskærmning fra det øvrige område
og gerne med fokuseret belysning, polstring m.v.

Mini-eksperimentarier
Modelbygning og eksperimenterende
praksis skal understøtte det naturfaglige
og matematiske område. Det skal være
muligt selv at bygge forsøgsopstillinger,
modeller og prototyper og arbejde med
mekanik hands-on.

Stilladsering og synlig læring
Læringsrummet, både det fysiske og digitale,
skal understøtte synlighed omkring metode,
opgavetilgange, ‘mind-set’ og progression.
Der skal sikres både permanent toning og
synlige læringselementer samt ophængningsmuligheder til elevernes procesforløb,
både på vægge og mobile enheder.

Projektområdet
Med projektområdet menes
områder i faglige cambus’ eller
årgangsområder, hvor mange
forskellige former for undervisning
og aktiviteter kan foregå side om
side, og hvor lærerne praktiserer
co-teaching og der kan laves reel
undersvisningdifferentiering.
Området kan delvis påvirkes af
eleverne, og skal tilbude alsidige
arbejdsstillinger og mulige veje
ind i læring.

Digitalt læringsmiljø
Det digitale miljø skal understøttes bredt på skolerne.
Der skal sikres mulighed for digital produktion f.eks.
i Fablabs med 3D-print og laserskæring – f.eks.
ifm. med det praktisk faglige område,
greenscreenoptagelser og klipning af film og lyd.
Desuden skal den digitale praksis understøttes bredt
både ift. tilslutnings- og opladningsmuligheder ved alle
arbejdsstationer, samt udstilling af elevernes digitale
produktioner.

Decentral PLC - hotspots
Alderssvarende og fagligt tilpassede minibiblioteker opstilles der, hvor børnene i øvrigt
arbejder. Det skal være muligt at lave udlån
på stedet, bladre i opslagsværker og søge titler.
Biblioteket kan i indskolingen udformes som
læsehuler, hvor de i udskoling er mere
integrerede i fagområder.

Arenaer i alle scalaer
Arena-område integreres både som mindre beskedog præsentationszoner i de enkle områder og evt. som
større auditorier eller læringstrapper centralt, hvor
elever kan præsentere og modtage oplæg og instrukser
for flere klasser ad gangen.

Udendørs leg og læring
Udelæring skal integreres i videst muligt omfang for
enkelt at sikre variation, bevægelse og undersøgendeog eksperimenterende praksis. Overdækkede udendørs
klasselokaler, shelters, udendørs eksperimentarium,
skolehaver eller lignende skal integreres i samarbejde
med skolen, så ejerskab i udearealerne sikres. I alle
udeområderne skal der sikres adgang til vand og el.

Team- og lærerfaciliteter
”Man skal lige kunne…”
Det professionelle arbejde mellem medarbejdere starter i
decentrale forberedelsesrum, som forankrer elever og
lærernes arbejdsfællesskab. Her er plads til både
teammøder og individuel forberedelse. Der er opbevaring
til lærernes remedier til området. I rummet er der
mulighed for ophængning af inspirationsmateriale, skærm
og whiteboard, samt faciliteter til print og kaffe m.v.
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Byggeudvalg Ravnholm Skole (Nærum matrikel)
Byggeudvalgets sammensætning

2

Direktør

Henning Bach Christensen

Skolechef

Martin Tinning

Ejendomschef

Mette Carstad

Skoleleder

Kristine Juel Sklander

Pædagogisk afdelingsleder for udskolingen

Birgit Schøn

Matrikelleder (Nærum)

Kristine Jønsson Gebuhr

Administrativ leder

Eva Krag

En forældrevalgt repræsentant fra

Jonas Bille

Skolebestyrelsen

Proces + organisation

Medarbejderrepræsentant

Filip Dam Bjørkman

Medarbejderrepræsentant

Dorthe Haugaard Nielsen

Elevrepræsentant fra udskolingen

Jacob Tandrup

Elevrepræsentant fra udskolingen

Theodor Lund Hodges

En repræsentant fra Rudersdal Ejendomme

Kristian Toppevad Stoltz

En ekstern rådgiver fra RUBOW Arkitekter

Katrine Daugaard Jørgensen

En sekretær fra Skoleområdet

Emil Svinth Aagaard

Byggeudvalgets sammensætning

Byggeudvalg Søholmskolen (Toftevang matrikel)
BYGGEUDVALGETS SAMMENSÆTNING:

Byggeudvalgets
sammensætning
DEN INDDRAGENDE
PROCES FORTSAT
Med udgangspunkt i drøftelserne i byggeudvalget og med skoleledelsen
fore-

Byggeudvalgets opgave har været at rådgive og understøtte teamet i dispone-

slås følgende i byggeprogrammet:

ring af fremtidige forhold.

- ARBEJDSGRUPPEMØDER
Direktør

I dispositions- og projektfasen vil skolens faglærere og ledelse blive inddraget i
Henning Bach Christensen

1) SFO aktiviteter lægges i byggeprogrammet på begge matrikler, SFO bruger

den konkretisering af de faglige områderne, ift. både rum- og zonedeling, samt

Byggeudvalgsmøder i programfasen har indeholdt generel orientering og

fællesrum, samtalerum og garderobe ved 5. årgang. Vi foreslår, at dette tages

inventar og udstyr. I møderne deltager BSF samt rådgivere. Møderne forventes

rammesætning af opgaven samt konkrete refleksionsøvelser vedrørende ud-

op til vurdering igen ift. projektfasen ift. at skabe et kvalitativ og ressourcemæs-

afholdt i workshopdage med følgende emner:

bygningsmuligheder og organisationsprincipper til drøftelse.

sigt bæredygtigt tilbud på Ravnholm Skole.

1) Rokadeplan (med deltagelse af skoleledelse)

Skolechef

Martin Tinning

Ejendomschef

Mette Carstad

Skoleleder

Annika Palmelund

Pædagogisk afdelingsleder for udskolingen

Lotte Hemmingsen

Afdelingsleder for administrationen på

Pia Wohlfeldt

2) Naturfagligt område

Byggeudvalget er sammensat af forældre-, elev- og skolerepræsentanter, samt

2) Der arbejdes med madkundskab på begge matrikler. På Vangebo Skole

3) Humanistisk område

rådgiver og forvaltninger og med direktør Henning Bach Christensen som

bibeholdes Madstationen, og da der er behov for et lokale, der er egnet til

4) Praktisk, æstetisk område

formand herfor.

prøvetagning, etableres mini-mad madkundskab på Nærum, svarende til et

5) Udearealer (med elevdeltagelse)

halvt hold.

6) Fritidsbrug og skole

Søholmskolen

Forældrevalgt repræsentant fra

Chalotte Wøhlk

Skolebestyrelsen

Forældrevalgt repræsentant fra

Byggeudvalgets proces:

Organisering af madkundskabsundervisningen på tværs af matriklerne afklares

Inddragelsesprocessen er afholdt med udgangspunkt i procesplanen, og be-

af skole og skoleforvaltning.

Nanett Malmborg Jørgensen

Skolebestyrelsen

Det er skolen, der i samråd med BSF sammensætter arbejdsgrupperne.

Medarbejderrepræsentant

Karin Morgen Franks

Medarbejderrepræsentant

Helle Sussemiehl Jensen

Elevrepræsentant fra udskolingen

Georg Steno Strange

Der er afholdt en mængde ad-hoc møder med Rudersdal Ejendomme og med

står af en kombination af 4 byggeudvalgsmøder samt ad hoc arbejdsmøder

skoleafdelingen samt med skolernes ledelser,

med skolens ledelsesteam samt skoleafdelingen BSF.

3) grundet skolens adgangsforhold er det svært at etablere 100% sko-fri skole i

Hovedtemaer har været at drøfte den overordnede disponering, samt udestå-

udskolingsbygningen.

ende emner ift. arealanalysen såsom optimeret lokaleudnyttelse og ressource-

Der foreslås sko-fri læringszoner, hvor dette har særlige fordele ift. læringsmil-

Desuden er afholdt følgende møder ifbm byggeprogram:

mæssige, pædagogiske og faglige sammenhænge – med udgangspunkt i én

jøet/inventar/drift og indeklima.

Teknikermøder:

skole - 2 matrikler:

Elevrepræsentant fra udskolingen

En repræsentant fra Rudersdal Ejendomme

Kristian Toppevad Stoltz

En ekstern rådgiver fra RUBOW Arkitekter

Katrine Daugaard Jørgensen

En sekretær fra Skoleområdet

Emil Svinth Aagaard

Der er afholdt 2 teknikmøder vedr. hhv. vedligehold, energi samt udearealer.

Det skal overvejes, om der kan laves en mere bæredygtig løsning i indskolingsPlacering og lokaler for SFK for den sammenlagte skole
Placering/udformning af tilbud for madkundskab for den sammenlagte skole

-

huset, særligt nu hvor elevantallet øges. Dette er ikke prissat i økonomien.

Møde med Rudersdal Ejendomme samt med deltagelse af den ejendomsansvarlige (Mogens Slotved) samt Team Energi repræsenteret ved Søren Hansen.

Placering af sundhedsplejerske, psykolog m.v. på den sammenlagte skole
Garderobe og sko-fri skole i Campus-struktur for udskolingen

Møde med Natur, Park og Miljø ift. til målsætning, krav og vedligeholdelse af

Teamlokaler.

udearealer.

Udearealer.
Projekteringsmøder:
Projektteamet afholdt projekteringsmøder hver 14. dag.
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Myndigheder

Skoleområdet
RE Projektleder

Forvaltning

Skoleledelse
Medarbejd, elever m.v.

arbejdgrupper

Styregruppe

RUBOW arkitekter

JLE

ABC
Organisation fremadrettet

Styregruppemøder:

FREMTIDIGE MØDER/ BESLUTNINGSPLAN

PROJEKTORGANISATION OG KOMMUNIKATION

Der er afholdt 1 møder i styregruppen med hensyn til omfang, tid og økonomi.

BM: Bygherremøder mellem bygherres projektleder (RE) og rådgiverteamet

Projektet vil i de følgende faser være organiseret som følgende; se organisati-

ST01: Opstartsmøde med forventningsafstemning vedr. proces med udgangs-

(log holdes af ARK) afholdes ugentligt, max 1 time. Emner på møderne om-

onsdiagram ovenfor.

punkt i opgavens ramme.

handler projektgrundlag/tekniske drøftelser, risiko, kvalitet og omfang. Der

ST02: Desuden er afholdt møde med udgangspunkt i prioritering for økonomi

føres beslutningslog fra møderne - ikke referat.

Al kommunikation vedr. projektet til eksterne parter går gennem byggeudvalgets formand, Henning Back Christiansen.

og omfang.

Nærum skol
TEGNING Tagplan

Fælles præsentationer:

SM: Styregruppemøder med skolechef + RE projektledere + Sagsingeniør +

Ved byggeprogrammets afslutning præsenteres byggeprogrammet bredt i

skoleledelse (referat udføres af RE) afholdes månedligt. Fast dagsorden som

IKT OG DIGITAL PROJEKTERING

organisationen med henblik på at sikre den videre proces og forankring i hele

følgende: status, tid, projekt, økonomi (kvalitet), risiko, evt. På møderne drøftes

Revit model af eksisterende forhold er udført efter aftale med RE. Modellen er

organisationen.

prioriteringer og stadie godkendes.

udført i Dikon, LOD 200 som er det, der svarer til ”Forventet geometri” i hen-

TIDSPLAN

AM: Arbejdsmøderne afholdes med deltagelse af BSF + Sagsarkitekt + Sagsin-

ninger, opdateret planløsning og partiel registrering. Bygningsmodellen kan

Hovedtidsplanen fremgår af illustrationen på side 10.

geniør + udvalgte brugere inkl. skoleledelsen ift. bearbejdning af nuværende

ikke benyttes til projektering, men skal sammenholdes med øvrige tegninger.

DATO 16.02.20

hold til YBL18. Bygningsmodeller er udført på baggrund af indscannede teg-

læringsmiljøer. (Opsamling udføres af ARK) Arbejdsmøderne ligger til grund
Samlet projektfase med inddragelse af arbejdsgrupper og milepæl for endelig

for rådgiveres anbefalinger til BH.

godkendelse af disposition.
Myndighedsprojekt med godkendelse af ombygninger herunder ift. bevarings-

I projekteringsfasen vil alle nye bygningsdele blive projekteret iht., Rudersdal
IKT standarter:

PM: Projekteringsmøder afholdes hver 14. dag.

værdi samt godkendelse af tredjepart for konstruktion og brand.

•

Bilag 2 -IKT Specifikation

•

Bilag 2a -Dokument og filnavngivning

Udbudsprojekt

Myndighedsmøder afholdes i den grad det er nødvendigt.

•

Bilag 2b – Leverancespecifikation

Udbud for hovedentreprenør

Det forventes at afholdes et stjerne møde med sagsbehandler, beredskab,

•

Bilag 2b.1 - Dikon-Bygningsdelsspecifikationer

bevaringsansvarlig, miljø/ forsyning

•

Bilag 2c - Klassificering - Standardliste for bygningsdele

Desuden forventes 1. opfølgende møde.

•

Bilag 2c - Klassificering - Standardliste for bygningsdele

Der afholdes præsentationer ifm. med fase afslutninger:

Ved systems leverancer eller funktionsudbud vil leverandørprojekt skulle møde

I projektfasen præsenteres projektet for Byggeudvalg, samt skolebestyrelse og

tilsvarende IKT-krav.

Endelig udbudsstrategi lægges i tæt samarbejde med Rudersdal Ejendomme
i projektfasen.

lærerne.
Landskab forventes projekteret i 2d.
Øvrige præsentationer planlægges ad-hoc.
RUBOW Arkitekter, JL Engineering, AB Clausen

Leverance-specifikationen tilrettes projekt specifikt ifm. Kontaktskrivning.
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UDBUDSPROJEKT
UDBUD
UDFØRELSESPR.
UDFØRELSE ETAPE 1

Hovedtidsplan

KVALITETSSIKRING/AFLEVERING D&V

UDBUDSTRATEGI

Skoleafdelingen forventes at deltage i kommende inddragelsesproces, hvor

Der udføres intern granskning, samt tværfaglig granskning i rådgiverteamet jf.

A.h.t. bevaringsværdi, kvalitet og ’spredt’ omfang, foreslår vi at udbyde projek-

de nye fleksible fagområder kvalificeres og konkretiseres.

YBL18 ved alle faseskift.

tet i hovedentreprise.

Bygherre gennemgår projektet ved alle faser og afleverer skriftlig tilbagemel-

Såfremt det vælges kun at fortsætte med etape 1 foreslås det at udbyde opga-

ding til rådgiverteamet. Herefter aftales fremdrift for indarbejdelse og bygherre

ven udenom EU-udbud, da bygge og anlægsarbejdet holder sig under 39.8

SKOLENS LEVERENCER

godkender fasen.

mio. kr.

Deltagelse i projektudviklingsarbejdet for de kommende fagområder.
Indretning med Eksisterende + supplerende løst inventar.

Rudersdal Kommune tilknytter intern Cx-projektleder. Der udvælges cx-emner,

Det afstemmes løbende, om der er relaterede arbejder, der økonomisk fordel-

Oprydning og nedpakning forud for byggeprojekt og rokadeplan, samt udpak-

hvor det erfaringsmæssigt har vist sig problemer, når projektets omfang er

agtigt kan udføres i kommunens rammeaftale. Der skal dog tages hensyn til

nik i nye områder.

endeligt defineret. RK følger Værdigbygs vejledning, der forventes i omfanget

udfordringer ved flere entreprenører på pladsen, og vi foreslår at sådan kun

af 5 møder med hele projekteringsteamet vedr. dette.

udføres som pionerarbejder, altså før entreprenøren entrerer på pladsen.

Aflevering af drift og vedligehold skal ske i Caretaker og jf. Bilag:

Det skal overvejes om, der laves miniudbud for følgende arbejder:

•

Bilag 2e_Drift og vedligehold.

•

CTS

•

Bilag 2f - Procedure for digital aflevering

•

Special inventar

•

Bilag 2g - Overblik Portal Digital Aflevering

•

Evt. materialer/komponenter der sikrer ensartede produkter, drift og

helhedsindtryk på skolerne.

ARBEJDSMILJØ

BYGHERRES LEVERENCER

Totalrådgiver udføres både AMK –P + B

Bygherre, repræsenteret ved projektleder hos Rudersdal Ejendomme, skal

Det forventes, at totalrådgiver varetager arbejdsmiljøkoordineringen for byg-

levere ydelser iht. YBL18., herunder grundlagsmaterialer for rådgiverne.

herre i de senere faser.
Desuden forventes nedenstående for efterfølgerne faser:
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•

Hovedbudget

•

Oplæg/standarter til udbudsdokumenter

•

Kontrakt grundlag TR

•

Kontraktgrundlag Entreprenør

•

Evt. Byggeherre tilsyn

Samlet procesplan for 2x byggeprogram/ ideoplæg
Ravnholmskole (forhv. Nærum skole) + Søholsmskole (forhv. Toftevang skole)

Dato:

26.11.2020

Rev.nr./dato: 03.03.2021

KDJ

Udarbejdet af:

PROCESPLAN

Sagsnr.: 1570/ 1571

2020

ÅR
MÅNED
UGE 48

Byggeprogram (med overordnet disponering)
Bygherregranskning
Konstruktive analyse ‐ Nærum
Konstruktive analyse ‐ Toftevang
Destruktive + miljøundersøg.
Besigtigelser
BH/ styregruppe (økonomi/ risiko)
Byggeudvalg
Arbejdsgruppemøder/ BSF
Teknikermøder (park, miljø, energiteam)
Projekteringsmøder (delvis teams)
Landskab
Præsentation
Projektforslag (inklusiv dispositionsforslag)
Bygherregranskning
BH/ styregruppe (økonomi/ risiko)
Byggeudvalg
Arbejdsgruppemøder (fagområder)
Teknikermøder (forvaltn., energiteam)
Projekteringsmøder(delvis teams)
Myndighedsmøder
Præsentation

2021

DEC
49

50

51

JAN
52

53

1

2

3

FEB
4

5

6

7

MAR
8

9

10

Gr

Byggeprogram

11

APR
12

13

14

15

16

MAJ
17

18

19

20

JUNI
21

22

23

24

JULI
25

26

27

28

29

30

EVT. Opretning af økonomi ift forundersøgelser
Bh ‐ godk.

kons.
kons.

præsentation af gransket byggeprogram

Lark

Gr

Projektfase (disp + projektforslag)

Bh ‐gransk/ godk.

Lås DISP
præsentation PF
Evt. opfølgende møde
Evt. teknisk fors.

MY stjernemøde

Myndighedsprojekt
Myndighedsgodkendelse
Myndighedsansøgning
Brand (+ cert. Rådgiver)
Statiker/konstruktion (+ cert rådgiver)
Myndighedsmøde
BH/ styregruppe (økonomi/ risiko)
Projekteringsmøder (delvis teams)

Myndighedsprojekt*

Evt opfølgende mynd

Udbudsprojekt (omfang afklares senere)
Bygherregranskning
BH/ styregruppe (økonomi/ risiko)
Projekteringsmøder (delvis teams)

Sidste input RE

RUBOW Arkitekter, JL Engineering, AB Clausen

Sidste input brugere
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Myndigheds- og planforhold
Ravnholm skole - Fruerlund 9

GENERELT

Ift. energiforhold

Gældende bygningsreglement er BR18:

Byggeriet skal leve op til BR18 krav til 274- 279: energikrav ved ombygninger

Der er udført akustik undersøgelse for ny anvendelse af Multisalen til bl.a. Mu-

Ombygningen forventes ikke at blive kategoriseret som anvendelsesændring,

og udskiftning af bygningsdele.

sik´, for at sikre at alle områder kan komme i brug. Se også bilag - lydforhold i

men der forventes at alle ombyggede områder skal leve op til krav i BR for

Derved skal ombygninger og renovering lave op til minimumskrav til u-værdier

Festsal 24.02.21

ombygning.

i BR18, men mindre vejledningens stk. 4.0 tages i betragtning. Energiforhold
skal indgå som del af forhåndsdialoggen.

Der skal søges byggetilladelse for alle ombygninger herunder for brand- og

idrætssal.

konstruktionsforhold.

§278

Der skal ansøges om ændringer i facaden pga. høj bevaringsværdi, kat 1-3.

Stk. 3. Bevaringsværdige bygninger, der er omfattet af en bevarende byplanvedtægt,
bevarende lokalplan, tinglyst bevaringsdeklaration eller bygninger udpeget i kommune-

BRANDFORHOLD:

Dispensationer:

planen som bevaringsværdige, og bygninger, der af kulturministeren er besluttet udpeget

Der skal udarbejdes ny brandstrategi på baggrund af ombygningerne ifm.

Der forventes ikke dispensationer fra BR18.

som bevaringsværdige i henhold til bygningsfredningslovens § 19, stk. 1, er ligeledes

med nye udskolingsstruktur, da rum og områder har bl.a. øget personbelast-

undtaget fra bestemmelserne i §§ 274-282, hvis det vil være i strid med den pågældende

ning i undervisningsrum samt ændrede flugtvejsforhold.

planlægning eller udpegning at efterleve kravene.

I ny bygningsafsnit på skolen til mere end 50 personer skal disse afsnit henfø-

Forventet brandklasse/ændret brandstrategi.

res til minimum anvendelseskategori 3 og risikoklasse 3, svarende til forsam-

Bygningen vil i forhold til brand som udgangspunkt skulle placeres i anvendel-

lingslokaler.

seskategori 2 og 3 og risikoklasse 3.
Med forbehold angivet i afsnit 22 i det følgende, forventes dele af ombyg-

AKUSTIK

ningen at kunne holdes i brandklasse 2, mens løsninger i byggeprogrammets

Ombyggede områder sikres efterklangstider svarende til gældende bygnings-

disposition som ikke følger de præ-accepterede løsninger vil medføre byg-

reglement.

Se desuden redegørelse under fremtidige forhold.

PLANFORHOLD

ningsafsnit i højere brandklasse.
På Nærum Skole forventes det, at ventilation og nedhængte akustiske lofter i

Da der ikke laves tilbygninger der øger bebyggelsesprocenten, og da elev- og

Forventet konstruktionsklasse.

videst mulige omfang bevares.

personaleantal ikke øges over, hvad skolen oprindeligt er beregnet til, nemlig

Bygningen er henført til konsekvensklasse 2 og idet der er tale om simple og

Derfor udføres det som akustiske paneler på væg (som opslagstavler) og inte-

en 3 sporet skole, forventes ingen af de planmæssige bestemmelser at træde i

traditionelle konstruktioner, indplaceres bygningen i Konstruktionsklasse 2

greret i nyt læringsmiljø/fast inventar.

kraft, fx for parkeringsforhold, friarealer m.v.

(KK2). I forbindelse med at der skal foretages ændringer i bygningens statiske

12

Der laves separat undersøgelse såfremt musiklokalet flyttes til nuværende lille

virkemåde, fx i forbindelse med hultagninger i bærende vægge, vil der blive

Der er ikke lavet akustiske undersøgelser for lydforhold generelt på den øvrige

tilknyttet en certificeret statiker i konstruktionsklasse 2, som vil sikre, at den

skole. Der er ikke lavet undersøgelser for vandret og lodret lydtransmission, da

statiske dokumentation og de konstruktive arbejder bliver udført iht. kravene i

der ikke laves ændring på lokalernes brug, og derfor ved lydtransmission være

Bygningsreglementet.

som eksisterende; fra undervisningsrum til undervisningsrum.
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BEVARINGSVÆRDI

PARKERING

Der er ikke H.C. toilet ift. gældende regler i hovedbygning, da der er forskudte

Bygningen er kategoriseret i bevaringsværdi kat. 3.

Den eksisterende parkeringsplads berøres ikke, personaleparkeringspladsen

plan.

integreres i det omfang det er muligt som midlertidig boldbane, som især kan
Der ligger ikke forelæg/ rapport for bevaringsværdi. Derfor er der lavet en over-

benyttes efter skoletid.

ordnet værdisætning som grundlag for det videre arbejde - herunder ændringer for facade under hensyn til bevaringsværdi.

Det forventes at eksisterende H.C. toilet i udskolingen i den østlige fløj er godkendt ved etableres som H.C. toilet, og der udføres ikke yderligere her. Der

BEPLANTNING

udføres HC toilet i forbindelse med nye toiletter.

Eksisterende beplantning forventes bevaret i sin helhed. De eksisterende og
Det forventes, at den bevaringsansvarlige i kommunen deltager i for-dialog-

store fuldkronede træer i indskolingsgård tænkes suppleret med nyplantnin-

møde med sagsbehandler og øvrige myndigheder, hvor afstemningen af

ger af træer, som over år kan overtage, når de gamle og karakteristiske træer er

fremtidig arbejder samt strategi for ændringer drøftes.

udlevet.

Nærum Skole indgår i Palle Suensons lokalplan for området, dette har været et

I forbindelse med revitaliseringen af skolens ude- og læringsmiljøer, suppleres

konsekvent greb i udformningen af skolen. Bygningerne dikterer derfor en

der med en ny beplantning, som kan understøtte og styrke de udendørs læ-

forståelse af lokalplanen og må dette indgå som et minimum for fremtidige

ringsmiljøer

ændringer. Derudover anbefales der en opretholdelse af en høj håndværksmæssig kvalitet. Bygningerne dikterer derfor en forståelse af materialer, tidslig-

RENOVATION

hed og tektonik. Derudover anbefales der en opretholdelse af en høj hånd-

Den eksisterende renovation berøres ikke, men tænkes suppleret med perio-

værksmæssig kvalitet.

devis indlæringsmulighed for indsamling af plast og glas, tema- og værksteds-

Ved indgreb, vil man arbejde metodisk med bygningens bærende arkitektoni-

dage med fokus på ressourceforbrug og genanvendelse, flytbare læringstavler

ske elementer og lave indgreb i tråd med den eksisterende fortælling. Som

med fakta og fortællinger om klimaet, bæredygtighed og biodiversitet.

eksempel kan man nævne facaderne, som opleves forholdsvis lukkede både
inde og udefra. Især facaden mod nord opleves lukket, da man her har valgt

TILGÆNGELIGHED

ikke at have lige så mange vinduer, som i de andre facader. Dette skyldes for-

Bygningen har handikap adgang ved lift (som er ude af drift) mellem indskolin-

mentlig, at gangarealerne ligger ud mod gården. Her ønsker vi at etablere

gen og udskolingsbygning.

adgang og derved skabt bedre lysforhold. Dette vurderes både forsvarligt ud

I hovedbygning (2) er der en elevator på alle de forskudte etager. I omfang og

fra et bevaringsperspektiv og som en forbedring af selve brugen af bygningen.

økonomi indgår reparation af lift.

Projektering bygger desuden på principper i Rudersdals Arkitektur- og Beva-

Der er niveaufri adgang til hovedtrappe via store skolegård ved rampe.

ringspolitik: VISIONER FOR STEDET.
RUBOW Arkitekter, JL Engineering, AB Clausen
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Forundersøgelser
Bygning

GRUNDLAG/EJENDOMSRAPPORTER M.V.

Der udestår følgende afklaring vedr. supplerende

Forud for opgaven, og i forbindelse med masterplanen for fremtidige lærings-

•

Evt. brandtest hos DANSK BRANDSIKRING af inventar i flugtvejsgange.

miljøer i Rudersdal, er udarbejdet ejendomsrapport, energimærkerapport

•

Evt. geotekniske undersøgelser ift. Funderingsforhold, udendørs lærings-

(modtaget i foreløbig udgave), vedligeholdelse for udearealer af hhv. andre

miljøer samt LAR.

-

Malinger på overflader vil, grundet afgasning fra fugerne, med stor

sandsynlighed indeholde PCB over renhedskriteriet.
-

Øvrige udtagne prøver må afvente analyseresultater fra laboratoriet.

rådgivere og internt i kommunen.
Der er indarbejdet prissætning baseret på Golders erfaringspriser i økonomiarRådgiverteamet bestående af RUBOW arkitekter (totalrådgiver under rammeaf-

MILJØUNDERSØGELSER

talen), samt RUBOW landskab, JLE Engineering og AB- Clausen har udført

Der er foretaget præ-screening af miljøfarlige stoffer , samt udtagning af prø-

supplerende arbejde jf. nedenstående.

ver til analyse med udgangspunkt i forstående arbejder for bygning 1. Under-

DESTRUKTIV UNDERSØGELSE

søgelser og anbefalinger for prøver er vurderet og udført af Golder Associated.

Der er udført destruktive undersøgelser for indvendige hulmursvægge på

Indledende vurdering for miljøfarliges stoffer: Nærum:

Nærum Skole, for at sikre grundlag for konstruktive ændringer og disses pris-

Omfanget af forundersøgelser er løbende afstemt med Rudersdal Ejendom-

sætning for nye åbne læringsmiljøer.

me (RE) og internt i projekteringsteamet, ikke mindst for at minimere dobbeltarbejde ift. udførte ejendomsrapporter m.v.
Der er udført som nedenstående:

-

Der er flere steder observeret perforerede eternitplade lofter i det

undersøgte område, herunder både i et depotrum i kælder og i visse områder

H.E.J. Murer har d. 18. jan. 2021 udhugget huller i de bærende 500mm tykke

på 1. og 2. sal. Disse mistænkes for at indeholde asbest.

vægge omkring gangarealer i Bygning 1.
Der udførtes 3 stk hultagninger; 1 stk. i kælder og 2 stk. hhv. i stueetage og på

•

Visuel besigtigelse (INGENIØRFAG + KLOAK)

•

Punktvis inspektion over nedhængt loft i udvalgte rum (nuværende PLC)

-

•

Præ-screening af miljøfarlige stoffer ift. nedrivning (Golder Associated)

ren. Der er dermed en risiko for indhold af asbest i teknisk rørisolering.

•

TV-inspektion af kloak (resultat afventer)

•

Kortlægning af områder med efterisolering af tag

Der er konstateret brunlig pulverisolering i rørbøjninger på rør i kælde-

2.sal.
Væggene registreredes udført af murværk af både massive og hulsten. I væggene er der adskillige murede indbyggede ventilationskanaler samt indbygge-

-

Ved stikprøvevis undersøgelse af gulvbelægninger (linoleum, korkfli-

ser) er der nogle steder konstateret afretningslag / klæber, som kunne mistæn-

14

ket.

de faldstammer og el-føringer. Originaltegninger fra opførelsestidspunktet
viser omfang og placeringer.

Forundersøgelser der forventes ift. projekteringsforløb:

kes for indhold af asbest. Desuden er der stedvist konstateret flere lag linole-

•

Landsinspektøropmåling

um oven på hinanden. Dette kan potentielt medføre øgede omkostninger til

Der henvises til AB Clausens notat N001 af 19. jan 2021, hvor de konstruktive

•

Supplerende miljøundersøgelser

stripning af gulvbelægninger.

forhold er beskrevet.

•

Supplerende akustisk redegørelse på baggrund af endelig disponering

•

Analyse af mørtel/materialer, ca. 3 prøver - Teknologisk Institut

-

•

Geoteknisk rapport, inkl. prøver 10-12, pejleboringer, miljøprøve og ned-

lens øvrige bygninger, ved vi også, at der er en risiko for at visse elastiske fu-

sivningstest ift. LAR og fundering for legepladsudstyr og læringsstationer

ger, både ind- og udvendigt kan indeholde høje koncentrationer af PCB.

BYGGEPROGRAM_SAMLET UDSKOLING RAVNHOLMSKOLEN

Med udgangspunkt i vores tidligere undersøgelser og projekter i sko-

Billeder fra destruktiv undersøgelse_ fagfløj Nærum

KLOAKUNDERSØGELSER
I forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogrammet, er der bestilt tv-inspektion af det eksisterende kloaksystem. I budgettet fremgår estimat fra ejendomsrapport, da tv-inspektion ikke forelægger endnu.
Bygherre anbefales at afsætte en risikopulje til merudgifter ifm. arbejdets omfang, evt. jordforurening og reetablering.

INDEKLIMAUNDERSØGELSER
Rudersdal Kommune har udarbejdet notat for de generelle indeklima på skolen.
Da man ifbm. ombygningerne vil blive mødt med nye indeklimakrav, vil de
udarbejdede skemaer finde begrænset anvendelse for det ombyggede. Områder der ikke ombygges, medtages ikke i byggeprogrammets indeklimatiltag,
men det anbefales, at der når skolen genåbnes til normal drift, bliver foretaget
logninger af særligt temperatur- og CO2-niveauer.

Udtagne prøver på Nærum Skole:
KL
ST
ST
ST
ST
02
02
KL
KL
ST
02
KL
ST
02
KL
02
KL
01
KL
ST
01
ST
01
KL
KL
02
02

Flise, væg
Fuge, indvendig
Fuge, udvendig
Fuge, udvendig
Korkfliser, klæber
Linoleum, afretningslag
Linoleum, brun
Linoleum, grå
Linoleum, grå
Linoleum, grå
Linoleum, grå
Linoleum, klæber
Linoleum, klæber
Linoleum, klæber
Loft, eternit
Loft, eternit
Loft, nedhængt, gips
Loft, nedhængt, gips
Rørbøjning
Træværk, lak
Træværk, maling
Træværk, udv. maling
Væg, gips
Væg, tung
Væg, tung
Væg, tung
Væg, tung

Nordfløj hvid vægflise i maskinrum
Vestfløj fuge ved dør
Udvendig fuge vestfløj
Udvendig brun fuge ved hovedindgang
Vestfløj lærerværelse korkfliser med sort klæber
Østfløj hvidt afretningslag
Nordfløj brunlig linoleum
Nordfløj 1 lag linoleum
Nordfløj 2 lag linoleum
2 lag linoleum østfløj
Østfløj grå linoleum
Nordfløj sløjd sort klæber under brunlig linoleum
4 lag sort klæber eller vinyl østfløj
Nordfløj sort klæber/ vinyl
Loftsplade
Nordfløj loftsplade
Nordfløj hvis maling på gipsloft
Hvid maling på gipsloft
Rørbøjning i kældergang
Vestfløj lak på bagside dør v betjent
Grå maling på træværk
Vestfløj udv brun maling på træværk
Østfløj hvid maling på let væg
Grøn og hvid maling, samleprøve
Nordfløj maling samleprøve af hvid, lysegrøn, grå og mørkegrøn på tung væg
Østfløj grå og rød maling på tung væg
Hvid blå rød maling på tung væg

I alt 27 prøver
Udtagne prøver på Toftevang Skole:
KL
ST
ST

Flise, gulv kant

RUBOW Arkitekter, JL Engineering,
Flise, væg AB Clausen

Fuge, indvendig dilatation

Hvid kantflise toilet
BYGGEPROGRAM_SAMLET UDSKOLING RAVNHOLMSKOLEN
Klæber bag hvid vægflise på toilet
Fuge
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Eksisterende forhold
Bygning

LOKALOMRÅDET

TILSTAND INDVENDIGE OVERFLADER OG LÆRINGSMILJØ

EKSIST. TEKNISKE FORHOLD

Ravnholm Skole, der hører til skoledistriktet Nærum Skole, ligger som en inte-

Der er lavet en gennemgang af indvendige overflader; lofter vægge og gulve,

Skolens tekniske installationer varierer i alder og stand afhængigt af ombyg-

greret del af det omgivende lokalsamfund og Nærum by.

samt vurdering af de faglige miljøer, herunder stand på faglokaler.

ninger m.v. Særlig fokus er der på følgende:

Som uddannelsesbygning med tilhørende boldbaner er den samlingspunkt

Alle registreringerne er illustreret i bilag bagerst i mappen.

De berørte områder ventileres med ca. 20 år gamle ventilationsanlæg. Aggre-

for byens børn og unge såvel i skoletiden som i fritiden.

Bygningerne fremstår generelt i god stand. Skolen er en robust ramme, med

gaterne er udlagt efter datidens krav til luftskifter og er udført som CAV-anlæg.

gode materialer og opført i god byggeskik.

Fælles for anlæggene er, at de jf. nuværende oplysninger på eksisterende

Skolen ligger i et tæt bebygget område, og det er muligt at komme til skolen

tegningsmateriale ikke kan levere tilstrækkelige luftmængder iht. gældende

fra flere sider. Skolepatruljerne er med til at sikre, at børnene når sikkert frem til

Den største udfordring er skolens gulve, som generelt vurderes til, at have

indeklimakrav for undervisningslokaler.

skolen. De fleste børn bor i gå- eller cykelafstand fra skolen.

begrænset levetid. I både fællesarealer og klasserum fremstår linoleum ned-

Anlæggene er ifølge bygherre i nyere tid blevet opgraderet med nye EC-venti-

slidt, og særlig i udskolingen er linoliumsgulve hullede og med skaber om-

latorer med en større kapacitet og mulighed for frekvensstyring.

EKSISTERENDE FORHOLD/ BYGNINGER

kring overgange i døråbning. Mange steder er gulvene lappet af flere omgan-

Ravnholm Skole består at smukke og robuste røde murstensbygninger med

ge.

Skolen forsynes med fjernvarme, og centralvarmeanlægget er som udgangs-

tegltage, der på respektfuld vis indskriver sig kvarteret.

Vægge har et mindre efterslæb på pletspartling og maling.

punkt det originale, med de ombygninger der har været over årene.

Skolen består af en hovedbygning med 2 ’ben’ i 3 etager fra 1950 samt en

Lofterne er primært nedhængte og fastmonterede 60x60 akustiske gipslofter,

Skolens brugsvands- og afløbsinstallationer er primært i original stand og

administrationsetage og mellemtrins bygning fra år 1969 og indskolingsbyg-

med enkelte udfald af andre materialer, og særligt i de sænkede gangarealer

dermed ca. 50 år gamle. Det er ikke nævnt i vedligeholdelsesrapporterne, men

ning opført i 1998.

hvor loftshøjden begrænser sig til mellem 2500-2600 mm har lofterne spor

grundet alderen, vurderes de at skulle udskiftes indenfor en overskuelig frem-

efter elev-påvirkninger, samt gentagen drift og vedligehold på overliggende

tid.

Skolen er opført som en 3 spors-skole og udbygget med tilsvarende delelig

ventilation. Det vurderes at der skal etales nye lofater i ombyggede områder,

idrætsbygning fra år 2010.

samt rum med andre overflader aht sammenhæng samt miljø.

Skolens belysningsanlæg er delvist udskiftet med nye LED-armaturer, hvor

Det bør overvejes om lofter i gangarealer, genetableres eller får udskiftet pla-

øvrige installation stadig fremstår som originalt eller tilsvarende. Skolen uden-

der, da der skal udføres tilpasninger på hovedføringer i gangzoner.

dørsbelysning er helt skiftet til LED.

Indeklima:
Bygningerne er vurderet til at have gode dagslys- samt udsynsforhold.
Dog skal det nævnes, at indskolingsbygningen ligger sænket ift. omgivende

Læringsmiljøer i både klasserum og faglokaler fremstår ensartet og uden den

terræn, som er reguleret med støttemure, og derved begrænset udsyn.

store rumlige og funktionelle variation. Der er vores vurdering at man generelt
kan højne både inklusion, trivsel og læringslyst, hvis skolen suppleres med nyt
løst og fast inventar – ikke mindst særinventar- som kan i særlig grad kan differentieres fra det øvrige møblement.

16
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Billeder, eksisterende forhold

FRITIDSBRUG
I dag er der ingen fritidsbrug på Nærum Skole inden kl. 16:
Mandag

Fritidsbrugere anvender musiklokalet, multisalen (den store idrætssal) og

Onsdag

Torsdag

Fredag

08.00

gymnastiksalen med tæt på fuld belægning uden for skolens åbningstid.

09.00

Såfremt at multisalen indrettes med både tumlesal og musik, skal det sikres,

10.00

at eksisterende fritidsaktiviteter indtænkes.

11.00

Det vurderes ikke, at nedlægning af det eksisterende ældre omklædningsrum
Mandag

Tirsdag

har væsentlig betydning
stadig vil være omTirsdag
Onsdagfor gymnastiksalen
Torsdag drift, da der
Fredag

12.00

klædning til rådighed ifm. toiletter, og at de mindre break-out træningsrum

13.00

også kan bruges ifm. fritid.

14.00

Det foreslås desuden, at der laves gode garderobeforhold og evt. fritids-lock-

Gym

15.00

ers i forbindelse hermed.

16.00

M

17.00
18.00
Gymnastiksalen

19.00

Multihal

20.00

Musiklokale

21.00
22.00

Registrering, skema over fritidsbrug

RUBOW Arkitekter, JL Engineering, AB Clausen
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Fremtidige forhold

Referencebillede, åbne læringsmiljøer Stonefield school

Læringsmiljø

FREMTIDIGE FORHOLD/ ARKITEKTUR

Indskolingshuset (Bygn. 4) er oprindeligt opført til 3-sporet indskolingshus fra

I stueetage danner et praktisk-æstetisk værkstedsområde bro mellem udsko-

Opgaven tager udgangspunkt i “fremtidige læringsmiljøer i Rudersdal” samt

0.-3. årgang = 12 klasser.

ling og indskoling. Området anvendes til både håndværk og design, billed-

arealanalysens scenarie B (Nice to have) som gennem inddragende proces er
kvalificeret sammen med skoleafdelingen, skolens ledelse og byggeudvalget.

kunst og fleksibel værkstedspraksis og suppleres af eksisterende keramisk ovn
I dag huser bygningen 0.-3. årgang og SFO, og i den fremtidige disponering

og maskinværksted i parterre. Vi har foreslået at disse bevares, da det er loka-

skal rammerne udnyttes fra 0.-4. = 10 klasser og tilhørende sekundære facilite-

ler som er omkostelige at flytte, pga. installationer og krav til bygningsdele

ter, samt lærerforberedelse (team) og SFO, og det er derfor en optimeret an-

generelt.

ORGANISERING

vendelse af bygningen ift. d.d.

Med udgangspunkt i elevtalsprognose vil Ravnholm Skole i fremtiden være en

Bygningen benyttes for største parten som den er i dag, med undtagelse i

Det åbne KREATIVE værksted har inspiration fra Birkerød skole og er tænkt til

4-sporet skole på 2 matrikler:

enkelte tilpasninger for sekundære faciliteter

at være tilgængelig over hele dagen, og kan derved supplere udskolingen

Organiseringen tager udgangspunkt i en 2-sporet indskoling for hhv. Vangebo

Det nuværende musiklokale indrettes til natur og teknologi for indskolingen,

Området får ny udgang mod øst, og har derfor gode muligheder for at trække

matrikel og Nærum matrikel fra 0- 6 årgang. Dertil samles en udskoling med 4

denne placering ligger godt i læ fra skolegården.

aktiviteter udenfor når vejret er til det.

spor fra 7. - 9. årgang på Nærum matrikel.

I det videre forløb undersøges om plc- depotet kan flyttes og nat/teknologi kan

fagområder samt almen praksis generelt på skolen.

Det reelle elevantal viser, at skolen for største parten (3 ud af 4 årgange) er

indarbejdes parterre - sammen med madkundskab - inkl. regulering af terræn

Det forventes at indskolingen mindste klasser bruger det kreative SFO-værk-

for udgang til det fri.

sted i indskolingen bygningen ifm. billedkunst.

5-6. årgang placeres i hovedbygning (bygn. 1) i stuetagen og på 1. sal.

I parterre mod sydvest etableres madkundskabslokale med lounge, som også

3-sporet, men disponeringen er udarbejder for 4 spor. For disponeringen vil
det samlede maksimale elevantal for en årgang vil være 112 elever, mens elevtalsprognosen viser største årgang bliver på 103 elever

kan benyttes af udskoling i spisefrikvarteret. Lokalet ligger i tæt relation til udeDer er indarbejdet faglig og ressourcemæssig fleksibilitet i form af fællesrum

områder mod vest, som kan benyttes til både faglig praksis og udespise, når

Det er en forudsætning for organiseringen og den relativ store arealbesparel-

og klublokale i direkte forbindelse med basislokalerne. 5 årgang og klub ligger

vejret byder sig.

se, at hjemklasseprincippet for udskolingen ophæves og der skemalægges ift.

desuden med adgang til idræts- og musisk område samt til praktisk æstetisk

samtidig, fuld lokalebelægning i udskolingen.

område.

Decentralt PLC hotspot, og nyt plc depot
I modsatte side, i det gamle sløjt lokale, etableres PLC depotet, hvor der med

I hovedbygning foreslås desuden etablering af gruppezoner i de brede ganga-

gode lysforhold kan forberedes materialer og låsebånd til de enkelte afdelin-

FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØER (KORT)

realer til undervisningsdifferentiering, ophold og den spontane samtale. Her-

ger.

Indskoling: 0-4 årgang i egen bygning

ved opnås en klog m2-anvendelse og plads til individuelle arbejdsplads og

Der arbejdes med hjemklasseprincip for Indskolingsklasser.

den mindre gruppe.

Ny faglig campus for udskoling 7.-9. årgang
I den gamle fagfløj etableres nye fagområder for udskolingen i Campus-struk-

Faglig og praktisk orienteret bro mellem indskoling og udskoling
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tur. Områdernes størrelse er disponeret ift. det antal klasser, området skal huse

Kapacitetsbehov og arealdisponering
Indskoling og SFO

Forventet elevtal
Ravnholm skole
Bh.kl. – 5.kl. (klasser)

6.klasse
7.klass
8.klasse
9.klasse
Samlet
klasser

2022/ 2023/ 2024/
2023 2024 2025
12
12
12
103
72
82
82
103
72
87
82
103
81
87
82
353 344 339
14
14
13

2025/ 2026/ 2027/
2026 2027 2028
12
12
12
87
75
80
82
87
75
72
82
87
103
72
82
344 316 324
14
12
13

Forventet elevtal
Søholmskolen

2022/ 2023/ 2024/ 2025/ 2026/ 2027/
2023 2024 2025 2026 2027 2028
9
9
9
9
9
9
Bh.kl.-5.kl. (klasser)
6. klasse
100 103
87
78
69
76
7.klasse
86
100 103
87
75
69
8.klasse
100
86 Udskoling
100 (7.-9.
103årgang),87
75
Personale,
5.-6. årgang faglokaler
9.klasse
73administration
100
86
100 103
87
Sal
mm.
Idræt,
Samlet
359 389 376 368 334
307
tumleområde,
musik
Klasser (6‐9)
15
16
16
15
14
13
Ressource

Udsnit: elevtalsprognose
Diagram_fremtidig
organisering
Elevtal er ”ren” fremskrivning, der er således ikke indarbejdet nuværende søgning til andre skoler
i
Udskolingen. Indarbejdes denne så vil der være 3 spor på alle med grønt markerede årgange.
På nuværende tidspunkt har Ravnholm
skole valgt at samle udskolingen fra
7. klasse. (derfor markering
jf. timenorm for fagene.
DET NATURFAGLIGE OMRÅDE
DET HUMANISTISKE OMRÅDE
ligger på 1. salen, og har derfor nem afgang til det praktiske værkstedsområPå 2. sal ligger et stort humanistiske projektområde, til brug for projektarbejde
I områderne vil foregå fællesfaglige forløb for hele og halve årgange.
med rød).
de, såfremt der skal bygges forsøgsopstillinger eller illustreres i øvrigt.
i dansk, historie, samfundsfag og kristendom. Jf. det naturfaglige område
ligger et mellemstor instruktionslokale, til hurtige igangsætning for et helt

I hver område sikres:
•
•

Indskoling vil arbejde med de fleste fag i basisområdet, men skal have adgang til idræt,
naturværksted, musik, billedkunst og madkundskab. Nedenfor ses det forventede time‐
Forbrug i disse lokaler ved 2 spor fra bh.kl. – 5. kl. samt 4 spor i 6. kl. samt valgfag og idræt
I 7.‐9. kl.

Varieret + fleksibelt område med plads til flere klasser og aktiviteter side

Området består af et fleksibelt område, der danner ramme om projektbasseret

hold, eller undervisningsdifferentiering, ligesom 1 teamlokale grænser op

om side

undervisningsforløb og rummer funktioner for den lette naturfaglige undervis-

hertil.

”Arena” - mulighed for instruktion til alle elever i områder (fleksibelt ar-

ning, nemlig biologi, geografi og matematik. Rummer vil indeholde forskellige

bejdsområde)

typer arbejdsstationer fx fra den individuelle arbejdsplads, afskærmede loun-

Området indrettes i forskellige størrelser zoner og med grupperum o forskellig

•

Rum til instruktion i mindre hold/klasser

gebokse til gruppearbejde, et lukket Tech. zone, samt Lego robots m.v.

størrelse.

•

Grupperum/ zoner af varieret størrelse

•

PLC/hotspot - Idesone og videns søgning

Til tæt tilknytning projektområdet ligger et mellemstort instruktionslokale, til

•

Relaterede faglokaler

hurtige igangsætning for et helt hold, debat og diskussion eller undervisnings-

For at sikre gode læringsmæssige forudsætninger, fortsat udvikling og ejer-

På begge etager er et relativt stort depot, som kan rinrettes til kopi og print og

differentiering: Et af de to teamlokaler til udskolingen grænser op hertil. På den

FREMMEDSPROG

måde skabes et arbejdsfællesskab mellem lærere og elever i området

er placeret nærmest det humanistiske område på anden sal sammen med
modtage- klassen og et fællesrum, som kan benyttes af hele udskolingen.

skab af læringsområdet, samt adfærd og tryghed integreres desuden følgende
i tilknytning til området:

hvor lærere kan opbevare rullevogne med deres materialer m.v.

Da området forventes at forholdsvis meget er tilføjet et matematiklokale i tillæg
hertil. Lokalet svarer til et klasselokale og kan bruges til prøvetræning m.v.

FAGLIG FLEKSIBILITET OG MUSIK.
Musik har to muligheder, hvor nummer 1 er indarbejdes i byggeprogrammet.

•

Teamforberedelse med adgang til fleksible læringsmiljø

•

Depot med print og arbejdsstation; man skal lige kunne….

Bemærk at det vurderes at dette rum er mindre nødvendig når det kun er 3

Begge muligheder er dog i spil i dispositions forslagsfasen, såfremt yderligere

•

Garderobe med plads til elevernes overtøj og tasker

spor på en årgang, som let kan fordele sig i det naturfaglige campus området.

forundersøgelser komplicerer rokaden.

Campusstrukturen vil give en optimeret lokale anvendelse.

I tilskud ligger et lukket loboratorie, som har opstiller ift. prøvetagning i fysik/

1.

Se desuden ”Fremtidige læringsmiljøer i Rudersdal Kommune”

kemi, tilhørende depot og instruktionszone.

lægning i den gl idrætsbygningen (kun små hold), og ’festsalen bruges til

musik placeres i gammel idrætsbygning, da der ikke er stor fritidsbe-

faglig fleksibilitet.
2.

musik placeres i nuværende ’festsal’ og gl. idrætsbygning bruges til

faglig fleksibilitet.

RUBOW Arkitekter, JL Engineering, AB Clausen
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Potentialer inde
Grupperum og zoner

Inspirations billede - lukkede gruppezoner

20

Inspirations billede - åbne afskærmede gruppe zoner

Inspirations billede - læringmiljø gladsaxe

Praktisk/
æstetisk
Musik
Idræt

(1-) 2 klasser

Natur
Fagl.

(3-) 4 klasser

(3-) 4 klasser
Fleks.
Hum.

(1-) 2 klasser

Fremmedsprog

Mat

Diagram: Årgangenes fordeling på områder ved 4 spor.

Nye værkstedsområder

3 - (4) klasser
Inspirations billede - zonedelte fagområder, MOU skole

Eksperiment zone

Fremmedsprog

Værksted

RUBOW Arkitekter, JL Engineering, AB Clausen

3 - (4) klasser

Fælles

5. årgang

Musik/rytmik

Inspirations billede - ‘ny naturfag’ - katafonden

Fleks.
Hum.
(1) - 2 klasser
Inspirationsbillede: åbne og
tilgængelige fagområder

3 - (4) klasser

BYGGEPROGRAM_SAMLET UDSKOLING RAVNHOLMSKOLEN

Fleks.
Nat./

3 - (4) klasser
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Inspiration: eksperimenterende og praktisk undervisning

PERSONALEFACILITETER

og det vil skulle tilvejebringes i de senere faser.

I dag er der 46 lærere og pæd. på Nærum. Vangebos udskoling udgør ca. 11
lærere.

dersøges med myndigheder hvorvidt indarbejdelse af solceller på bevaringsværdige vingeteglstage er i strid med bevaringsstrategien. Vi anbefaler at

2.

Separat ressourceområde i mellemtrins bygningen (bygn 3)

passive tiltag prioriteres over aktive tiltag,

Alternativ kan der etableres ressourcekontorer og mødecenter ifm. mellem-

Ombygninger og disponering tager udgangspunkt i eksisterende potentialer,

Teamforberedelse for den samlede udskoling:

trins bygning (bygn. 3.)

herunder bygningerne rumlige forudsætninger, og disponeringen tager ud-

I byggeprogrammet arbejdes med ca. 60 medarbejdere, hvoraf ca. 20- 25

Her kan etableres kontor og mødefaciliteter for:

gangspunkt i gode indeklimatiske forhold, såsom vinduestakter gode daglys-

personer er tilknyttet til udskoling.

-

Der etableres faste, fleksible arbejdspladser svarende til ca. hver anden, det vil

-

Socialrådgiver

sige ca. 10-2 faste arbejdspladser ifm. de faglige miljøer.

-

Sundhedsplejerske + lokopæd.

Materialer og ressourceforbrug:

-

Talepædagog/dat vejleder

I det videre forløb vil være fokus på høj kvalitet i løsninger og materialer, som

PPR psykologer

Arbejdsmiljøkrav:

forhold m.v.

har lang levetid og er i tråd samspil med det eksisterende, robust ramme,

Eksisterende forhold opfylder krav til at der er et personaletoilet per 15 ansatte

It-vejlederen får plads i medie området, samt supplerende depot i kælder.

men også ift. materialer med lav afgasning og indeklima. Desuden vil der

– alene i administrationsområdet. Der er desuden adgang til bad i idrætsbyg-

UU-vejlederen opsøger børnene, hvor de er og benytter gruppefaciliter/møde

væres fokus må mest mulig genbrug af materialer og kun at tilføre det nødven-

ningen.

lokaler. Det etableres ikke separat kontorområde til UU vejlederen på Nærum

dige ressourceforbrug.

Det vurderes også, at lærerværelset er stort nok til det fremtidige antal lærere.

matriklen.

Dertil kommer at der også er personaleområde til spisning i indskolingen. Det

Arealudnyttelse og ’Klog m2- anvendelse’:

anbefales dog, at eksisterende lærerværelse indrettes mere optimalt ift. at

BÆREDYGTIGHED

Byggeprogrammet arbejder med bæredygtighed ift. ressourceforbrug, da en

holde teammøder i løbet af dagen.

Der er forud for byggeprogrammet udarbejdet en energimærkerapport, som

optimeret arealanvendelse reducerer overskuds-m2 på skolen og optimerer

er indarbejdet i byggeprogrammet.

personaleressourcer ved gode teamforhold i nærhed til undervisningsområderne.

ØVRIGE FUNKTIONER:

Bygherre har derudover ikke defineret certificeringsordninger eller øvrige krav

Ved en normal 4-sporet skole etableres ikke 2 x kontormiljø til øvrige funktio-

udover BR18, men nedenfor indgår vores anbefalinger.

ner såsom sundhedsplejersker, psykolog mv.

Vi vil arbejde med en afstemt og hollitisk tilgang til bæredygtighed, som svarer

Byggeprogrammet foreslås desuden at aktiverer ’døde’ areal såsom gangarea-

I byggeprogrammet fremgår 2 alternativer for ressourcepersoner på fremti-

til opgaven størrelse og hvor vi tænker bæredygtighed ind i opgaven delele-

ler til undervisningsdifferentiering og ophold samt flerfunktionelle aktivitets-

dens Ravnholm skole.:

menter.

områder udendørs, hvor LAR – lokal afledning af regnvand integreres i belægninger og sænkede flader.

1.
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Alle funktioner flytter til Vangebo matrikel:

Energimæssig optimering med respekt for bevaringsværdi:

Enten får ressourcepersoner selvstændige kontorpladser på Vangebo med

I byggeprogram og dertilhørende økonomi er alle rentable besparelsesforslag

Øget sammenhænge mellem læring ude og inde:

mulighed for at benyttet/ booke gruppelokaler i byg. 1. det vurderet i den for-

fra energimærkerapporten indarbejdet, hvilket vil give en betydelige driftsbe-

I de udendørs områder indarbejdes muligheder gode muligheder for under-

bindelse at skolen har i underkanten af lukkede møde og samtalerum til dette,

sparelse besparelse per år – Se rapport med RE kommentar. Det skal dog un-

visning. Øgede funktionelle sammenhænge mellem landskab og bygninger

Inspiration: samling, intro og arbejdsplads

Inspiration: gruppezone i gangareal

Inspiration: gruppezoner

styrker både de sociale relationer, bevægelse og det læringsfaglige.
I landskabet er indarbejdet strategier for både læring og klima, herunder LAR
og forsinkelsesmulighed, ’læringsskoven’ ift. til CO2 reduktion og en option
med vindturbiner ifm. med de fremtidige natur og teknikområder. Desuden

Bygning 4

Indskoling 0-4 år
SFO
Natur og teknik

indarbejdes lade-stander til elbiler på parkeringsområder jf. gældende regler.
Alle optioner bl.a. på bæredygtighed ligger under økonomiarkets ’grønne’
poster og fremgår ikke af samleark.

Bygning 1
5+6 årgang
Indskoling
Klub

Bygning 3

Ressourcepersoner
Modecenter
Fremtidig fleksibilitet

Udskoling 7-9
Naturfagligt område
Humanistisk område
Sprogområde
Madkundskab
Praktisk æstetisk
Administration og personale

Bygning 2
Idræt
Tumlesal
Musik

Fremtidige forhold

RUBOW Arkitekter, JL Engineering, AB Clausen
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Stueplan 1:500
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2. sal 1:500

1. sal 1:500

Parterre 1:500

8

Eksisterende forhold
Skolens uderum - tilstand

ANALYSE AF EKSISTERENDE FORHOLD

Mod syd ligger hovedindgangen ud til Fruerlund. Denne nås af et trappean-

UDGANGSPUNKT FOR RENOVERINGSPROJEKTET

Ravnholm Skole består af 4 bygninger, bygget i 4 forskellige årtier, i 50 ´erne, i

læg fra vejen. I forbindelse med hovedindgangen ligger personaleparkering

•

Nedslidte og mangeartede belægninger i skolegård

70 ´ern, i 90 ´erne og sidst i 2005. Skolen ligger i et tæt bebygget område, Næ-

og et stort asfaltbelagt areal med plads til boldspil. Oprindeligt indeholdt den-

•

Nedslidt trappeanlæg

rum Vænge.

ne forplads også cykelparkering, men stativerne er nedtaget og cykelparkerin-

•

Nedslidte og mange forskellige støttemure

gen er gentænkt i en ny udformning grundet forholdsvis mange cykeltyverier.

•

Fragmenteret skolegård, bestående af mange niveauer

Pladsen er uden beplantning på nær de par træer, der står i plantekummer

•

Manglende sammenhæng

nær hovedindgangen.

•

Nedsat oversigtlighed

indgangen til indskolingens skolegård sker af en passage mellem Fruerlund

•

Nedslidt beplantning

og Skodsborgvej.

•

Trædæk omkring eksisterende træer

Ravnholm Skoles udearealer fremstår i dag forskelligartede og med minimal
sammenhæng. Mod øst ligger boldbanerne og den store ’natur’ legeplads,

Langs Fruerlund ligger der en holdeplads for den gamle skolebus. Her har
befæstelsen ligeledes bevæget sig og forårsaget store lunkedannelser.

Skolegården er domineret af Kaninbjerget med klatre- og huleleg, som kan nås

Øvrig parkering ligger i forbindelse med boldbanerne.

ved forcering af mange og forskelligartede støttemure og trappeløb. Nedenfor
Kaninbjerget ligger et forholdsvist sammenhængende udeareal med forskel-

Grønt flag ud mod Fruerlund.

ligartet beplantning og legeværdi.
REGISTREREDE UDFORDRINGER
Befæstelsen bærer præg af at have sat sig i en sådan grad, at det er til gene for

•

Fragmenteret i sin samlede struktur, lave og høje bygninger

skolens brugere i hverdagen. Gårdrummet præges af store fuldkronede træer

•

Bygningsstruktur og adgange giver ringe overblik

med trædæk for ophold og leg omkring.

•

Nedslidt trappeanlæg

Skolens flagstang står placeret i denne skolegård.

•

Usammenhængende indretning med mange trin og niveauer

Analysen er foretaget på baggrund af visuel registrering på skolens udearealer
samt parkeringsplads, forplads og idrætsbaner. Arealet udover Amfiteatret i
den Lille Skolegård er ikke medtaget, idet det overgår til anden funktion såvel
inde som ude.

•

Ingen udendørs læringsmiljøer

Arealerne er tillige gennemgået sammen med Landskabsarkitekt Emma Marie

Ved en bagvedliggende passage mod nord kommer man til skolegården med

•

Ikke tidsvarende indretning for udskolingselever

Tolstrup d. 23. februar 2021 med fokus på udearealer for genopretning.

amfiteatret. Skolegården fremstår overordnet uden sammenhæng, idet der

•

Salg af rusmidler på skolens område

findes et øvre plateau og et nedre plateau.
Det øvre plateau rummer et nedslidt amfiteater, et jorden-er-giftig legelandskab og en stor sandkasse. Beplantningen er sparsom og belægningerne og
støttemure er nedslidt.
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REGISTREREDE POTENTIALER
•

Veldefinerede gårdrum

•

Karakteristiske og tilvoksede platantræer

•

Kontakt til boldbaner

•

Rum til udeskolingsmiljøer, læringszoner/science og bevægelse

•

Forplads muligheder for hang out

9

Genopretning
Skolens uderum - genopretningsplan

NATUR, PARK OG MILJØ, RUDERDAL KOMMUNES GENOPRETNINGSPLAN
Skolens udeområde fremstår med væsentlig mangler og kommunes ansvarlige afdeling har af den grund følgende bemærkninger i deres genopretningsplan (2020):

VEJ
ÅRDS

Genopretning af støttemure langs
Skodsborgvej

UMG

NÆR

Obs. genopretning af
belægning i gårdrum
gælder hele skolens areal
(2031)

”Ravnholm Skole, Matrikel Nærum er en af de skoler, som har store arealer der
trænger til renovering og fornyelse. Skolegårdene fremstår i dag uden nævneværdig legeværdi. Ankomstarealet fra Fruerlund bør gøres mere attraktivt med
fornyelse af personaleparkeringen og opstilling af cykelstativer. På store dele af

Genopretning af belægning i gårdrum

skolen bør støttemurer og belægning genoprettes. Der er uautoriseret kørsel
af biler, som kommer ind fra Fruerlund og kører helt ind i gårdrummene. Der
bør derfor opstilles nogle bomme, der kan låses således at affaldsbiler og
anden nødvendig kørsel stadig har adgang.

BOLDBANER

Genopretning af støttemure i
hele skolegården (2021)

Opsætning af bom mellem
multibanen og affaldsplads,
som kan åbnes med nøgle
(2024)

Udskiftning af de eksisterende legeelementer for ”jorden er giftig”. (2025)

Indskolingslegepladsen har store lunker samt problemer med manglende
afledning af vand. Dette har medført en længerevarig afspærring af et område.
Lunkerne er så dybe at gående nemt falder i dem.

børnene. Det eksisterende amfiteater udgør pt. en farer for børnene og skal
genoprettes.”

GE

ne. De eksisterende legeelementer er ikke alderssvarende og udfordrende for

Opsætning af cykelstativer ved ankomstareal (2031)

N
VÆ

flugt hvor sandet tilstopper brøndende. Derudover er der råd i legeelementer-

RUM

er domineret af en sandkasse, der ikke bliver brugt og som lider af materiale-

Genopretning af amfiteater (2022)
Niveauændring ved indgang (2031)

NÆ

Udskolingens opholdsarealer har ingen legeværdi. Den lille legeplads, der er,

Bortskaffelse af sandkasse (2026)

Asfaltering og markering af personaleparkering (2030)
Større båse (2030)
Udskiftning af støttemur til bøgehæk
langs personaleparkering (2025)

Genopretning af belægning
ved busbane (2024)

PARKERING

D

RLUN

FRUE
Genopretning af støttemure
langs Fruerlund (2022)

Forslag til genopretning

RUBOW Arkitekter, JL Engineering, AB Clausen
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Modernisering
Skolens uderum

Nærum Skoles udearealer savner umiddelbart miljø og atmosfære. Dette vil

Mod syd omdannes skolens forplads til et udskolingsareal, som skaber ram-

der være fokus på i moderniseringen af skolens udearealer.

mer for styrke og indlæring målrettet skolens udskolingselever. Således indtænkes trampoliner, mobile bander og parkouranlæg, som ligeledes kan indgå

Med afsæt i den tidligere beplantning mod øst genetableres denne i en bund

i idrætsundervisningen og som kan være medvirkende til at fremme trivsel,

bestående af grus. Således tilgodeses flere aspekter: Udover at danne et løv-

bevægelse og inddragelse af uderummet.

tag for leg og ophold under trækronerne vil en skovbeplantning også på dette
sted virke præventivt, sådan at udefrakommende biler ikke kan køre ind på

Som tema for hele Ravnholm Skole vil der i udearealerne fokuseres på styrkel-

skolens område, som de gør i dag.

se af dens Grøn Skole-profil, således vil læring om vores klima og natur integreres i udearealerne ved mindre solcelleanlæg, skovplantningen og vindmøl-

I forlængelse af skovplantningen etableres et musisk uderum med scene og
instrumenter for optræden og musisk læring i uderummet. Motorikken tilgodeses ved etablering af en pukkelbane som danner overgang til de store boldbaner og som ved sine pukler skaber et uforudset boldspil, hvor bolden kan
springe i mange retninger.
I den centralt beliggende skolegård skabes et sammenhængende udeareal,
hvor udfordrende og oplevelsesrige sammenhænge danner basis for et legog læringsrum. De mange forskelligartede kanter tænkes udskiftet til ensartede støttemure med plads til ophold og LAR, sidstnævnte etableres ved overraskende fald imellem støttemurene. Dette forudsætter at det eksisterende
Kaninbjerg omdannes og medtages i planlægningen af et sammenhængende
og udfordrende udeareal.
Med afsæt i skolens eksisterende amfiteater mod vest retableres med integrerede plantekasser, som danner basis som et mini-garden-landskab. Dette
landskab understøtter bygningens faglokaler mini-mad.
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ler og vindposer som umiddelbart viser vindens retning og styrke.

Forslag til modernisering

SVEJ
D
R
Å
MG

Styrke udendørs læring

U

NÆR

Styrke legeværdien

INDSKOLING

Skabe en enkel samtidig oplevelsesrig
og udfordrende sammenhæng i udearealer

BOLDBANER
Styrke udendørs læring

Styrke indlæring for udskoling i udearealer
Styrke udskolingen i udearealer

UM

R
NÆ

PARKERING

GE

N
VÆ

UDSKOLING

PARKERING

LUND
R
E
U
FR

11

Potentialer
Skolens uderum

”Forskningen viser også, at gruppearbejde, team–buildingaktiviteter og elev-til-elev-læring i udeskolen eller i
skolens uderum kan fremme elevernes samarbejds- og
kommunikationsevner samt styrke klassens sociale
sammenhold.”

Inspiration til kanter som oplagte ”hang out” områder
med mulighed for fordybelse og samtale

”De positive effekter af udendørsundervisning på elevernes faglige, trivselsmæssige og alsidige udvikling
fastholdes og akkumuleres over tid.”

Inspiration fra skole i Esbjerg hvor indretningen er flerfunktionel som hænge ud område og til læringsarena

Inspiration fra Christianshavn Skole
mastbelysning på aktivitetsområde

INBYDENDE OPHOLD OG HANG OUT

BELYSNING

Gode overgangszoner mellem ude og inde øger brugen af uderummet. Med

Oversigtlig spotbelysning vil øge tryghedsfølelsen, når mørket sænker sig. Går

enkle tiltag vendes skolens mange kanter fra at være inaktive overskudsrum til

man igennem området om aftenen er det vigtigt, at det føles trygt, samtidig

at blive aktive forløb og opholdsrum for socialt samvær og fordybelse. Fokus

med at stedet i højere grad vil invitere indenfor til aktiviteter som træning og

på tilgængelighed med lokale rampeforløb.

leg efter skoletid for lokalområdet. Lyset gør området overskueligt, så forbipasserende kan se, om der er andre på området og hvem de er. Lysets farve er
også med til at skabe stemning. Ved strategisk placering af spotbelysning, kan
mængden af lys afbalanceres eller tones.
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Inspiration fra Christianshavn Skole
mastbelysning på med rettede lyskegler

” Mere og bedre bevægelse i løbet af
skoledagen har positive effekter på
elevernes læringsforudsætninger såvel
som på elevernes faglige resultater, trivsel
og alsidige udvikling.”

Fritstående kant

”Udeskole og udendørsundervisning kan skabe en god
cirkel, hvor elevernes trivsel, faglige og alsidige
udvikling vokser med tiden – selv når eleverne ikke
længere undervises i skolens nærmiljø eller i naturen.”

Arbejdsbord m. el/vand.

Frugtlund og bærbuske

Stub

”Elever med særlige behov har et større fagligt
og socialt udbytte af at bevæge sig i løbet af
skoledagen end elever uden særlige behov.”

Inspirationsfoto af transparent boldbur

STEDER TIL SCIENCE LAB, FORDYBELSE & LÆRING

AKTIVITET

Uderum med fleksible indretninger, der giver rum for forskellige læringssituati-

Nye uderum, der inviterer til aktivitet, leg og bevægelse er essentielle for fysisk

oner, aktiviteter og antal brugere, skaber et robust uderum, som kan facilitere

og psykisk sundhed, sociale relationer og koncentrationsevnen. Fokus på akti-

brug til science, natur og teknik, madkundskab og de kreative fag.

viteter, der for alle aldersgrupper inviterer til bevægelse i frikvarteret, i idrætsun-

Etablering af læringsborde med el og vand i sammenhæng med udearealer-

dervisningen, i fælleslegen og på vejen hjem. Skolens mange uderum skaber

nes programmering skaber mulighed for, at flere undervisningsaktiviteter

mulighed for, at flere aktiviteter kan foregå sideløbende. Fokus på placering

nemt kan trække udenfor.

med inddeling af ’rolige zoner’ og ’høj puls’ zoner.

RUBOW Arkitekter, JL Engineering, AB Clausen

Inspiration fra Christianshavn Skole flerfunktionel indretning
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Etapeplan
Skolens uderum

Den kommende modernisering og renovering af Ravnholm Skole tager ud-

På de følgende sider gives eksempler på typer af aktiviteter og tiltag, der kan

gangspunkt i en etapeinddeling som ses af bilag xx, vi foreslår som etape 1, at

indrettes med. Det arbejdes med en synergi mellem de nye tiltag, genopret-

man arbejder med området for udskoling, således arbejdes der med at styrke

ning og regnvandshåndtering.

og understøtte et aktivt fællesskab for skolens ældste elever. Fokus er på at
etablere et udendørs læringsrum sådan, at det giver optimale rammer for indlæring under åben himmel, dette med afsæt i de i bygningen tilstødende faglokaler.
Der etableres tillige udearealer, som skal indbyde til styrke, aktivitet, timeout
og fordybelse – et godt sted for de ældste elever.
I anden etape af projektet tænkes skolegården for indskoling omdannet til et
motiverende uderum med stor legeværdi. Der skabes tillige rammer for indlæring og fysiske og motoriske aktiviteter, som udvikler den kropslige rumforståelse, eksempelvis ved faciliteter, som kan klatres op på, igennem, over, under
og rundtom.
Skolegårdens mangeartede støttemure tænkes implementeret i denne modernisering, så hele gårdrummet opleves som sammenhængende og som et
uderum, der fremmer fællesskabet.
I etape 3 foreslås det at tilegne arealet mod boldbanerne til et musisk uderum i
forbindelse med pukkelbanen, som danner overgang for de mindste elever til
de store boldbaner.
I forbindelse med kørevejen langs skolens østlige facade og mod boldbanerne
etableres en mindre skovplantning i en bund bestående af grus. Således omdannes det hårdt belagte areal til et areal med en permeabel overflade. Træerne vil være medvirkende til at nå ønsket for Rudersdal Kommune mht. CO2
neutraliteten i 2050.
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Synergi mellem genopretning og modernisering

Leg og læring
Sammenhæng
Pukkelbane
Læring

Mini-garden
og mini-mad
Amfi
Plantetrappe
Leg og læring

ETAPE 1

Leg og bevægelse / musik
Scene med spejl
Musik og teater

ETAPE 2
Bom med lås

Klimabæredygtighed
Solceller
Vindmøller

Læringsskoven

ETAPE 1

Styrke og indlæring
Boldspil
Bordtennis
Træning og parkour
Hang out
Trampoliner

ETAPE 1

Etaper, modernisering
Eksempler på moderniseringstiltag i skolens uderum

Inspiration, terræntrin med plantehuller

Reference på robuste læringborde i beton til mad og N/T

MINI-GARDEN, MINI-MAD OG KLIMABÆRDYGTIGHED
I det østlige gårdrum bliver en del frigivet til andet formål. I det resterende
areal vil amfiteateret kunne revitaliseres og forgrønnes. Gårdens aktiviteter vil
kunne forbindes med faglokalerne mini-mad og natur/teknik ved amfiteateret.
Der sættes læringsborde op det kan bruges til udekøkken eller til undersøgelse af planter og dyr. Fagene kan kombineres med plantekasser til grønsager
og urter.
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Idé, mini-vindmølle til
læring i fysik og om klima

Eksemple på aktiviteter, midlertidige plantekasser til læring om fra ’jord til bord’

ETAPE 1

Inspiration, siddepladser med bord til skolearbejde

Inspiration, ophold til hænge ud og gruppearbejde

Inspiration fra Skolen ved Nyelandsvej, Basketbane kombineres med opstribning i læringsfelter

Inspiration fra Skovlyskolen, parkour-anlæg til leg og
styrketræning

Eksempel på aktivitet, trampoliner kombinerer aktivitet
med leg.

STYRKE OG INDLÆRING
De ældste elever savner et område for ophold, læring og leg, et område hvor

mindre grupper. Urbane slængemøbler skabt af europapaller for ophold og

de ikke bare kan være aktive med boldspil, men også et område som lægger

læring.

op til andre fysiske aktiviteter, som henvender sig til den ældre aldersgruppe,
såsom træningsredskaber (parkour), konkurrenceelementer eller trampoliner.
Ved at etablere opholdsmuligheder på området vil der være mulighed for at
hænge ud i nærheden af aktiviteterne, så eleverne kan inspireres til at
inddrage hinanden. Flytbare skærme som skaber rum for ophold i større eller
RUBOW Arkitekter, JL Engineering, AB Clausen
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ETAPE 2

Etaper, modernisering
Eksempler på moderniseringstiltag i skolens uderum

Eksempel på opstribning, aktive læringsfelter til idræt og fritidstilbud

Eksempel på robust læringsbord

LEG OG LÆRING
I den ’lille’ skolegård inviteres eleverne ind i et aktivt læringsrum, der både
byder på leg og læring. Terrænspring kan gøres aktive og kan bruges til ophold, leg og læringsrum. Til læring og fysisk aktivitet kan der laves afmærkning
i belægningen.
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Eksempel på aktiv kant, bænkforløb til leg og læring

Eksempel på opstribning til leg og læring på belægning

ETAPE 3

Inspiration, redskabsbygning med perfomativ metalspejl

Inspiration, hurlemhejspejle til morskab
og gøgl

Eksempel på læringszone, akustisk scene

Inspiration, intuitiv synlige musikinstrument

Inspiration, overdækning med solsejl der indikerer en scene

LEG, BEVÆGELSE OG MUSIK
I forlængelse af musiklokalet mod øst vil en scene med spejl og instrumenter
kunne indbyde til formel og uformelle perfomances. En facade af metalspejl
kan bruges til at indøve dans til TikTok eller til spontane perfomative lege ved
at være forvrænget som i et hurlumhej-hus. Synlige monterede instrumenter
vil stimulere eleverne til at indgå i intuitiv lyde både som leg og i læring med
lydbilleder.

RUBOW Arkitekter, JL Engineering, AB Clausen
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ETAPE 3

Etaper, modernisering
Eksempler på moderniseringstiltag i skolens uderum

Inspiration, boldbane til bevægelse og bold med pukler der stimulerer motorik

PUKKELBANE, MOTORIK OG BOLDSPIL

En organisk pukkelbane vil placeres som en del af boldbanen. Bevægelse ved løb, cykel eller løbehjul vil stimulere elevernes motorik. Pukkelbanen kan indrettes så den også kan bruges til anderledes boldspil.
Ved at give puklerne mønstre, vil den blive mere synlig.
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Inspiration, mønstre giver terrænspring liv og gør dem
overskuelige

Idé, organisk bevægelseslandskab af gummi, der forholder sig til omgivelserne

ETAPE 3

Eksempel på træer i grusbefæstelse. Kroner og stammer danner et svalt rum under det

Inspiration, under træerne dannes et rum - et lløvtag

Idé, træområdet mimer en skov.

LÆRINGSSKOV
Mellem skolens sydøstlige hjørne og parkeringspladsen etableres en lærings-

bidrage til skolens CO2 regnskab. Yderligere vil træerne kunne placeres på en

skov, hvor en række forskellige træer plantes på et lag af grusbefæstelse. Der

måde så, biler ikke vil kunne køre ind på den lille skolegård fra syd, hvilket har

har før stået træer på dette sted, men disse blev fældet for nogle år siden.

været et problem for skoleområdet.

Ravnsholm Skole vil derved får sin egen lille ’skov’. Træerne vil kunne tjene som
forskønnelse, et læringsfelt og som forhindring for biler på skolens udeareal.
Træerne vil afskærme for parkeringspladsen mod øst. Ved at plante forskellige
træarter, kan træerne indgå som en del af undervisning i biologi og på sigt
RUBOW Arkitekter, JL Engineering, AB Clausen
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13

Tekniske forhold

registrering, eksisterende forhold administration

alle fag

OMBYGNING OG VEDLIGEHOLD

KONSTRUKTIONER

Fremtidige forhold:

Vedligeholdelsesarbejder er defineret af ejendomsrapporter og prissætningen

Der er foretaget undersøgelser af bygningens eksisterende bærende konstruk-

Med 3 etager over terræn, samt en kælderetage, vil skolen som udgangspunkt

er overført direkte.

tioner. Undersøgelserne har bestået af fysiske registreringer på skolen, samt

skulle henføres til anvendelseskategori 2 og risikoklasse 3 efter bygningsregle-

I projektfasen vil priserne kvalificeres af rådgiverteamet, enklete steder har

granskning af oprindelige bygningstegninger. Dette har givet en forståelse af

mentet 2018, når de enkelte lokaler er indrettet til maksimalt 50 personer. Hvor

rådgivere justeret prissætning fx ifm udskiftning af vinduesglas til energiglas,

bygningens statiske virkemåde, samt givet et indblik i mulighederne for æn-

rum indrettes til mere end 50 personer vil bygningsafsnittet inkl. flugtveje skul-

dette fremgår specifikt under punkterne i økonomiarket.

dringer i bygningens bærende og stabiliserende konstruktioner.

le henføres til anvendelseskategori 3 og risikoklasse 3. Her skal der være fokus
på bygningsafsnit med fælles flugtveje, og da den samlede personbelastning i

Det er aftalt at følgende bygningsdele tjekkes/ kalkuleres af rådgivere under

Der er bl.a. betragtet et scenarie, hvor der etableres åbninger i de indvendige

dette afsnit vil være maksimalt 150 personer i hele bygningsafsnittet i risi-

bygherres granskning:

bærende murstensvægge, som svarer til forholdene i det åbne rum på stue-

koklasse 3. Såfremt personbelastningen øges til mere end 150 personer vil

•

etagen, hvor bygningen er født med søjler placeret pr. 2,66 mm.

bygningsafsnittet overgå til risikoklasse 4 og ombygningen vil skulle indplace-

Projekt for tagarbejder

res i brandklasse 3 eller 4.

ENERGI

Generelt består bygningen af en tagkonstruktion udformet som en stolekon-

Energimærkerapporterne er grundlaget for den energioptimering der fortages

struktion, med et etagedæk bestående af bærende betonbjælker og beton-

Brandklassen, som den påtænkte ombygning vil skulle henføres til, afhænger

ifm. med projekterne, og prissætningen er overført direkte herfra. I projektfa-

dæk, der spænder mellem bjælkerne. Væggene er ved destruktive undersø-

af de aktuelle flugtvejsforhold og brandmæssige forudsætninger i forbindelse

sen vil priserne kvalificeres af rådgiverteamet.

gelser fundet til at være hul-sten (murværk).

med ombygningen. Følges de præ-accepterede løsninger til bygningsregle-

Det forventes, at arbejder for tagrenovering og dertilhørende energirenovering

Der er foretaget en analyse med de konstruktive muligheder for fremtidige

præ-accepterede løsninger ikke følges, vil ombygningen skulle henføres til

af disse kan udføres som energirenovering, da renovering forventer at udløse

forhold, som er vedlagt som et bilag til nærværende byggeprogram.

brandklasse 3 eller 4 alt efter de aktuelle forhold.

mentet 2018 vil ombygningen kunne holdes i brandklasse 2. Såfremt de

et u-værdi krav.

BRAND

Overordnede forudsætninger for brandklasse 2 i forbindelse med den påtænk-

a. Ydervægge– efterisolering

Eksisterende forhold:

te ombygning:

b. Etageadskillelser – efterisolering mod uopvarmet. kld.

Skolens eksisterende flugtvejsforhold bygger på princippet om, at alle op-

Såfremt de præ-accepterede løsninger til BR18 følges, vil opholdsrum og klas-

c. Krybekælder – isolering mod krybekælder

holdsrum er indrettet med udgang/udgange til flugtvejsgangen evt. suppleret

selokaler som udgangspunkt fortsat skulle indrettes som selvstændige brand-

d. Ventilation – optimeringer – nyt anlæg

med redningsåbninger. Flugtvejsgangene har som udgangspunkt udgange i

celler med minimum én udgang evt. suppleret med redningsåbninger. Antal-

e. EL- primært belysning til LED

modstående ender som fører til terræn i det fri og er indrettet primært til trafik.

let af udgange og udgangenes udformning afhænger af de konkrete forhold

f. Nye solceller

Indledende registrering viser, at skolen formodes at være udstyret med eksi-

og i denne sammenhæng kan en udgang være:

sterende ABA og varsling.

-

Dør direkte til terræn i det fri

-

Dør til flugtvejsgang eller flugtvejstrappe

Alle poster er indarbejdes som røde ’SKAL’ poster.
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registrering, eksisterende udskolingsfløj

Faglokaler såsom fysisk, kemi, sløjd, billedkunstlokaler og skolekøkkener skal

ning.

auditorium. Garderober placeres i egen brandcelle. Det store rum etableres

altid udføres med to udgangsdøre, så der ikke er mulighed for at blive fanget i
lokalet i tilfælde af brand.

registrering, eksisterende fagfløj

med mindst to udgange, som uafhængigt af hinanden skal fører til terræn i det
Såfremt bygningen henføres til brandklasse 3 og/eller 4 vil dette foruden even-

fri. Gangareal fra tumlesal og ud mod nuværende flugtvejsgang foran idræts-

tuelle ekstraomkostninger til brandtekniske installationer og indretningsæn-

sal inddrages til flugtvejsgang. Såfremt der ønskes indeliggende grupperum/

Det er en forudsætning for de præ-accepterede løsninger, at flugtvejsgangene

dringer medfører omkostninger til brandrådgiver certificeret til brandklasse 3

opholdsrum, hvilket ikke er en præ-accepteret løsning, er der behov for en

indrettes med lav brandbelastning og den primære anvendelse er trafik. Åbne

og 4 samt tredjepartskontrol.

yderligere brandteknisk vurdering, formentlig suppleret med yderlige brand-

læringsmiljøer og fællesarealer i flugtvejsgange er ikke omfattet af præ-accep-

tekniske tiltag. Depotrum i tumlesal indrettes som selvstændig brandcelle

terede løsninger.

Brandmæssig vurdering af disposition i byggeprogram:

uden personophold.

Ved ombygningen er det vigtigt, at der er fokus på fælles flugtveje fra byg-

Kælder:

I bygningsafsnittet med eksisterende fysik/kemi- og sløjdlokaler sammenlæg-

ningsafsnit, den samlede personbelastning i eksisterende flugtvejstrapper,

Eksisterende kantine og depoter ombygges til lounge og madkundskabsloka-

ges de to rum til et stort åbent værksted, og gangarealet inddrages. Det store

flugtvejsgange og udgange samt bredderne på disse. En øget personbelast-

le. Eksisterende udgange direkte til terræn i det fri suppleres med yderligere

åbne værksted indrettes med mindst to uafhængige udgange til terræn i det

ning kan give øgede krav til bredder på trapper og udgangsdøre samt krav om

udgange direkte til terræn i det fri. Teknikum og depoter indrettes i selvstændi-

fri, hvilket sker via døre direkte til flugtvejstrapper.

flugtvejs- og panikbelysning. ABA og varsling forudsætter en samtidig evakue-

ge brandceller uden personophold.

ring og totalevakuering, hvilket påvirker flugtvejs- og dørbredder.

Grovzone etableres med udgang direkte til terræn i det fri.
Stue:

Såfremt der ønskes åbne læringsmiljøer, som en del af skoles flugtvejssystem

I stueetagen ombygges lokalerne mellem hovedindgangen og den eksisteren-

Fra udgangsdøren ved det nye medie/IT-rum etableres en ny flugtvejsgang

eller indeliggende rum som ikke har udgang direkte til flugtvejsgange, eller

de idrætssal til garderobe i egen brandcelle og fælleslokaler samt klubkøkken.

frem til trapperummet, der samtidigt sammenfletter eksisterende flugtvejssy-

terræn i det fri, vil den påtænkte ombygning skulle henføres til brandklasse 3

Klubkøkkenet, som suppleres med en yderligere udgang enten til terræn i det

stem ned til hovedindgangen.

eller 4.

fri eller til samme flugtvejsgang, suppleres med redningsåbninger.
Vådrum suppleres med dør direkte til flugtvejstrappens brandsektion.

Overordnede forudsætninger for brandklasse 3 og/eller 4:

Såfremt der etableres gruppezoner i den eksisterende flugtvejsgang skal disse

Byggeri som ikke følger de præ-accepterede løsninger vil skulle henføres til

møbler være jævnt fordelt af u-brændbare materialer og lav brandbelastning.

brandklasse 3 eller 4 på baggrund af en konkret vurdering af de aktuelle for-

Møbleringen må ikke reducere gangarealet i flugtvejsgangen. Såfremt der

cepteret løsning, er der behov for en yderligere brandteknisk vurdering, for-

hold. For brandklasse 3 og 4 vil brandsikkerheden skulle dokumenteres ved

etableres udgange til terræn i det fri fra alle rum, således at den eksisterende

mentlig suppleret med yderlige brandtekniske tiltag.

komparative analyser og/eller simuleringer af de aktuelle forhold. Afhængigt af

flugtvejsgang ikke længere fungerer som flugtvejsgang, så kan møbleringen

udfaldet af førnævnte analyser vil der være risiko for ændringer i indretningen

vælges uden hensyn til brandbelastning.

og/eller yderligere brandtekniske installationer i form af for eksempel automatisk brandventilation, automatisk sprinkleranlæg og flugtvejs- og panikbelys-

Såfremt disse rum indrettes som indeliggende rum, hvilket ikke er en præ-ac-

1. sal:
På 1. sal inddrages arealet af den eksisterende biologi- og fysiklokaler samt

Bygningen i forlængelse af eksisterende idrætssal indrettes til musik/rytmisk
RUBOW Arkitekter, JL Engineering, AB Clausen

flugtvejsgangen til et stort fleksibelt naturfag/matematiklokale. Det nye fleksi-
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Skema over MAX personbeslastning udskolingsområder

Ravnholm skole/ Nærum matrikel

Max. Udskoling 7-9 årgang = 12 klasser, 360 personer, ca 720 m2 netto
Område
Naturfagligt område
Humanistisk område
Fremmedsprogligt område
Praktisk, musisk område
Lounge (flex + spisning)
Kontrol

Klasser'

4
4
2
2

Personantal
120
120
60
60

12

360

ca. m2*

240
240
120
120

m3

720

720
720
360
360

Kommentar
svarer til en årgang
svarer til en årgang
svarer til en halv årgang
svarer til en halv årgang

2160

Søholm skole/ Toftevang matrikel

Max. Udskoling 6-9 årgang = 16 klasser, 480 personer, ca 960 m2 netto
Område
Naturfagligt område
Humanistisk område
Fremmedsprogligt område
Praktisk, musisk område
Projektområde, 6 årgang**
Lounge (flex + spisning)
Kontrol

Klasser'

4
4
2
2
4

Personantal
120
120
60
60
120

16

480

ca. m2*

240
240
120
120
240
960

m3

720
720
360
360
720

Kommentar
tvær/ årgange
tvær/ årgange
periodevis med i cambus

2880

ble naturfag/matematiklokale har uafhængige udgange i modstående ender til

Teamlokalet indrettes med dør direkte til flugtvejstrappens brandsektion. Alter-

Øvrige arbejder:

Udregnet for 28 elever
2 lærere
klasse iaht
fleksibilitet.
flugtvejstrappe,
som+ fører
tilper
terræn
det
fri.
* ca. dette tal er forholdsmæssigt og gælder de åbne områder
** alternativ 4 klasserum og ingen lounge til spisning

nativt er der behov for yderligere brandteknisk vurdering.

I forbindelse med udarbejdelse af nærværende byggeprogram foretager be-

I bygningsafsnittet indrettes også laboratorie og teamlokaler. Teamlokalet og

redskabet brandsyn og gennemgang af brandtekniske installationer. EventuelDepot indrettes i selvstændig brandcelle uden personophold.

grupperummet indrettes med dør direkte til flugtvejstrappens brandsektion.

le fejl og mangler konstateret ved denne gennemgang udbedres under byggesagen ligesom manglende områder med eks. ABA, AVA og

Grupperum suppleres med redningsåbninger over tag. Alternativt er der be-

Såfremt introrum og grupperum er indrettet som indeliggende rum uden ud-

sikkerhedsbelysning opgraderes. Bredder af flugtvejsdøre og bredder skal

hov for yderligere brandteknisk vurdering.

gang til egentlig flugtvejsgang, hvilket ikke er en præ-accepteret løsning, er

dimensioneres efter den aktuelle personbelastning.

der behov for en yderligere brandteknisk vurdering, formentlig suppleret med
Depot indrettes i selvstændig brandcelle uden personophold.

yderlige brandtekniske tiltag.

Introrum og grupperum er indrettet som indeliggende rum uden udgang til

VENTILATION

egentlig flugtvejsgang, hvilket ikke er en præ-accepteret løsning,
er der behov
Garderobe og øvrige opholdslokaler med udgang til eksisterende flugtvejsRUBOW arkitekter, Skt. Annæ Passage, Bredgade 25 X, 1260 København K, +45 3369 1122

Generelt for ventilation gælder, at alle nydisponerede lokaler til undervisning,

for en yderligere brandteknisk vurdering, formentlig suppleret med yderlige

gang indrettes som selvstændige brandceller med redningsåbninger. Gruppe-

brandtekniske tiltag.

zonerne i den eksisterende flugtvejsgang skal være jævnt fordelt af ubrændba-

Laboratorie og arena udføres som en fælles brandcelle med udgang i modstå-

nye toiletkerner mv. fremadrettet skal ventileres i henhold BR18.

re materialer og lav brandbelastning. Møbleringen må ikke reducere

Luftmængder i nye lokaler skal eftervises ved indeklimasimulering i program-

gangarealet i flugtvejsgangen. Garderober indrettes i egen brandcelle.

met BSIM eller tilsvarende.

Personbelastning:

Nye krav forventes opfyldt ved ombygning af eksisterende anlæg fra CAV til

Personbelastningen i byggeprogrammets disposition bør revurderes under

VAV, evt. suppleret med ny ventilation i mindre skala.

ende ender direkte til flugtvejstrapper, hvorfra der er udgang direkte til terræn i
det fri.
Opholdslokaler med udgang til eksisterende flugtvejsgang indrettes som selv-

den videre projektering, da denne overstiger eksisterende kapacitet af trapper,

stændige brandceller med redningsåbninger. Gruppezonerne i den eksiste-

flugtvejsgange og flugtvejsdøre.

brandbelastning. Møbleringen må ikke reducere gangarealet i flugtvejsgan-

Generelt skal der være fokus på personbelastningen i bygningsafsnittet i mid-

gen. Garderober indrettes i egen brandcelle.

ten med praktisk-æstetisk værksted, naturfagslokaler etc. da stue, 1.- og 2. sal

I fagfløjen ombygges eksisterende anlæg og der suppleres med nye. I udsko-

deler fælles flugtveje. Såfremt personbelastningen i dette bygningsafsnit med

lingsfløjen forventes det, at eksisterende kan ombygges til at opfylde de nye

2. sal:

fællesflugtveje overstiger 50 personer pr. lokale skal bygningsafsnittet placeres

behov.

På 2. sal sammenlægges tidligere hjemkundskabslokaler, håndarbejdslokaler

i anvendelseskategori 3. Såfremt personbelastningen i anvendelseskategori 3

og billedskunstlokaler inkl. flugtvejsgangen til et stort fleksibelt humanistisk

overstiger 150 personer i hele bygningsafsnittet vil bygningsafsnittet ikke kun-

Endelig afklaring vedrørende ventilation afventer rapport om eksisterende

faglokale. Faglokalet indrettes med to uafhængige udgange til terræn i det fri

ne holdes i brandklasse 2, da bygningen vil rykke op i risikoklasse 4.

anlæg der udarebjdes af Pacco Ventilation.

via flugtvejstrapper.
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Der henvises generelt tilVentilationsnotat samt de til byggeprogrammet tilhørende skitser.

rende flugtvejsgang skal være jævnt fordelt af ubrændbare materialer og lav

Modernisering
Hovedpunkter

Genopretning
Hovedpunkter
Udv. træværk
Maling af vinduer m.v
Murværk
Udskiftn. af linoleum
Malerbeh. vægge:
EL-Tavler og installationer
Kloak
Udskiftn. brugsvand

Ombygning kons.:
Ny åbning 2,66 m øvrige områder
Nyt musiklokale
Nyt naturfagslokale
Sænkning gulv pedelbolig
Akustik festsal
Ombygning ved garderober
Nyt madkundskab
Nyt praktisk-æstetisk område
Nyt humanistisk område
Nyt naturfagligt flex område
Nyt laboratorium
Fremmedsprog
Nye gruppezoner i gangrealer
Lockers
Læringsmiljø
Nyt belysningsanlæg
Ny kraftinstallation
NY Datainstallation

Indeklima
hovedpunkter
Solfilm

Energirenovering
hovedpunkter

Bygning 1

RUBOW Arkitekter, JL Engineering, AB Clausen

Tagrenovering inkl iso.
Solceller,
Efteriso etageadskillelse
Belysning LED
Hulmurs isolering
Ventilation
Varmeanlæg
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Genopretning
Hovedpunkter
Udvendige Vinduer
pergola
Øvrige malerarbejder
Maling af døre
Murværk
Genopretn. af gulve
Indv. vægge
EL-Tavler og installationer
Udbedring af kloak terræn

Energirenovering
Hovedpunkter
Tagrenovering inkl iso
iso terrændæk
Iso hule ydervægge

Bygning 2

44

Tagnedløb, vedl.
Stern og udhæng, vedl.
Maling udv. træværk
Udskiftning af gulve i
Malerbehandling i indsk
Udbedring af kloak terræn

Modernisering
Hovedpunkter
Nyt natur og teknologi
Mindre rokade i indskoling

Bygning 4

RUBOW Arkitekter, JL Engineering, AB Clausen

BYGGEPROGRAM_SAMLET UDSKOLING RAVNHOLMSKOLEN

45

1
Bygning
Bygning 1
Bygning 2
Bygning 3
Bygning 4

Lofter

1

Indv. tilstand

Bygning 1
Bygning 2
Bygning 4

2
Bygning 1
Bygning 2
Bygning 4

3
Bygning 1

SIGNATURFO
1: God stand

2: Slidte/varieren
Bør udbedres

3: Større defekte
Skal udbedre

RUBOW _K01_H6_EX_N608

4: Andet, se bem

Område ikke om

Signaturforklaring
SIGNATURFORKLARING:

FORELØ

1570_Tilstandsvurdering_Indervægge

REV

1: God stand

1: God stand

2: Slidt/varierende lofter,
bør udbedres

2: Slidt og med mindre defekter, der bør repareres

Bygning
Bygning 1
Bygning 2
Bygning 3
Bygning 4

3: Større defekter. Skal udbedres1

Antal rum

Vægareal

Nærum

107
22
71
26
226

9489,2 m²
705,4 m²
3123,7 m²
709,4 m²
14027,7 m²

3: Større defekter. Bør udskiftes

4: Andet, se bemærkning

Bygning 1
Bygning 2

4: Andet, se bemærkning

2
Bygning 1

Område ikke omfattet af registrering
Bygning 2

Område ikke omfattet af registrering

Bygning 4

46

3
Bygning 1

REV.DATO

Byggesag:

1
10
11

233,4 m²
553,2 m²
786,6 m²

81
2
44
127

7404,3 m²
423,9 m²
2632,2 m²
10460,3 m²

2
2
366

326,5 m²
326,5 m²
25601,2 m²

Skriv projektadresse
BYGHERRE

Emne:

Stue

Stue
Tilstands

TEGN.: rja
ARKITEKT
LANDSKABSARKITEKT
RÅDG. INGENIØR
RÅDG. INGENIØR
ENTREPRENØR

Diagram - ikke i mål

1570_Tilstandsvurdering_Lofter
Bygning

1570_Tilstandsvurdering_Lofter_
Bygning
Antal rum
Areal

Antal rum

2
77
2
71
3
155

Bygning 1
Bygning 2
Bygning 3
Bygning 4

-

1

2
77
2
71
3
155

Bygning 1
Bygning 2
Bygning 3
Bygning 4

17,0 m²
1773,1 m²
99,4 m²
1454,3 m²
26,3 m²
3370,0 m²

2
73
31
65
171

Bygning 1
Bygning 2
Bygning 4

2
2
26
1
2
31

Bygning 1
Bygning 2
Bygning 4

INGEN NEDHÆNGTE
LOFTER

3
Bygning 1

15
15
372

SIGNATURFORKLARING:

1
2
73
31
65
171

Bygning 1
Bygning 2
Bygning 4

29,7 m²
2131,3 m²
945,5 m²
1669,8 m²
4776,3 m²

1: God stand

2: Slidte/varierende lofter
Bør udbedres

3: Større defekter
Skal udbedres

4: Andet, se bemærkning

2

Område ikke omfattet af registrering

2
26
1
2
31

193,7 m²
1145,4 m²
185,3 m²
107,2 m²
1631,6 m²

15
15
372

418,8 m²
418,8 m²
10196,7 m²

Bygning 1
Bygning 2
Bygning 4

3
Bygning 1

FORELØBIGT TR
REV

REV.DATO

Byggesag:

Nærum Skole

FORVENTES
ASBESTHOLDIGT LOFT

Skriv projektadresse her
BYGHERRE

MASONIT MED HESSIAN

Rudersdal Kommune

2. sal
Tilstandsvurdering for lo

Emne:

INTET LOFT

TEGN.: rja

KONTR.: -

ARKITEKT
LANDSKABSARKITEKT
RÅDG. INGENIØR
RÅDG. INGENIØR
ENTREPRENØR

RUBOW _K01_H6_EX_N605

2. sal

RUBOW arkitekter
RUBOW arkitekter
Ingeniør
Ingeniør 2
Entreprenør

1570_Tilstandsvurdering_Lofter
Bygning

Antal rum

Areal

Bygning 1
Bygning 2
Bygning 3
Bygning 4

SIGNATURFORKLARING:
1: God stand

Bygning

Antal rum

Bygning 1
Bygning 2
Bygning 4

Areal

-

3: Større defekter
Skal udbedres

Bygning 1
Bygning 2
Bygning 3
Bygning 4

4: Andet, se bemærkning

2
77
2
71
3
155

17,0 m²
1773,1 m²
99,4 m²
1454,3 m²
26,3 m²
3370,0 m²

2
73
31
65
171

29,7 m²
2131,3 m²
945,5 m²
1669,8 m²
4776,3 m²

2
26
1
2
31

193,7 m²
1145,4 m²
185,3 m²
107,2 m²
1631,6 m²

15
15
372

418,8 m²
418,8 m²
10196,7 m²

1
Bygning 1
Bygning 2
Bygning 4

REV

REV.DATO

NOTER

TEGN.:

GODK.:

Nærum Skole

Bygning 1
Bygning 2
Bygning 4

Rudersdal Kommune

Øverødvej 2

Stue
Tilstandsvurdering for lofter

TEGN.: rja
ARKITEKT
LANDSKABSARKITEKT
RÅDG. INGENIØR
RÅDG. INGENIØR
ENTREPRENØR

3
Bygning 1

BYGGEPROGRAM

Skriv projektadresse her
BYGHERRE

29,7
2131,3
945,5
1669,8
4776,3

2
26
1
2
31

193,7
1145,4
185,3
107,2
1631,6

3
Bygning 1

TANDLÆGE

15
15
372

418,8
418,8
10196,7

SIGNATURFORKLARING:

2

Byggesag:

Emne:

2
73
31
65
171

2
Bygning 1
Bygning 2
Bygning 4

Område ikke omfattet af registrering

FORELØBIGT TRYK 26-02-2021 14:59:26

17,0
1773,1
99,4
1454,3
26,3
3370,0

1

RUBOW _K01_H6_EX_N604

1570_Tilstandsvurdering_Lofter
2: Slidte/varierende lofter
Bør udbedres

2
77
2
71
3
155

2840 Holte

rudersdal@rudersdal.dk

TLF.: 4611 0000

Tegn.nr.:

Rev.nr.:

GODK.: -

RUBOW arkitekter
RUBOW arkitekter
Ingeniør
Ingeniør 2
Entreprenør

Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X
Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X
Ingeniørvej 1
Ingeniørvej 2
Entreprenørvej 1

MÅL:
1260
1260
0000
0000
0000

1:200
København K
København K
Ingeniørby
Ingeniørby
Entreprenørby

DATO:

info@rubowarkitekter.dk
info@rubowarkitekter.dk
ing@ing.dk
ing2@ing2.dk
ent@ent.dk

2: Slidte/varierende lofter
Bør udbedres

3: Større defekter
Skal udbedres

SIGNATURFORKLARING:

RUBOW _K01_H6_EX_N605

KONTR.: -

1: God stand

4: Andet, se bemærkning

TLF.:
TLF.:
TLF.:
TLF.:
TLF.:

3369
3369
1234
1234
1234

1122
1122
5678
5678
5678

TEKNIK + KÆLDER, INGEN BEMÆRKNING

1: God stand
Område ikke omfattet af registrering

2: Slidte/varierende lofter
Bør udbedres

FORELØBIGT TRYK

3: Større defekter
Skal udbedres

REV

4: Andet, se bemærkning

Byggesag:

Nærum Skole

INTET LOFT

Område ikke omfattet af registrering

FORELØBIGT TRYK 26-02-2021 14:59:36
REV

FORVENTET ASPEST

Parterre

REV.DATO

Skriv projektadresse her

NOTER

TEGN.:

BYGHERRE

GODK.:

Emne:

Byggesag:

Nærum Skole

BYGHERRE

ARKITEKT
LANDSKABSARKITEKT
RÅDG. INGENIØR
RÅDG. INGENIØR
ENTREPRENØR

BYGGEPROGRAM
Rudersdal Kommune

Øverødvej 2

Kælder
Tilstandsvurdering for lofter

TEGN.: rja
ARKITEKT
LANDSKABSARKITEKT
RÅDG. INGENIØR
RÅDG. INGENIØR
ENTREPRENØR

Rudersdal Kommune

2840 Holte

rudersdal@rudersdal.dk

TLF.: 4611 0000

Tegn.nr.:

KONTR.: -

G

RUBOW arkitekter
RUBOW arkitekter
Ingeniør
Ingeniør 2
Entreprenør

S
S
I
I
E

1. sal

Rev.nr.:

RUBOW _K01_H6_EX_N604

KONTR.: -

GODK.: -

RUBOW arkitekter
RUBOW arkitekter
Ingeniør
Ingeniør 2
Entreprenør

Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X
Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X
Ingeniørvej 1
Ingeniørvej 2
Entreprenørvej 1

MÅL:
1260
1260
0000
0000
0000

1:200 DATO:
København K
København K
Ingeniørby
Ingeniørby
Entreprenørby

info@rubowarkitekter.dk
info@rubowarkitekter.dk
ing@ing.dk
ing2@ing2.dk
ent@ent.dk

TLF.:
TLF.:
TLF.:
TLF.:
TLF.:

3369
3369
1234
1234
1234

1122
1122
5678
5678
5678

Diagram - ikke i mål
RUBOW Arkitekter, JL Engineering, AB Clausen

BYGGEPROGRAM_SAMLET UDSKOLING RAVNHOLMSKOLEN

Ø

1. sal
Tilstandsvurdering for lofter

TEGN.: rja

Skriv projektadresse her
Emne:

REV.DATO

47

Byg
-

Bygning 1
Bygning 2
Bygning 3
Bygning 4

Gulve

1

Bygning 1
Bygning 2
Bygning 4

Indv. tilstand

2

Bygning 1
Bygning 4

3

BEGRÆNSET LEVETID

Bygning 1
Bygning 4

SIGNATURFO
1: God stand

2: Slidt, kun få h
Bør udbedres

RUBOW _K01_H6_EX_N608

3: Huller og defe
Skal udbedre

4: Andet, se bem

Signaturforklaring

Område ikke om

SIGNATURFORKLARING:

FORELØ

1570_Tilstandsvurdering_Indervægge

REV

1: God stand

1: God stand

2: Slidt/varierende lofter,
bør udbedres

2: Slidt og med mindre defekter, der bør repareres

Bygning
Bygning 1
Bygning 2
Bygning 3
Bygning 4

3: Større defekter. Skal udbedres1

Antal rum

Vægareal

9489,2 m²
705,4 m²
3123,7 m²
709,4 m²
14027,7 m²

3: Større defekter. Bør udskiftes

4: Andet, se bemærkning

Bygning 1
Bygning 2

4: Andet, se bemærkning

2
Bygning 1

Område ikke omfattet af registrering
Bygning 2

Område ikke omfattet af registrering

Bygning 4

48

3
Bygning 1

Nærum

OPRETNING + OPSTREGNING
107
22
71
26
226

1
10
11

233,4 m²
553,2 m²
786,6 m²

81
2
44
127

7404,3 m²
423,9 m²
2632,2 m²
10460,3 m²

2
2
366

326,5 m²
326,5 m²
25601,2 m²

REV.DATO

Byggesag:

Skriv projektadresse
BYGHERRE

Emne:

Stue

Stue
Tilstands

TEGN.: rja
ARKITEKT
LANDSKABSARKITEKT
RÅDG. INGENIØR
RÅDG. INGENIØR
ENTREPRENØR

Diagram - ikke i mål

1570_Tilstandsvurdering_Gulve
Bygning

1570_Tilstandsvurdering_Gulve_
Bygning
Antal rum
Areal

3
78
2
71
2
156

3
78
2
71
2
156

Bygning 1
Bygning 2
Bygning 3
Bygning 4

Bygning 1
Bygning 2
Bygning 3
Bygning 4

Antal rum

-

23,0 m²
1734,6 m²
99,4 m²
1454,3 m²
25,9 m²
3337,1 m²

1
1
58
32
28
119

Bygning 1
Bygning 2
Bygning 4

2
1
38
22
61

Bygning 1
Bygning 4

3
1
17
18
36
372

Bygning 1
Bygning 4

1
Bygning 1
Bygning 2
Bygning 4

1
58
32
28
119

23,7 m²
956,1 m²
1130,8 m²
79,0 m²
2189,6 m²

1
38
22
61

18,4 m²
2189,3 m²
654,8 m²
2862,5 m²

SIGNATURFORKLARING:
1: God stand

2: Slidt, kun få huller og lignende
Bør udbedres

3: Huller og defekter
Skal udbedres

4: Andet, se bemærkning

2
Bygning 1
Bygning 4

Område ikke omfattet af registrering

FORELØBIGT TR
REV

REV.DATO

Byggesag:

Nærum Skole

3
1
17
18
36
372

Bygning 1
Bygning 4

175,3 m²
588,5 m²
1043,7 m²
1807,5 m²
10196,7 m²

Skriv projektadresse her
BYGHERRE

Rudersdal Kommune

2. sal
Tilstandsvurdering for gu

Emne:

TEGN.: rja

KONTR.: -

ARKITEKT
LANDSKABSARKITEKT
RÅDG. INGENIØR
RÅDG. INGENIØR
ENTREPRENØR

RUBOW _K01_H6_EX_N601

2. sal

RUBOW arkitekter
RUBOW arkitekter
Ingeniør
Ingeniør 2
Entreprenør

1570_Tilstandsvurdering_Gulve
Bygning

Antal rum

Areal

Bygning 1
Bygning 2
Bygning 3
Bygning 4

SIGNATURFORKLARING:

RUBOW _K01_H6_EX_N600

1: God stand

1570_Tilstandsvurdering_Gulve
2: Slidt, kun få huller og lignende
Bør udbedres

Bygning

Antal rum

Bygning 1
Bygning 2
Bygning 3
Bygning 4

4: Andet, se bemærkning

Bygning 1
Bygning 2
Bygning 4

Område ikke omfattet af registrering

3
78
2
71
2
156

23,0 m²
1734,6 m²
99,4 m²
1454,3 m²
25,9 m²
3337,1 m²

1
58
32
28
119

23,7 m²
956,1 m²
1130,8 m²
79,0 m²
2189,6 m²

REV

REV.DATO

NOTER

TEGN.:

1
38
22
61

18,4 m²
2189,3 m²
654,8 m²
2862,5 m²

1
17
18
36
372

175,3 m²
588,5 m²
1043,7 m²
1807,5 m²
10196,7 m²

23
956
1130
79
2189

1
38
22
61

18
2189
654
2862

1
17
18
36
372

175
588
1043
1807
10196

Bygning 1
Bygning 4

3

Bygning 1
Bygning 2
Bygning 4

GODK.:

1
58
32
28
119

2

1

FORELØBIGT TRYK 26-02-2021 14:59:11

23
1734
99
1454
25
3337

1

Areal

-

3: Huller og defekter
Skal udbedres

3
78
2
71
2
156

Bygning 1
Bygning 4

SIGNATURFORKLARING:

Byggesag:

Nærum Skole

2
Bygning 1
Bygning 4

BYGHERRE

Emne:

Rudersdal Kommune

Øverødvej 2

Stue
Tilstandsvurdering for gulve

TEGN.: rja
ARKITEKT
LANDSKABSARKITEKT
RÅDG. INGENIØR
RÅDG. INGENIØR
ENTREPRENØR

2840 Holte

rudersdal@rudersdal.dk

Bygning 1
Bygning 4

TLF.: 4611 0000

Tegn.nr.:

Rev.nr.:

RUBOW _K01_H6_EX_N601

KONTR.: -

GODK.: -

RUBOW arkitekter
RUBOW arkitekter
Ingeniør
Ingeniør 2
Entreprenør

Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X
Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X
Ingeniørvej 1
Ingeniørvej 2
Entreprenørvej 1

MÅL:
1260
1260
0000
0000
0000

1:200
København K
København K
Ingeniørby
Ingeniørby
Entreprenørby

DATO:

info@rubowarkitekter.dk
info@rubowarkitekter.dk
ing@ing.dk
ing2@ing2.dk
ent@ent.dk

SIGNATURFORKLARING:

TLF.:
TLF.:
TLF.:
TLF.:
TLF.:

3369
3369
1234
1234
1234

2: Slidt, kun få huller og lignende
Bør udbedres

3

BYGGEPROGRAM

Skriv projektadresse her

1: God stand

1122
1122
5678
5678
5678

3: Huller og defekter
Skal udbedres

4: Andet, se bemærkning

1: God stand
Område ikke omfattet af registrering

2: Slidt, kun få huller og lignende
Bør udbedres

FORELØBIGT TRYK

3: Huller og defekter
Skal udbedres

REV

REV.DATO

Byggesag:

Nærum Skole

4: Andet, se bemærkning

Område ikke omfattet af registrering

FORELØBIGT TRYK 26-02-2021 14:59:20
REV

Parterre

REV.DATO

Skriv projektadresse her

NOTER

TEGN.:

BYGHERRE

GODK.:

Emne:

Byggesag:

Nærum Skole

TEGN.: rja
ARKITEKT
LANDSKABSARKITEKT
RÅDG. INGENIØR
RÅDG. INGENIØR
ENTREPRENØR

BYGGEPROGRAM

Skriv projektadresse her
BYGHERRE

Emne:

Rudersdal Kommune

Øverødvej 2

Kælder
Tilstandsvurdering for gulve

TEGN.: rja
ARKITEKT
LANDSKABSARKITEKT
RÅDG. INGENIØR
RÅDG. INGENIØR
ENTREPRENØR

Rudersdal Kommune

2840 Holte

rudersdal@rudersdal.dk

TLF.: 4611 0000

Tegn.nr.:

KONTR.: -

G

RUBOW arkitekter
RUBOW arkitekter
Ingeniør
Ingeniør 2
Entreprenør

S
S
I
I
E

1. sal

Rev.nr.:

RUBOW _K01_H6_EX_N600

KONTR.: -

GODK.: -

RUBOW arkitekter
RUBOW arkitekter
Ingeniør
Ingeniør 2
Entreprenør

Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X
Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X
Ingeniørvej 1
Ingeniørvej 2
Entreprenørvej 1

MÅL:
1260
1260
0000
0000
0000

1:200 DATO:
København K
København K
Ingeniørby
Ingeniørby
Entreprenørby

info@rubowarkitekter.dk
info@rubowarkitekter.dk
ing@ing.dk
ing2@ing2.dk
ent@ent.dk

TLF.:
TLF.:
TLF.:
TLF.:
TLF.:

3369
3369
1234
1234
1234

1122
1122
5678
5678
5678

Diagram - ikke i mål
RUBOW Arkitekter, JL Engineering, AB Clausen

BYGGEPROGRAM_SAMLET UDSKOLING RAVNHOLMSKOLEN

Ø

1. sal
Tilstandsvurdering for gulve

49

15
Bygning
-

vægge

Bygning 1
Bygning 2
Bygning 3
Bygning 4

1

Indv. tilstand

Bygning 1
Bygning 2
Bygning 4

2
Bygning 1
Bygning 2
Bygning 4

3
Bygning 1

SIGNATURFOR
1: God stand

2: Slidt/mindre defek
Bør udbedres

RUBOW _K01_H6_EX_N608
Signaturforklaring
1: God stand
2: Slidt/mindre defekter,
bør udbedres

2: Slidt og med mindre defekter, der bør repareres

1570_Tilstandsvurdering_Indervægge
Bygning
Bygning 1
Bygning 2
Bygning 3
Bygning 4

3: Større defekter. Skal udbedres

3: Større defekter. Bør udskiftes

4: Andet, se bemærkning

1
Bygning 1
Bygning 2

4: Andet, se bemærkning

2
Bygning 1

Område ikke omfattet af registrering
Bygning 2

Område ikke omfattet af registrering

Bygning 4

3
Bygning 1

50

4: Andet, se bemær

Område ikke omfatte

SIGNATURFORKLARING:
1: God stand

3: Større defekter
Skal udbedres

SLIDT FORSATSVÆG

Antal rum

FORELØB

Vægareal

REV

REV.DATO

Byggesag:

107
22
71
26
226

Nærum S

9489,2 m²
705,4 m²
3123,7 m²
709,4 m²
14027,7 m²

Skriv projektadresse her
BYGHERRE

Emne:

1
10
11

233,4 m²
553,2 m²
786,6 m²

81
2
44
127

7404,3 m²
423,9 m²
2632,2 m²
10460,3 m²

2
2
366

326,5 m²
326,5 m²
25601,2 m²

Stue

Stue
Tilstandsvu

TEGN.: rja
ARKITEKT
LANDSKABSARKITEKT
RÅDG. INGENIØR
RÅDG. INGENIØR
ENTREPRENØR

Diagram - ikke i mål

1570_Tilstandsvurdering_Indervægg
Bygning

3
78
2
71
2
156

Bygning 1
Bygning 2
Bygning 3
Bygning 4

Bygning 1
Bygning 2
Bygning 3
Bygning 4

Antal rum

-

1570_Tilstandsvurdering_Lofter_
Bygning
Antal rum
Areal

2
77
2
71
3
155

17,0 m²
1773,1 m²
99,4 m²
1454,3 m²
26,3 m²
3370,0 m²

2
73
31
65
171

29,7 m²
2131,3 m²
945,5 m²
1669,8 m²
4776,3 m²

1
Bygning 1
Bygning 2
Bygning 4

47
30
41
118

2
3
64
2
27
96

Bygning 1
Bygning 2
Bygning 4

3
Bygning 1

2
2
372

SIGNATURFORKLARING:

1
Bygning 1
Bygning 2
Bygning 4

1: God stand

2: Slidt/mindre defekter
Bør udbedres

3: Større defekter
Skal udbedres

4: Andet, se bemærkning

2

Område ikke omfattet af registrering

2
26
1
2
31

193,7 m²
1145,4 m²
185,3 m²
107,2 m²
1631,6 m²

15
15
372

418,8 m²
418,8 m²
10196,7 m²

Bygning 1
Bygning 2
Bygning 4

3
Bygning 1

FORELØBIGT TR
REV

REV.DATO

Byggesag:

Nærum Skole

Skriv projektadresse her
BYGHERRE

Rudersdal Kommune

2. sal
Tilstandsrapport for væg

Emne:

TEGN.: rja

KONTR.: -

ARKITEKT
LANDSKABSARKITEKT
RÅDG. INGENIØR
RÅDG. INGENIØR
ENTREPRENØR

RUBOW _K01_H6_EX_N609

2. sal

RUBOW arkitekter
RUBOW arkitekter
Ingeniør
Ingeniør 2
Entreprenør

1570_Tilstandsvurdering_Indervægge
Bygning

Antal rum

Vægareal

Bygning 1
Bygning 2
Bygning 3
Bygning 4

SIGNATURFORKLARING:

RUBOW _K01_H6_EX_N608

1: God stand

1570_Tilstandsvurdering_Indervægge
2: Slidt/mindre defekter
Bør udbedres

Bygning

Antal rum

-

3: Større defekter
Skal udbedres

Bygning 1
Bygning 2
Bygning 3
Bygning 4

4: Andet, se bemærkning

Område ikke omfattet af registrering

1
Bygning 1
Bygning 2
Bygning 4

FORELØBIGT TRYK 26-02-2021 14:59:45
REV

REV.DATO

NOTER

TEGN.:

GODK.:

Bygning 1
Bygning 2
Bygning 4

Rudersdal Kommune

Øverødvej 2

Stue
Tilstandsvurdering for vægge

ARKITEKT
LANDSKABSARKITEKT
RÅDG. INGENIØR
RÅDG. INGENIØR
ENTREPRENØR

3
Bygning 1

BYGGEPROGRAM

Skriv projektadresse her

TEGN.: rja

119,3 m²
5799,1 m²
152,7 m²
3123,7 m²
42,0 m²
9236,8 m²

47
30
41
118

4508,1 m²
1106,0 m²
991,5 m²
6605,6 m²

3
64
2
27
96

493,5 m²
6722,1 m²
353,1 m²
2139,4 m²
9708,2 m²

2
2
372

326,5 m²
326,5 m²
25877,1 m²

47
30
41
118

4508,1
1106,0
991,5
6605,6

3
64
2
27
96

493,5
6722,1
353,1
2139,4
9708,2

2
2
372

326,5
326,5
25877,1

2
Bygning 1
Bygning 2
Bygning 4

3
Bygning 1

TANDLÆGE

SIGNATURFORKLARING:

SÆTNINGSSKADE

Nærum Skole

Emne:

3
78
2
71
2
156

119,3
5799,1
152,7
3123,7
42,0
9236,8

2

Byggesag:

BYGHERRE

1
Bygning 1
Bygning 2
Bygning 4

Vægareal

3
78
2
71
2
156

2840 Holte

rudersdal@rudersdal.dk

TLF.: 4611 0000

Tegn.nr.:

Rev.nr.:

RUBOW _K01_H6_EX_N609

KONTR.: -

GODK.: -

RUBOW arkitekter
RUBOW arkitekter
Ingeniør
Ingeniør 2
Entreprenør

Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X
Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X
Ingeniørvej 1
Ingeniørvej 2
Entreprenørvej 1

MÅL:
1260
1260
0000
0000
0000

1:200
København K
København K
Ingeniørby
Ingeniørby
Entreprenørby

DATO:

info@rubowarkitekter.dk
info@rubowarkitekter.dk
ing@ing.dk
ing2@ing2.dk
ent@ent.dk

3369
3369
1234
1234
1234

2: Slidt/mindre defekter
Bør udbedres

3: Større defekter
Skal udbedres

SIGNATURFORKLARING:

TLF.:
TLF.:
TLF.:
TLF.:
TLF.:

1: God stand

1122
1122
5678
5678
5678

4: Andet, se bemærkning

1: God stand
Område ikke omfattet af registrering

2: Slidt/mindre defekter
Bør udbedres

FORELØBIGT TRYK

3: Større defekter
Skal udbedres

REV

REV.DATO

Byggesag:

Nærum Skole

4: Andet, se bemærkning

Område ikke omfattet af registrering

FORELØBIGT TRYK 26-02-2021 14:59:57
REV

Parterre

REV.DATO

Skriv projektadresse her

NOTER

TEGN.:

BYGHERRE

GODK.:

Emne:

Byggesag:

Nærum Skole

TEGN.: rja
ARKITEKT
LANDSKABSARKITEKT
RÅDG. INGENIØR
RÅDG. INGENIØR
ENTREPRENØR

BYGGEPROGRAM

Skriv projektadresse her
BYGHERRE

Emne:

Rudersdal Kommune

Øverødvej 2

Kælder
Tilstandsrapport for vægge

TEGN.: rja
ARKITEKT
LANDSKABSARKITEKT
RÅDG. INGENIØR
RÅDG. INGENIØR
ENTREPRENØR

Rudersdal Kommune

2840 Holte

rudersdal@rudersdal.dk

TLF.: 4611 0000

Tegn.nr.:

KONTR.: -

G

RUBOW arkitekter
RUBOW arkitekter
Ingeniør
Ingeniør 2
Entreprenør

S
S
I
I
E

1. sal

Rev.nr.:

RUBOW _K01_H6_EX_N608

KONTR.: -

GODK.: -

RUBOW arkitekter
RUBOW arkitekter
Ingeniør
Ingeniør 2
Entreprenør

Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X
Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X
Ingeniørvej 1
Ingeniørvej 2
Entreprenørvej 1

MÅL:
1260
1260
0000
0000
0000

1:200 DATO:
København K
København K
Ingeniørby
Ingeniørby
Entreprenørby

info@rubowarkitekter.dk
info@rubowarkitekter.dk
ing@ing.dk
ing2@ing2.dk
ent@ent.dk

TLF.:
TLF.:
TLF.:
TLF.:
TLF.:

3369
3369
1234
1234
1234

1122
1122
5678
5678
5678

Diagram - ikke i mål
RUBOW Arkitekter, JL Engineering, AB Clausen

BYGGEPROGRAM_SAMLET UDSKOLING RAVNHOLMSKOLEN

Ø

1. Sal
Tilstandsrapport for vægge

51

Øvrige registreringer
øvrig vurdering/ læringsmiljø
Garderobe:
bør gentænkes

Skolekøkken: lukket
(5 x øer med vask)

Potentiale: Potentiale:
differentiering med
huler/hemse

Toiletter: OK Stand

Vandpost

Lille skole

Udfording: lyd

Vandpost

Evt. ændring i
gangzone gennem
skifterum

Ikke tegnet som eksist.
Vandpost

Dette rum ligger en halv
etage over stuen
H: 2,7m
H (underbjælke): 2,56m

Stue

Diagram - ikke i mål
52

Skolekøkken: lukket
(5 x øer med vask)
Skolekøkken: lukket
(5 x øer med vask)
Toiletter: OK Stand
Toiletter: OK Stand

Potentiale: Potentiale:
differentiering med
huler/hemse

Vandpost
Vandpost

2. sal

Lille skole

Evt. ændring i
gangzone gennem
skifterum

Sætningsskade
Sætningsskade
3 øer med gas
3 øer med gas

Ikke tegnet som eksist.
Ikke
tegnet som eksist.
Vandpost
Vandpost

Parterre
1. sal

Højt kælderrum

PROJEKTNAVN
TEGNING Plan skitse 1

MÅL 1:200

DATO xx.xx.2017
RUBOW Arkitekter, JL Engineering, AB Clausen

Diagram - ikke i mål

BYGGEPROGRAM_SAMLET UDSKOLING RAVNHOLMSKOLEN
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Bygning 4

Tage
øvrig vurdering/ læringsmiljø
afsnit 2

Tagrenovering, nyt undertag, fastlægning af
teglsten (RK18)
Udskiftning af tagrender (RK7)
efterisolering?

ca . 1000 m2

ca . 550 m2

afsnit 4

Tagrenovering, nyt undertag, lægning af tagsten (RK37 +
38)+ ny tagpap på pergola
efterisolering?

ca . 850 m2

ca . 1300 m2

Bygning 1

afsnit 1

Bygning 3

Udskiftning af teglsten samt lægter og opretning af spær
(RK16)
Stern og udhæng, vedligehold (RK 5)
efterisolering?

Bygning 2

afsnit 3

Fremtidige forhold

Udskiftning af teglsten samt lægter og opretning af spær
(RK17)
Udskiftning af tagrender (RK7)
efterisolering?

Diagram - ikke i mål
54

ng 4

Tage

Bygning 4

øvrig vurdering/ læringsmiljø

SIGNATURFORKLARING
100

mm

100-40/50

mm
SIGNA

125

mm

1

Bygning 1
220

1

mm

1

250

mm

Bygning 3

2

Bygning 2

2

Diagram - ikke i mål
RUBOW Arkitekter, JL Engineering, AB Clausen

Eksisterende forhold

BYGGEPROGRAM_SAMLET UDSKOLING RAVNHOLMSKOLEN
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Ingeniørarbejder
alle ing- arbejder

RØD: 'SKAL', nødvendigt for udførelse
GUL: 'BØR' /brugerønsker
GRØN: Option/ Meget godt at have

Stue

Diagram - ikke i mål
56

2. sal

Parterre

1. sal

Diagram - ikke i mål
RUBOW Arkitekter, JL Engineering, AB Clausen
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Registering eltavler
eksisterende forhold

Stue

Diagram - ikke i mål
58

2. sal

1. sal

Parterre

1. sal

Parterre

Diagram - ikke i mål
RUBOW Arkitekter, JL Engineering, AB Clausen
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Nærum skole
Diagram over kubikmeterudregning i faglokaler. Der skal ifølge BR18 § 228 + § 229 være
6m3 luft pr. elev. Det samlede kubikmeterantal udregnes i en højde op til 4 m.

Bilag
Indledende m3 analyse

Diagram over kubikmeterudregninger i faglokaler.
Der skal ifølge BR18 § 228 + § 229 være minimum 6 m3 luft pr elev.
Det samlede kubikmeterantal udregnes dog kun i en højde op til 4 m.
I faglokaler fratrækkes fast inventar - næste fase.

35 m2
122,5 m3
20 elever
nedhængt loft

Praktisk/
æstetisk
værksted

235 m2
722,5 m3
H: hh. 3350 og 2600mm
120 elever

42 m2
147 m3
24 elever
5.
66 m2
231 m3
39 elev.

Stue
60

Fælles +
klubkøk.
62 m2
217 m3
36 elev.

5.
66 m2
231 m3
39 elev.

Stue

Diagram - ikke i mål

H: 3305
mm
35 elev.

Fleks.
Naturfag/
matematik

2.

1.

2. sal

H: 3305
mm
34 elev.

H: 3305
mm
35 elev.

i alt:
375 m2
1312 m3
H: 3340 mm
218 elever
Reelt elevtal: 120 (Rum 1: 45
elever, rum 2: 75 elever)

6.
65 m2
214,5 m3
H: 3305
mm
35 elev.

skole

6.

Fælles
62 m2
204,6 m3
H: 3305
mm
34 elev.

65 m2
214,5 m3
H: 3305
mm
35 elev.

Fleks.
Humaniora
nedhængt loft

i alt:
375 m2
1212 m3
H: hh: 3350 og 2600mm
218 elever
Reelt elevtal: 120

1. sal

Sprog + lounge
65 m2
214,5 m3
H: 3305
mm
35 elev.

62 m2
204,6 m3
H: 3305
mm
34 elev.

Sprog
65 m2
214,5 m3
H: 3305
mm
35 elev.
2. sal

Der skal ifølge BR18 § 228 + § 229 være
dregnes i en højde op til 4 m.

Parterre

Mini
i alt:
madk.
120 m2
420 m3
H: 2875mm
70 elever
Reelt: 30 pr. rum

Nat/
Tek

Fleks.
Naturfag/
matematik

64 m2
224 m3
H: 2875 mm
37 elever

2.

2. sal

1.

i alt:
375 m2
1312 m3
H: 3340 mm
218 elever
Reelt elevtal: 120 (Rum 1: 45
elever, rum 2: 75 elever)

6.

Fælles

6.

Parterre

65 m2
214,5 m3
H: 3305
mm
35 elev.

62 m2
204,6 m3
H: 3305
mm
34 elev.

65 m2
214,5 m3
H: 3305
mm
35 elev.

Diagram - ikke i mål
RUBOW Arkitekter, JL Engineering, AB Clausen

235 m2
722,5 m3
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Arealskema

Arealskema for samlet udskoling på Ravnholm skole (nærum)

Lokalezoner
Naturfagligt og matematisk område
Laboratorium
Fleksibelt naturfagligt studieområde

Fleksibelt naturfagligt studieområde 02
Depot
Instruktionszone
Teamlokale
Grovværksted (hvis mulig)
Breakout eksperiment
Grupperum
Garderobe
Humanistisk område (dansk, samfundsfag, kristendom, histori)
Fleksibelt studie/ projekområde

Arealskeamet er udført i sammenarbejde med rudersdal kommene
Der er udført ideal program for udskoling i cambusstruktur, samt arealskema over fremtidige forhold.
Arealskemaet forudsætter samtidighed i lokalerne brug. Skoleafdelingen tjekker vedr skemalægning)
Areal pr barn i undervisning området er opgjort eksklusiv fast inventar,såsom skabvægge og deslige, der reducerer rumfanget i lokalerne
og ikke indeholder læring.
Dette er estimeret til at udgøre 5%.

Depot
Instruktionszone
Breakout krea
Teamlokale
Gruppezone
Garderobe

Kommentar
Udskolingsområde ‐ op til 4 klasser samtidig
Lokalet er indrettet ift prøvetagening i fysik/ kemi/ biologi
Varieret + fleksibel område med plads til flere klasser og aktiviteter side
Arena, instrukts og præsentationszone, samt idesone
Gruppezoner/ rum
Zone til individuelt arbejde/ stillezone
Værksted/produktion
Idesone og videnssøgning
Opbevaring og udstilling
Matematik/ prøvningslokalelokale som tilskud til fleksibelt område
Med plads til lærernes eget rullebord/ bord/ print
lukket eller åbent

Udskolingsområde ‐ op til 4 klasser i alt
Varieret + fleksibel område med plads til flere klasser og aktiviteter side
Arena, instrukts og præsentationszone
Gruppezoner/ rum
Zone til individuelt arbejde/ stillezone
Værksted/produktion
Idesone og videnssøgning (PLC)
Opbevaring og udstilling
Med plads til lærernes eget rullebord/ bord/ print
Lukket eller åbent
Break ‐ out zone, til kreat
Fælles teambord, flex arbejdsplads
180 lockers
Udskolingsområde ‐ op til 2 klasser i alt

Praktisk, æstetisk område (kan inkludere naturfag?
Åbent værksted

for hele skolen ‐ 2‐4 klasser samtidig
papir/ grafisk arbejde
præsentationssone
malerisone
opbevaringsskabe
mixed media
støbning, tørring af emner, beskidt, dissekering, mv ‐ del af åbent
Træ, metal, smykke
med opsynspligt
eksisterende med opsynspligt
evt plads til lærerforbered.

Øvrige fagområder/ faglokaler
Idrætsale
plus omklædning depoter m.v.
Multirum (gl gymnastiksal)
plus omklædning depoter m.v.
Musik
inklusiv depot
Natur&teknologi ifm. Indskoling
inklusiv depot
Madkundskab
depot
Multisal (auditorium)
inklusiv depot og scene
Teatersal
PLC depot

status

100
240

470
100
240

Fremtidige forh.
517
108
210

1
0
1
1
0
2
1

10
35
20
20
10
10
60

10
0
20
20
0
20
60

60
22
0
39
0
0
20
58

Åbent; dæmpet

1

240

370
240

451
315

lukket
åben
åbent
lukket
semilukket
lukket aht brand

1
0
0
1
4
1

10
35
10
20
10
60

10
0
0
20
40
60

22
0
0
39
20
55

2

60

150
120

255

lukket /åbent

Lukket
Åbent; dæmpet

lukket
lukket
åben
lukket
Vådrum ‐ plads til modellavning + forsøg +
lukket pga lyd;
Break ‐ out zone, indrettet til fysiske forsøg, inklusiv digital
åbent
Plads til et større gruppe, holddeling, debat, evalurering, helt stille arbejde lukket pga lyd;
180 lockers
lukket aht brand

Fremmedsprog
Fremmesprogsområde
tysk
fransk
engelsk
Team
Garderobe/ fælles
Grupperum el.'telefonbokse'
modtageklasse

Vådværksted‐ Bryggers
Grovværksted ‐ elev
Maskinzone
maskinzone kælder
Depot
Medie værksted + it

62

Dato:01.03.2021

Generelt:
Areal indeholder vejledede m2 for en samlet udskoling i cambusstruktur.
Fordeling af elever og timeantal beror på input fra Skoleafdeling* se skema*
Alle Arealer herunder placering af funktioner skal tilpasses/ justeres ift eksisterende rammer.

evt 60 lockers
Zoner med lys/ taleforståelse/ telefonboks

stk netto m2
min.
1
1

sum

1

20

20

Lukket

2

5

10

åbent

1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

180
60
60
0
60
40
60
30

lukket/åbent
lukket
lukket
lukket
semi
semi

10
10

330
180

40
60
30
10
10

OPTION: ny anvendelse
1

Eksist. Sløjd

429
235

0

opdelelig til 2 sale
ca. m2 i alt

1
1

80
20
142
8

80
2
142
8

1

67

175
67

ca 80‐100 m2
ca m2

65
65
0
65
29
31

0
67
32
39
17
39
1860
757
290
185
99
93
25
0
0
142
8
146
48
0
67

Arealskema for samlet udskoling på Ravnholm skole (nærum)

Dato:01.03.2021

Generelt:
Areal indeholder vejledede m2 for en samlet udskoling i cambusstruktur.
Fordeling af elever og timeantal beror på input fra Skoleafdeling* se skema*
Alle Arealer herunder placering af funktioner skal tilpasses/ justeres ift eksisterende rammer.

Lokalezoner
Personale faciliterter
Skoleleder
Afd.ledere 2 stk
Sekretær/ adm. Leder
Teknisk ejendomleder
It pedel /datadepel
Møde/ samtale rum (4‐10 pers)
Møde/ konference (ca 15‐20 pers)
KOPI/ Print
kontor serviceleder
Personalerum (m‐ tekøkken)
Personale indskoling (PÆD)
Garderobe
toiletter (m. bad)

Kommentar

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

20
20
20
10
20
10
20
10
12
120

20
20
20
10
20
20
20
10
12
120

50‐70 iht KBH / for både indskoling + udskoling
1 per 15 personale

1

70

70

Fremtidige forh.
355
28
15
22
12
0
24
0
21
12
139
37
45

Ressourcekontor
Møde/ samtalelokale
Sundhedspl

afsat i bygning 3 ‐ ikke i nærværende opgave
afsat i bygning 3 ‐ ikke i nærværende opgave
afsat i bygning 3 ‐ ikke i nærværende opgave

1
2
1

40
10
35

40
20
35

0
0
0

Rengøring,
Vaskeri

Tappested alle etager, rum i kælder
rum i kælder

Indskoling 0‐4 årgang
Basisrum/ hjemklasse
Basisrum/ hjemklasse
Modtage klasse
Depot små
Gruppe ‐ areal
Teamlokale
RR
gruppe
SFO/ fælles værksted + ophold + køkken
fælles inkl garderober (ekskl primær gangzoner)
Pers faciliteter/ sfo_pæd
Depot læring + nattek
Nattekt
NB herudover toiletter til bøde pers + børn
indkoling 5‐6. årgang
Basisrum
garderobe Stuen
fælles inkl garderober (ekskl primær gangzoner)
fælles + klub
gruppe/ møde
samtale/ kontor klub
teamlokale
herudover toiletter, depot i kælder, pedelværksted + teknik i kælder
NETTO M2 I ALT
BRUTTO M2 I ALT
HERTIL INKL KÆLDER

Bygn. 4

sammen med medie, depot i kælder
afsat i bygning 3 ‐ ikke i nærværende opgave

ca 2 m2 per spisende/ inklusiv opvask

ca 8 styk
kun ny plc

i lommer m.v.

status

stk netto m2

sum

30
15

74
54
93

1639
360
308
39
47
42
64
24
32
195
307
74
54
93

2157
360
308
39
47
42
64
24
32
195
307
74
54
93

65
59
65
65
28
11
30

518
260
59
65
65
28
11
30

260
59
65
65
28
11
30

60
77
39
47
42
16
24
16

6
4
1
1
1
4
1
2
3
1
1
1
1
min.

Bygn. 1
4
1
1
1
1
1
1

0
0

6024

BYGN. 1 + 2 + 4
BYGN. 1 + 2 + 4
BYGN. 1 + 2 + 4

RUBOW Arkitekter, JL Engineering, AB Clausen
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Skyggediagrammer
21. juni - kl. 09.00

21. juni - kl. 12.00

21. juni - kl. 15.00

21. september - kl. 09.00

21. september - kl. 12.00

21. september - kl. 15.00

21. juni - kl. 18.00

Skyggediagrammerne viser, at der
er gode klimatiske forhold i udeområderne året rundt. De primære facader mod legepladsen kan etableres
med en høj grad af åbenhed uden at
det udfordrer de klimatiske forhold
indenfor.

64
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Bilagsoversigt
Alle rådgivere

1.			

RUDN_ 1570_K01_C10.05_Risikovurderingskema BP

2.			RUDN_1570_C03_K01_N001_Prisoverslag Ravnholm_BP
3.			

RUDN_ bilag 5_ENERGI - Besparelsesforslag - RUDN og RUDT - 2021-02-08

4.			

RUDN_bilag 1_Ravnholm Skole - Notat om Konstruktioner

5.			

RUDN_bilag 2_21-006 Notat_EL Ravnholm

6.			

RUDN_bilag 3_21-006 Notat_Ventilation Ravnholm

7.			

RUDN_bilag 4_Ejendomsrapport for Ravnholm skole (Nærum Skole) Fruerlund 9 23-02-2021

8.			

RUDN_bilag 6_lydforhold i Festsal 24.02.21

9.			RUDN_1570_C05-10_Foreløbig-AnalyseogVærdisætning
10.			

Genopretning af udeareraler for skolerne - Budget

11.			

Genopretning af udeareraler for skolerne

RUBOW Arkitekter, JL Engineering, AB Clausen
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