
Byggeprogram for Samlet udskoling m.v.

Søholm skole
Byggeprogram for Samlet udskoling 
Dato:  3.3.2021

Søholmskolen

Afsnit 1A

Afs
ni

t 1
B

A
fs

ni
t 1

C



A3 mappe - Søholm skole - Marts 2021

Opgaven er udført under rammeaftalen med Rudersdal kommune
Opgaven omfatter Byggeprogram for samlet udskoling på søholm skole og 
afledte arbejder ifm. hermed.
Vved nærværende A3 mappe inkl. bilag.

Totalrådgiver:
RUBOW arkitekter A/S
Sankt Annæ Passage
Bredgade 25X
1260 København K

+45 3369 1122
www.rubowarkitekter.dk

Skolens Adresse:
SøholmskoleN
Teglporten 7, 3460 Birkerød
Rudersdal Kommune 

RUBOW Arkitekter, JL Engineering, AB Clausen



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Indhold
Opgaven 4

Proces 10

Myndighedsforhold 14

Forundersøgelser 16

Eksisterende forhold 18

Fremtidige forhold 20

Potentialer - inde 24

Eksist. forhold 26

Genopretning 27

Modernisering 28

Potentialer - ude 30

Etapeplan landskab 32

Tekniske forhold 38

Tekniske forhold_diagrammer 44

Arealskema 54

Bilag 56

3



1
Arealoplysninger

Opgaven
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BAGGRUND FOR OPGAVEN
Ændrede krav og ønsker til fremtidens læringsmiljø samt en faldende elevtals-

prognose, der viser at enkelte årgange på de sammenlagte skoler er nede på 

1. spor, har foranlediget en samling af skolerne i Rudersdal. Nærværende op-

gave skal sikre, at der skabes rammer for et både socialt og fagligt bæredygti-

ge udskolingstilbud på Søholmsskolen ind i fremtiden.

KOMMISSORIUM
Nærværende byggeprogram udføres under ’Kommissorium for byggeudvalg 

for byggeprogram for samling af Søholmskolens udskoling på Toftevang matri-

kel’. 

Samling af udskolingen og de programmatiske tilpasninger heraf er bearbej-

det i samarbejde med Skoleområdet, Rudersdal Ejendomme, byggeudvalg og 

skolens ledelsesteam.

Projektgrundlaget fra arealanalysen er bearbejdet jf. kommissoriets pkt. e i 

forhold til ’fremtidige læringsmiljøer i Rudersdal kommune’ – både i forhold til 

indvendige og udvendige læringsmiljøer. 

Dette har affødt en tilpasning af omfang i forhold til arealanalysen, da:

• Udskolingen skal samles fra 6. årgang, modsat arealanalysen, hvor den er

samlet fra 7. årgang.

• Arealanalysen var ikke i tråd med visionerne for fremtidige læringsmiljøer i

Rudersdal, herunder både ift. nye tværfaglige sammenhænge i lærings-

miljøet (campusstruktur) samt for udendørs læringsmiljøer. 

• Desuden er i opgaven vurderet behov for modernisering af læringsmiljøet

- ude og inde.

Eksisterende forhold

Afsnit 1A
SFO
Hovedindgang

Årstal: 1964
Brutto m2: ca. 765

Afsnit 1B
Festsal
Personale
Fysik/kemi
Natur/teknik
Geo/bio
Indskoling
EDB 
PPR
Ledelse
Sekretær
Div. klasselokaler

Årstal: 1964
Brutto m2: ca. 4502

1C
Udskoling
Billedkunst
Musik
Sløjd
Hjemkundskab
Sprog
Håndarbejde
Sundhedsplejerske
Tandklinik

Årstal: 1964 (ombygning: 2000)
Brutto m2: ca. 2150
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FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØER I RUDERSDAL
Opgaven udføres med udgangspunkt i Masterplanens ”Fremtidige Lærings-

miljøer i Rudersdal”.

Uddrag af forord herfra:

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

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

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

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

understøtter 

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

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

med inddeling i klasser med en forholdsvis ensartet indretning, aflukkede 

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

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

tiv forbedring af skolens praksis. 

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

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

elevernes aktive deltagelse i deres læring.

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

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

er tilpasset til deres forudsætninger.

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

vægelse både ude og inde.

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

enkelte fags behov for funktionalitet er skal understøttes og fagenes fælleshe-

der skal også være tydelige i skolens indretning.

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

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

med den fortsatte udvikling og forbedring af skolens praksis”

6



Arenaer i alle scalaer
Arena-område integreres både som mindre besked- 
og 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.

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.

Udendørs leg og læring
Udelæring skal integreres i videst muligt omfang for 
enkelt at sikre variation, bevægelse og undersøgende-  
og 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.

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. 

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 ophængnings-
muligheder til elevernes procesforløb,  

både på vægge og mobile enheder.

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.

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. 

Decentral PLC - hotspots 
Alderssvarende og fagligt tilpassede mini-
biblioteker 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.

 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.

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.

Grundelementer i 
fremtidige læringsmiljøer

8 9
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SKOLENS VISION
Den skole, vi drømmer om at skabe…

Søholmskolen er én skole på to matrikler. Det betyder, at vi samarbejder på 

tværs af klasser, fag, årgange og matrikler om at udvikle skolens fælles pæda-

gogiske og didaktiske retning. Vi ønsker en skole hvor 1+1=3, hvor vi samar-

bejder om både forskelle og ligheder med et stærkt fokus på traditioner og 

fællesskab.

Vi vil skabe en skole, hvor læring er centrum for alt, hvad vi foretager os. Vores 

elever skal opleve at være i læring hver dag, og gå klogere hjem - end da de 

kom. Klogere på viden, på sig selv, og på hinanden. 

For os handler dét at blive klogere om at kunne anvende sin viden. Læring på 

Søholmskolen handler derfor både om at have metoder til at tilegne sig viden 

- lære at lære - og metoder til at bruge sin viden. Begavelse bliver til klogskab,

når måder at lære på, går hånd i hånd med måder at være på.

På Søholmskolen fylder fællesskab lige så meget som læring. Det er fordi, vi 

tror på, at læring også handler om trivsel og udvikling af sociale kompetencer, 

og dem udvikler vi nu engang bedst sammen. 

Fællesskabet er en central værdi på Søholmskolen, hvor vores to indskolinger 

samarbejder på tværs af matriklerne, inden eleverne skal samles i en fælles 

udskoling. Vi ser udskolingen som en paraply, der samler vores indskoling, 

hvorfor de to indskolingsafdelinger i høj grad samarbejder med hinanden og 

med udskolingen om at styrke den pædagogiske og didaktiske udvikling ved 

at skabe en rød tråd gennem det hele skoleforløb i 0.-9. klasse på Søholmsko-

len. 

Gennem både indskoling og udskoling arbejder elever og lærere med eksperi-

menterende og projektbaseret læring gennem prøvehandlinger, der styrker 

den pædagogiske og didaktiske udvikling. 

Vores elever opnår, afprøver og videreudvikler både viden og sociale kompe-

tencer i læringsmiljøer, som er virkelighedsnære og autentiske, og i tætte sam-

arbejder mellem både voksne og børn tester de deres læring, og væren, og 

bliver dygtigere. Sammen.  

Både store og små mennesker vokser af at arbejde med, og lære af, dét som 

er meningsfyldt, interessant og relevant. Dét som vækker både hjerne og hjer-

te - nysgerrighed og kreativitet. Og det som kræver, at vi står på tæer og løser 

noget svært. Det sætter nemlig - naturligt nok - dybere aftryk at arbejde med 

noget svært end det lette. Vores hjerner er gearet til at kunne meget mere, end 

vi tror, så ved at udvide rammen for hvad vi tror vi kan, så kan vi lige som hum-

lebien lykkes med virkelige svære opgaver. Og vokse af dem. Det er win-win. Vi 

arbejder også med selv-tro gennem læring af fejl - som en forsker, der bliver 

dygtigere igennem sine mange eksperimenter.  

Vi møder selvfølgelig eleverne, hvor de er - fremfor hvor vi er. Vi tager ud-

gangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, og helst også i deres interes-

ser. At vække, bevare og videreudvikle vores elevers motivation er nøglen til at 

skabe en skole, hvor eleverne vil komme - selv hvis de kunne lade være. Og 

elever som bliver udfordret på eget niveau - taget alvorligt, medinddraget og 

lyttet til - forbliver motiverede igennem deres skoleliv, og vokser ind i medan-

svaret deres egen læring, trivsel og udvikling.  

På Søholmskolen er både ledelse og medarbejdere tæt på hinanden og tæt på 

eleverne. Vi har tydelig, nærværende ledelse tæt på praksis. Ledelsen er tydeli-

ge i skolens retning samt i ledelsen af skolens medarbejdere for at kunne støt-

te personalet helt tæt på både medarbejdere og elever. 

Medarbejderne er tæt på eleverne både fysisk og relationelt - fællesskabet står 

stærkt på alle niveauer, hvorfor medarbejderne både forbereder, gennemfører 

og evaluerer undervisningen sammen og tæt på eleverne i læringsområderne 

på skolen. 

Og så er skoledagen på Søholmskolen i øvrigt sammenhængende. Det bety-

der, at vores elever arbejder i tværfaglige forløb, og fordyber sig et inspireren-

de emne - ofte i dagevis. Vores pauser er selvfølgelig integreret, så der er god 

plads til både individuel og kollektiv fordybelse, og til elevernes forskellige 

behov. 

Søholmskolen - sammen om læring.
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Illustration_ Skolens vision
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1,7 km
7 min. på cykel
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2
for byggeprogram og fortsat

PROCES
byggeudvalgets sammensætning:

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

ring af fremtidige forhold.

Byggeudvalgsmøder i programfasen har indeholdt generel orientering og 

rammesætning af opgaven samt konkrete refleksionsøvelser vedrørende ud-

bygningsmuligheder og organisationsprincipper til drøftelse.

Byggeudvalget er sammensat af repræsentanter for lærere, skoleledelse, for-

ældre og elever, Rudersdal Ejendomme, Skoleområdet samt BSF og med 

direktør Henning Bach Christensen som formand herfor.

Indsæt skema over deltagere

Byggeudvalgets proces

Inddragelsesprocessen er afholdt med udgangspunkt i procesplanen og be-

står af en kombination af 4 byggeudvalgsmøder samt ad hoc arbejdsmøder 

med skolens ledelsesteam samt skoleafdelingen BSF.

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

ende emner ift. arealanalysen såsom optimeret lokaleudnyttelse og ressource-

mæssige, pædagogiske og faglige sammenhænge – med udgangspunkt i én 

skole på 2 matrikler:

• Placering og lokaler for SFK for den sammenlagte skole

• Placering/udformning af tilbud for madkundskab for den sammenlagte

skole

• Garderobe og skofri skole i campusstruktur for udskolingen

• Udearealer

Med udgangspunkt i drøftelserne i byggeudvalget og med skoleledelsen 

foreslås følgende ind i byggeprogrammet:

1) SFO bør samles på Bistrup a.h.t. et kvalitativ og bæredygtigt tilbud - både

fagligt og i forhold til personaleressourcer.

Aktiviteter kan dog lægges på begge matrikler.

2) Der arbejdes med madkundskab på begge matrikler, og da en 4-sporet

skole kun har behov for ét madkundskab lokale, tilvejebringes et mindre og

supplerende tilbud på toftevang – et madeksperimentarium, da dette giver

mulighed for en større lounge og dermed bedre mulighed for faglig fleksibili-

tet og samling. Madkundskab indrettes så de 2 lokaler supplerer hinanden

fagligt. Konkretisering følger i efterfølgende faser.

3) Skofri skole ønskes som udgangspunkt ikke er elever og medarbejdere,

hvorfor det kan blive svært at praktisere. Da skolen er en 1 plans skole med

gode muligheder for sømfri overgange mellem ude og inde, foreslås skofri

læringszoner, hvor dette har særlige fordele ift. læringsmiljøet, inventar, drift

og indeklima.

I skolens indretning i den nordlige fløj, kan der forholdsvis nemt etableres 

skogarderober ved indgange.

Dette er mere vanskeligt i den sydlige fløj, hvor man ankommer ‘på tværs i et 

gangareal`, hvorfor de skofri soner etablere i de enkelte campusområder.

DEN INDDRAGENDE PROCES FORTSAT 
- ARBEJDSGRUPPEMØDER:
I dispositions- og projektfasen vil skolens faglærere og ledelse blive inddraget

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

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

forventes afholdt i workshopdage med følgende emner:

1) Rokade plan (med skolens ledelse)

2) Naturfagligt område

3) Humanistisk område

4 Praktisk, æstetisk område

5) Udeareal

6) fritidsbrug (med Kultur)

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

Teknikermøder:

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

samt et antal ad hoc møder

1. Møde vedr. Ejendomsrapporten med Rudersdal Ejendomme samt

med deltagelse af den ejendomsansvarlige (Mogens Slotved) samt Team

Energi repræsenteret ved Søren Hansen

2. Møde med Natur, Park og Miljø ift. til målsætning, krav og vedligehol-

delse af udearealer

Projekteringsmøder:

Desuden har projektteamet afholdt projekteringsmøder hver 14. dag.

Proces

Byggeudvalg Ravnholm Skole (Nærum matrikel)
Byggeudvalgets sammensætning 

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 

Skolebestyrelsen

Jonas Bille

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

Byggeudvalg Søholmskolen (Toftevang matrikel)
Byggeudvalgets sammensætning

Direktør Henning Bach Christensen 

Skolechef Martin Tinning 

Ejendomschef Mette Carstad 

Skoleleder Annika Palmelund 

Pædagogisk afdelingsleder for udskolingen Lotte Hemmingsen 

Afdelingsleder for administrationen på 

Søholmskolen 

Pia Wohlfeldt 

Forældrevalgt repræsentant fra 

Skolebestyrelsen 

Chalotte Wøhlk 

Forældrevalgt repræsentant fra 

Skolebestyrelsen 

Nanett Malmborg Jørgensen 

Medarbejderrepræsentant Karin Morgen Franks 

Medarbejderrepræsentant Helle Sussemiehl Jensen 

Elevrepræsentant fra udskolingen Georg Steno Strange 

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 

Byggeudvalgets sammensætning

10BYGGEPROGRAM_SAMLET UDSKOLING SØHOLMSKOLENRUBOW Arkitekter, JL Engineering, AB Clausen



Styregruppemøder:

Der er afholdt 2 møder i styregruppen med hensyn til omfang, ting og økono-

mi.

ST01: Opstartsmøde med forventningsafstemning vedr. proces og udgangs-

punkt i opgavens ramme.

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

og omfang.

Fælles præsentationer:

Ved byggeprogrammets afslutning præsenteres byggeprogrammet bredt i 

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

organisationen. 

TIDSPLAN
Hovedtidsplanen fremgår af illustrationen xx

Samlet projektfase med inddragelse af arbejdsgrupper og milepæl for endelig 

godkendelse af disposition.

Myndighedsprojekt med godkendelse af ombygninger herunder ift.  beva-

ringsværdi samt godkendelse af tredjepart for konstruktion og brand.

Udbudsprojekt

Udbud for hovedentreprenør

Endelig udbudsstrategi lægges i tæt samarbejde med Rudersdal Ejendomme 

i projektfasen.

FREMTIDIGE MØDER /BESLUTNINGSPLAN
BM: Bygherremøder mellem bygherres projektleder (RE) og rådgiverteamet 

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

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

føres beslutningslog fra møderne -  ikke referat.

SM: Styregruppemøder med skolechef + RE projektledere + Sagsingeniør + 

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

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

prioriteringer og stadie godkendes.

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

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

læringsmiljøer. (Opsamling udføres af ARK) Arbejdsmøderne ligger til grund 

for rådgiveres anbefalinger til BH. 

PM: Projekteringsmøder afholdes hver 14. dag.

Myndighedsmøder afholdes i den grad det er nødvendigt.

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

bevaringsansvarlig, miljø/ forsyning

Desuden forventes 1. opfølgende møde.

Der afholdes præsentationer ifm. med fase afslutninger:

I projektfasen præsenteres projektet for Byggeudvalg, samt skolebestyrelse og 

lærerne.

Øvrige præsentationer planlægges ad-hoc.

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

onsdiagram ovenfor.

Al kommunikation vedr. projektet til eksterne parter går gennem byggeudval-

gets formand, Henning Back Christiansen.

IKT OG DIGITAL PROJEKTERING
Revit model af eksisterende forhold er udført efter aftale med RE. Modellen er 

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

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

ninger, opdateret planløsning og partiel registrering. Bygningsmodellen kan 

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

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

IKT standarter:

Bilag 2 -IKT Specifikation

Bilag 2a -Dokument og filnavngivning

Bilag 2b – Leverancespecifikation

Bilag 2b.1 - Dikon-Bygningsdelsspecifikationer

Bilag 2c - Klassificering - Standardliste for bygningsdele

Bilag 2c - Klassificering - Standardliste for bygningsdele

Ved systems leverancer eller funktionsudbud vil leverandørprojekt skulle møde 

tilsvarende IKT-krav.

Landskab forventes projekteret i 2d. 

Leverance-specifikationen tilrettes projekt specifikt ifm. Kontaktskrivning.

Skoleledelse

Skoleområdet

RUBOW arkitekter

RE Projektleder

S	regruppe 

Medarbejd, elever m.v. ar
b

ej
d

g
ru

p
p

er

JLE ABC

Forvaltning

Myndigheder

TEGNING Tagplan DATO  16.02.2021

Nærum skole
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KVALITETSSIKRING/ AFLEVERING + D&V
Der udføres intern granskning, samt tværfaglig granskning i rådgiverteamet jf. 

YBL18 ved alle faseskift.

Bygherre gennemgår projektet ved alle faser og afleverer skriftlig tilbagemel-

ding til rådgiverteamet. Herefter aftales fremdrift for indarbejdelse og bygherre 

godkender fasen.

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

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

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

af 5 møder med hele projekteringsteamet vedr. dette.

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

Bilag 2e_Drift og vedligehold.

Bilag 2f - Procedure for digital aflevering

Bilag 2g - Overblik Portal Digital Aflevering

ARBEJDSMILJØ 
Totalrådgiver udføres både AMK – P + B  

Det forventes at totalrådgiver varetager arbejdsmiljøkoordineringen for byg-

herre i de senere fase

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

tet i hovedentreprise.

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

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

mio. kr.

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

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

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

udføres som pionerarbejder, altså før entreprenøren starter op på pladsen.

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

• CTS (dette er ikke med i nuværende økonomi)

• Special inventar

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

hedsindtryk på skolerne.

Udbudstrategien videre bearbejdes i samarbejde med Rudersdal Ejendomme 

i næste fase.

 BYGHERRES LEVERENCER
Bygherre, repræsenteret ved projektleder hos Rudersdal Ejendomme, skal 

levere ydelser iht. YBL18.

Desuden forventes nedenstående for efterfølgerne faser:

• Hovedbudget

• Oplæg/ standarter til udbudsdokumenter

• Kontrakt grundlag TR

• Kontraktgrundlag entreprenør

• Evt. Byggeherre tilsyn

Skoleområdet forventes at deltage i kommende inddragelsesproces, hvor de 

nye fleksible fagområder kvalificeres og konkretiseres.

Skoleområdet skal tjekke de skemamæssige forudsætninger i byggeprogram-

met.

SKOLENS LEVERENCER
Deltagelse i projektudviklingsarbejdet for de kommende fagområder,

Eksisterende + nyt løst inventar.

Oprydning og nedpakning forud for byggeprojekt og rokadeplan

jan februar marts april maj juni juli august sept okto nov dec jan februar marts april maj juni juli august sept okto nov dec
år 2022år 2021

BYGGEPROGRAM
PROJEKTFASE

MYNDIGHEDSPR.
UDBUDSPROJEKT

UDBUD
UDFØRELSESPR.

UDFØRELSE ETAPE 1

bh

Hovedtidsplan
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Samlet procesplan for 2x byggeprogram/ ideoplæg Dato:  26.11.2020

Ravnholmskole (forhv. Nærum skole) + Søholsmskole (forhv. Toftevang skole) Rev.nr./dato: 03.03.2021

Udarbejdet af:  KDJ

Sagsnr.: 1570/ 1571

ÅR
MÅNED

UGE 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Byggeprogram  (med overordnet disponering)    Byggeprogram Gr EVT. Opretning af økonomi ift forundersøgelser
Bygherregranskning Bh ‐ godk.
Konstruktive analyse ‐ Nærum kons.
Konstruktive analyse ‐ Toftevang kons.
Destruktive + miljøundersøg.
Besigtigelser
BH/ styregruppe (økonomi/ risiko)
Byggeudvalg    præsentation af gransket byggeprogram

Arbejdsgruppemøder/ BSF
Teknikermøder (park, miljø, energiteam)
Projekteringsmøder (delvis teams)
Landskab Lark
Præsentation

Projektforslag (inklusiv dispositionsforslag)      Projektfase (disp + projektforslag) Gr
Bygherregranskning Bh ‐gransk/ godk.
BH/ styregruppe (økonomi/ risiko)   Lås DISP
Byggeudvalg præsentation PF

Arbejdsgruppemøder (fagområder)
Teknikermøder (forvaltn., energiteam) Evt. opfølgende møde

Projekteringsmøder(delvis teams)
Myndighedsmøder Evt. teknisk fors. MY stjernemøde

Præsentation

Myndighedsprojekt    Myndighedsprojekt*

Myndighedsgodkendelse
Myndighedsansøgning
Brand (+ cert. Rådgiver)
Statiker/konstruktion (+ cert rådgiver)
Myndighedsmøde Evt opfølgende mynd

BH/ styregruppe (økonomi/ risiko)
Projekteringsmøder (delvis teams)

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

Sidste input RE Sidste input brugere

2020 2021
JULIFEB MAR APR  MAJ JUNI

PROCESPLAN

JANDEC
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3
GENERELT
Gældende bygningsreglement er BR18:

Ombygningen forventes ikke at blive kategoriseret som anvendelsesændring, 

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

ombygning.

Der skal søges byggetilladelse for alle ombyggede områder herunder for 

brand- og konstruktionsforhold.

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

Dispensationer:

Der forventes ikke ansøgning om dispenttaioner, med præcisering ift myndig-

hed og energiforhold kan forekommer,

Forventet brandklasse/ændret brandstrategi:

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

seskategori 2 og 3 og risikoklasse 3. 

Med forbehold angivet i afsnit 22 i det følgende, forventes ombygningen at 

kunne holdes i brandklasse 2. 

Forventet konstruktionsklasse:

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

traditionelle konstruktioner, indplaceres bygningen i Konstruktionsklasse 2 

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

virkemåde, f.eks. i forbindelse med hultagninger i bærende vægge, vil der 

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

den statiske dokumentation og de konstruktive arbejder bliver udført iht. krave-

ne i Bygningsreglementet.

Ift. energiforhold

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

og udskiftning af bygningsdele. 

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

i BR18, men mindre vejledningens stk. 4.0 ang. bevaringsværdigt byggeri ta-

ges i betragtning. Energiforhold skal indgå som del af forhåndsdialoggen.

 AKUSTIK
Der udføres tidssvarende akustik for ombyggede områder.

Der er ikke foretaget registrering af lydforhold i øvrigt på skolen, da det kun er 

de berørte områder der udløser et myndighedskrav.

Der er registreret dårlige lydforhold i eksisterende PLC gennem foldevægge, 

og med konkretiseringen for området, skal de overvejes om der skal gøre no-

get herved.

 BRANDFORHOLD:
Der skal udarbejdes ny brandstrategi på baggrund af ombygningerne ifm. nye 

udskolingsstruktur, da rum og områder har bl.a. øget personbelastning i un-

dervisningsrum samt ændrede flugtvejsforhold.

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

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

lingslokaler.

Brandforhold ift. disponering er desuden vurderet under afsnit for fremtidige 

tekniske forhold.

BEVARINGSVÆRDI
Bygningen er kategoriseret i bevaringsværdi kat. 2

Der ligger ikke forelæg/ rapport for bevaringsværdi. Derfor er der lavet over-

ordnet værdisætning som grundlag for det videre arbejde -  herunder ændrin-

ger for facade under hensyn til bevaringsværdi.

Det forventes at den bevaringsansvarlige i kommunen deltager i fordialogsmø-

de med sagsbehandler og øvrige myndigheder, hvor afstemningen af fremti-

dig arbejder samt strategi for ændringer drøftes.

Vi kan ud fra analyse og værdisætningen konkludere at Toftevangskolen er ikke 

blot en bygning som fortæller os en historie om sin tid, men også et vidnes-

byrd om at godt håndværk, gedigne materialer og en rig viden herom, går 

hånd i hånd for at skabe god, bæredygtig arkitektur med en lang levetid. Byg-

ningerne dikterer derfor en forståelse af materialer, tidslighed og tektonik og 

må dette indgå som et minimum for fremtidige ændringer. Derudover anbefa-

les der en opretholdelse af en høj håndværksmæssig kvalitet.

Ved indgreb, vil vi arbejde metodisk med bygningens bærende arkitektoniske 

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

pel kan man nævne muligheden for at etablere adgang til det frie samt det at 

åbne op i gangarealerne. Dette vurderes både forsvarligt ud fra et bevarings-

perspektiv og som en forbedring af selve brugen af bygningen – så længe nye 

åbninger indgår i samme forståelse for takter, som man ellers ser på Tofte-

vangskolen.

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

ringspolitik: VISIONER FOR STEDET

Myndighedsforhold

§278
Stk. 3. Bevaringsværdige bygninger, der er omfattet af en bevaren-

de byplanvedtægt, bevarende lokalplan, tinglyst bevaringsdeklaration 
eller bygninger udpeget i kommuneplanen som bevaringsværdige, og 
bygninger, der af kulturministeren er besluttet udpeget som beva-
ringsværdige i henhold til bygningsfredningslovens § 19, stk. 1, er 
ligeledes undtaget fra bestemmelserne i §§ 274-282, hvis det vil være 
i strid med den pågældende planlægning eller udpegning at efterleve 
kravene.

14 BYGGEPROGRAM_SAMLET UDSKOLING SØHOLMSKOLEN     



PARKERING
Den eksisterende parkeringsplads ved Søholmskolen bevares i sin helhed. 

Således vil al biltrafik i forbindelse med afsætning / afhentning af børn foregå 

ved Teglporten og den nordligt beliggende parkeringsplads langs Toftevej. 

BEPLANTNING
Eksisterende beplantning forventes bevaret i sin helhed, de eksisterende og 

store fuldkronede træer i skolegården tænkes suppleret med nyplantninger af 

træer, som over år kan overtage, når de gamle og karakteristiske træer er udle-

vet. 

De eksisterende teglstensplantemure langs facade tænkes beplantet med 

robuste plantesorter således at undervisningen - og overgangen mellem ude 

og inde opleves igennem et grønt filter af planter eksempelvis af prydgræsser.

RENOVATION
Eksisterende renovation forventes ikke berørt.

TILGÆNGELIGHED
Skolen opfylder krav til tilgængelighed på hele skolen som følge af elevator-

gang og rampeforløb mod ankomstdøre i gårdarealer. Kun en mindre del af 

kælderen er kun tilgængelig med utidssvarende rampe (sliske).

Det forventes ikke at der stilles krav om at denne del skal opfylde tilgængelig-

hedskrav, denne del af kælderene indeholder birum/ teknik.

Det er ikke kontrolleret for alle overgange i gulv.
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2̀Ò 'f̀ &e3Uva "&&, _5x&*lK(

(((
/ k  ( ( ( O (C ( ("11

9 ^ ^ _ T S V _ V D

t%'''''''''''''   * 1_Û a2"% v v
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4
Forundersøgelser

GRUNDLAG/ EJENDOMSRAPPORTER M.V.
Forud for opgaven, og i forbindelse med masterplanen for fremtidige lærings-

miljøer i Rudersdal, er udarbejdet ejendomsrapport, energimærkerapport 

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

rådgivere og internt i kommunen.

Rådgiverteamet bestående af RUBOW arkitekter (totalrådgiver under rammeaf-

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

supplerende arbejde jf. nedenstående.

Omfanget af forundersøgelser er løbende afstemt med Rudersdals Ejendom-

me (RE) og internt i projekteringsteamet, ikke mindst for at minimere dobbelt-

arbejde ift. udførte ejendomsrapporter m.v.

Der er udført som nedenstående:

• Visuel besigtigelse (INGENIØRFAG + KLOAK)

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

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

• TV-inspektion af kloak (resultat afventer)

Forundersøgelser der forventes ift. projekteringsforløb:

• Landsinspektøropmåling

• Supplerende miljøundersøgelser

• Supplerende akustisk redegørelse på baggrund af endelig disponering

• Analyse af mørtel/materialer, ca. 3 prøver - teknologisk institut.

• Kortlægning af områder med efterisolering af tag

Der udestår følgende afklaring vedr. supplerende 

• Evt. brandtest hos DANSK BRANDSIKRING af inventar i flugtvejsgange

• Evt. geotekniske undersøgelser ift. funderingsforhold, udendørs lærings-

miljøer, forurening samt LAR

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

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

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

Indledende vurdering for miljøfarliges stoffer

• Der er konstateret brunlig pulverisolering i rørbøjninger på rør i kælderen.

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

• Ved stikprøvevis undersøgelse af gulvbelægninger (linoleum) er der nogle

steder konstateret afretningslag / klæber, som kunne mistænkes for ind-

hold af asbest.

• Der er generelt anvendt blyruder i vinduerne på skolen. Disse er desuden

tætnet med vindueskit, som kan indeholde asbest. Prøver af vindueskit er

sendt til analyse.

• Øvrige udtagne prøver af malede overflader, fliseklæber, elastiske fuger

mv. må afvente analyseresultater fra laboratoriet.

KLOAKUNDERSØGELSER
I forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogrammet, er der bestilt tv-inspek-

tion af det eksisterende kloaksystem. I  budgettet fremgår estimat fra ejen-

domsrapport, da tv-inspektion ikke forelægger endnu.

INDEKLIMAUNDERSØGELSER
Rudersdal Kommune har udarbejdet notat for de generelle indeklima på sko-

len.  

Da man ifm. ombygningerne vil blive mødt med nye indeklimakrav, vil de udar-

bejdede 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 log-

ninger af særligt temperatur- og CO2-niveauer. 

Desuden inkluderer byggeprogrammet at etablerer mekanisk ventilation i 

u-ventilerede områder i bygningsafsnit  1B.
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Udtagne prøver på Toftevang Skole: 
KL Flise, gulv kant Hvid kantflise toilet 
ST Flise, væg Klæber bag hvid vægflise på toilet 
ST Fuge, indvendig dilatation Fuge 
ST Fuge, udvendig Udvendig fuge omkring vinduespartier 
01 Fuge, udvendig Sort facadefuge omkring vinduespartier 
01 Fuge, udvendig Grå facadefuge omkring vinduespartier 
KL Linoleum, afretningslag Afretningslag under rød linoleum 
ST Linoleum, afretningslag Afretningslag under grå linoleum 
01 Linoleum, afretningslag Hvid afretningslag under grå linoleum 
ST Linoleum, grå Grå linoleum 
01 Linoleum, grå Grå linoleum klasseværelse 
KL Linoleum, rød Rød linoleum 
KL Loft, nedhængt, gips Hvid maling på gips 
KL Rørbøjning Brun pulverisolering i rørbøjning 
ST Træværk, lak Lak på dør 
01 Træværk, maling Hvid maling på træværk i gang 
ST Træværk, udv. maling Udvendig sort træmaling 
01 Vindueskit, brun Brun vindueskit 
01 Vindueskit, hvid Hvid vindueskit 
KL Væg, tung Hvid maling på tung væg 
ST Væg, tung Tung væg gang 
01 Væg, tung Tung væg i gang 

I alt 22 prøver 

Skitse - nye udgange naturfagligt område 1:100 

nye læringsplateauer
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5
LOKALOMRÅDET
Søholmskolen, der hører til skoledistriktet Toftevang, ligger bynært og er såle-

des en integreret del af det omgivende bymiljø.  

Som uddannelsesbygning og samlingspunkt for byens børn og unge samt 

deres forældre har den en særlig betydning for lokalsamfundet, således af-

spejler elevsammensætningen befolkningen i lokalsamfundet/skole distriktet. 

Søholmskolen, bygget i 1962, er med sin bygningsstruktur og røde teglstens-

materialer tilpasset byens skala, og er ved sin fremtoning medvirkende til at 

give Birkerød Bymidte en særlig identitet.  

EKSISTERENDE BYGNINGER
Søholmskolen består af én samlet bygningsstruktur med røde murstenfacader, 

gennemgående vinduesbånd og forskudte tegltage i røde vingetegl.

Bygningen ligger som en u-form, der omkranser et gårdrum/ skolegården, 

men åbner sig mod syd og en nyanlagt forbindelse mellem Birkerød Hovedga-

de og Idrætscenteret.

Skolen er primært udlagt i 1 plan, kun mod nord rejser bygningskroppen sig i 2 

etager, hvilket sikre gode dagslysforhold i udearealerne.

Store tagudhæng mod gården sikrer gode klimatiske overgange mellem inde 

og ude, men indbyder også til uhensigtsmæssigt ophold i weekenderne.

Skolen er ikke udbygget i væsentligt drag, og bygningerne fremstår som en 

harmonisk helhed.

Indsæt diagram over det forskellige årstal på faglokaler og ombygninger!

Dagslys og udsyn

Alle undervisningslokalerne vurderes til at have acceptable dagslys og udsyns-

forhold, de forskudte tage sikre dagslys bagerst i lokalet ved et højtsiddende 

ovenlys i klasserum. Dog er der steder hvor brystningshøjder på over en meter 

er mindre hensigtsmæssige ift. de mindre børn og dagslys. 

Skolen har robuste materialer inde som ude, blandt andet salt-imprægnerede 

bræddelofter, som pga. af deres mørke farve “stjæler lyset”. Nye Indgreb bør 

ikke reducere daglysforhold.

1. salens syd facade er forsynet med manuelt betjente faldarmsmarkiser. Efter

udsagn fra servicelederen er disse relativ stabile i drift trods fremskreden alder,

hvorved disse bør renoveres/ eftergås frem for at udskiftes - da det vurderes at

de nyere standarter typisk er dårligere i drift.

I mellemgange til fagfløjen (østlige fløj) er kun højtsiddende vinduer, hvilket 

forslås ændret ifm. med nye fagområder.

FRITIDSBRUG
Der er i dag registreret en relativ begrænset belægning på for fritidsbrugere i 

skoletiden- faglokaler og festsal har dog næsten fuld belægning på alle hver-

dage efter 16.00.

I dag benyttes Musiklokalet af musikskolerne fra 13- 15/ 15.30 i onsdag og 

torsdag. Det kan blive behov for en mindre justering af tidspunktet eller re-lo-

kalisering - evt. til bistrupmatriklen a.h.t. den øgede belægning på musikloka-

let. (samtidighed i brug)

Kultur vil inddrages i nærmere undersøgelse heraf. Desuden inddrages Kultur 

ifm. den kommende rokadeplan for byggeprojektet, samt ift. idrætsundersvis-

ning (evt. øget belægning i idrætscentret)

Der kan desuden blive behov for optimering af opbevaring i kælderlokaler ifm. 

etablering af ventilation, herunder for fritidsbrugerne depotarealer og evt. for 

skydeklubben.

Eksisterende forhold
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EKSIST. TEKNISKE FORHOLD
Skolens tekniske installationer varierer i alder og stand afhængigt af ombyg-

ninger m.v. Særligt fokus er der på følgende

Skolens ventilationsanlæg varierer fra originale indblæsningsanlæg uden 

varmegenvinding til nyere ventilationsanlæg med varmegenvinding og VAV. 

Fælles for anlæggene er dog, at de ikke kan levere tilstrækkelige luftmængder 

iht. gældende indeklimakrav for undervisningslokaler.

Hele 1. salen er aktuelt ikke ventileret.

Skolen forsynes med varme fra en gaskedelcentral og centralvarmeanlægget 

er som udgangspunkt det originale, med de ombygninger der har været over 

årene. Det skal bemærkes, at der i det eksisterende lokale for madkundskab, 

tidligere har været en skade på gulvvarmeanlægget der nu er afproppet, og 

erstattet med en radiator med utilstrækkelig effekt.

Skolens brugsvands- og afløbsinstallationer er primært i original stand og 

dermed ca. 55 år gamle. Det er ikke nævnt i vedligeholdelsesrapporterne, 

men grundet alderen, vurderes det at de skal  udskiftes indenfor en overskue-

lig fremtid.

Skolens belysningsanlæg er ligeledes i original stand. Dog skal det bemær-

kes, at armaturerne

er specielt designet til skolen, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt at foretage 

en konventionel udskiftning dem, men i stedet en ’ombygning’ til LED.

Skema over fritidsbrug
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6
hele skolen

Fremtidige forhold

FREMTIDIGE FORHOLD/ARKITEKTUR
Opgaven tager udgangspunkt i “fremtidige læringsmiljøer i Rudersdal” samt 

arealanalysens scenarie B (Nice to have) som gennem inddragende proces er 

kvalificeret sammen med skoleafdelingen, skolens ledelse og byggeudvalget.

Det er valgt forud for opgaven, at samling af udskolingen skal ske fra 6. årgang, 

hvor det i arealanalysen kun var belyst fra 7. årgang. 

ORGANISERING
Søholmskolen er en firsporet skole på 2 matrikler:

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

matrikel og Toftevang matrikel fra 0- 5 årgang. Dertil samles en udskoling med 

4. spor fra 6. - 9. årgang på Toftevang matrikel.

Det reelle elevantal viser at skolen for størsteparten af årgangene (3 ud af 4) er 

3-sporet.

Der programmeres ift. at et elevantal for en årgang vil være 112 elever, mens

elevtalsprognosen viser største årgang bliver på maksimalt 103 ned til 75 ele-

ver.

Det er en forudsætning for organiseringen at hjemklasseprincippet for udsko-

lingen ophæves og der skemalægges ift. fuld lokalebelægning og samtidig-

hed i lokaleudnyttelsen i udskolingen.

Se elevtalsprognose ovenfor.

FREMTIDIGE LÆRINGSMILJØER
Generelt:

Der arbejdes med hjemklasseprincip for Indskolingsklasser. 

Ift. eksisterende klasselokaler gælder, at pga. af de høje ovenlys er der tilstræk-

kelige m3 til 24-25 personer i hvert klasserum iht. gældende bygningsregle-

ment BR, men det m2-antal på 48m2 giver udfordringer ift. møblering, variere-

de undervisningsformer osv. Derfor disponeres med supplerende grupperum 

til klasselokalerne.

Der er i økonomien anskueliggjort muligheden for at sammenlægge hvert 

andet klasserum jf. “Bistrup- modellen” for at sikre variation/ varierende under-

visningsmuligheder i læringsmiljøet, samt sikre forberedende aktiviteter til den 

læringskultur og Co-teaching,  der praktiseres i udskolingen.

Mini indskoling med integreret SFO:

0-1 årgang har til huse i den vestlige fløj af skolen. (kaldet afsnit 1A) sammen

med SFO. Det vurderes at billedkunst i de mindre klasser kan foregå i SFO-om-

råder.  Desuden er plads til samtaler og personalefaciliteter.

I den nordlige 2-etagers fløj får 2- 5 årgang til huse på  1. sal med supplerende 

gruppelokaler, teamlokaler og nye toiletrum.

I stueetagen oprettes 6. årgangs projektområde, samt lounge, ny madskund-

skab, mens øvrige faglokaler bevares.

Enkelte opgraderinger er foreslået ifm. Registrering af indvendigt vedligehold.

Faglig og praktisk orienteret bro mellem indskoling og udskoling

I den østlige fløjdanner et praktisk-æstetisk værkstedsområde bro mellem 

udskoling og indskoling. Området anvendes til både håndværk og design, 

billedkunst og fleksibel værkstedspraksis som supplement til almenundervis-

ningen for alle klasser.

Det eksisterende keramisk værksted, samt maskinområder bevares, herunder 

disse installationer a.h.t. økonomi.

Central i området etableres et åbent og fleksibel værkstedsområde jf. Birkerød 

skole, som skal være tilgængeligt for over dagen, også som supplement til 

almen undervisningen.

Nyt flow

Det er essentielt for skolens nye campusstruktur at der er større tilgængelig-

hed og fleksible anvendelse af alle lokalerne på skolen.

Derfor foreslås nedrivning af toiletter og depotrum i ‘gangzonen’ i den østlige 

og sydlige fløj, så der er tørskoet forbindelse på hele skolen, ligesom der etab-

leres nye vinduer/forbedret udsyn og daglysforhold i facaden.

På Toftevang foreslås det, at garderobe udføres i gangarealet, da det nye ud-

skolingsområde primært er i et plan.

Garderoberne etableres i direkte forbindelse med de respektive områder, na-

turfaglig, praktisk æstetisk, mens både humanistisk område og fremmedsprog 

etableres i parterre a.h.t. flugtveje. 

Der etableres garderober ift. til kapaciteten i området, og derved ikke private 

lockers.

Ved 6. årgang og laboratoriet forventes at garderobefunktionen benyttes som 

den er i dag.

inspirations billede - åbne læringmiljøer på Stonefield school
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Decentrale PLC-hotspots og nyt PLC depot:

Plc nedlægges som central funktion og udføres som decentrale plc-stationer i 

de enkle områder, da dette ifølge Rudersdal skoleafdeling erfaringsvis giver 

målrettet læseindsats og kan underbygning af projektforløb.

Der oprettes PLC-depot i kælder. Den nærmere placering afklares i næste fase, 

men det kan blive nødvendigt at optimere på anvendte m2, også for fritidsbru-

gere.

I indskoling placeres det i grupperum/fællesrum

I udskoling placeres de i enten lounge eller hvert fagområde, dette præciseres 

i senere faser.

Ny faglig campus for udskoling 6.-9. årgang 

For 6. årgang etableres eget projektområder ift. faglokaler i den nordlige fløj, 

for at etablere en god overgang til udskolingsområderne, samt ift. skemalæg-

ning og fag såsom naturteknik.

I den sydlige fløj etableres nye fagområder for udskolingen i campus-struktur. 

Områdernes størrelse er disponeret ift. det antal klasser, området skal huse jf. 

timenorm for fagene.

I campusområderne vil foregå fællesfaglig og projektbaserede forløb for hhv. 

hele og halve årgange. 

I hver områder sikres:

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

om side

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

bejdsområde)

• Rum til instruktion i mindre hold /klasser

• Grupperum/ zoner af varieret størrelse

• PLC/hotspot - Idézone og videns søgning

• Relaterede faglokaler

•  

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

ejerskab i læringsområdet, samt adfærd og tryghed integreres desuden føl-

gende i tilknytning til området:

• Samlet teamområder for udskolingen, som til brug for både 6.+7. samt

8.+9. årgang inklusiv depot og print.

• Garderobe med plads til elevernes overtøj og tasker etableres i gangarea-

ler.

 Campusstrukturen vil give en optimeret lokale anvendelse.

Det naturfaglige område 

Det naturfagligt område er delt i 2 områder a.h.t. bedste udnyttelse af eksiste-

rende rammer, og da det er omkosteligt at flytte fysik/kemi pga. de mange 

installationer. Derved etableres hhv. et laboratorieområde i bygningsafsnit 1B 

og et fleksibelt naturfag projektområde i bygningsafsnit 1C, der danner ramme 

om projektbasseret undervisningsforløb og rummer funktioner for den lette 

naturfaglige undervisning, nemlig biologi, geografi og matematik. 

Rummer vil indeholde forskellige typer arbejdsstationer fx fra den individuelle 

arbejdsplads, afskærmede loungebokse til gruppearbejde, et lukket Tech. 

zone, samt Lego robots m.v.

Området er samlet beregning til 4 klasser, men for størstedelen af årgange vil 

der kun være 3.

I parterre etableres det humanistisk område i den eksisterende PLC.

Der forventes at rummet i store dele kan bruges som det er i dag – dog sup-

plere med pædagogisk inventar, akustik og grupperum og det undersøges om 

ventilation på enkelt vis kan suppleres, så ombygningerne holdes på et mini-

mum. 

Området er samlet beregning til 4 klasser, men for størstedelen af årgange vil 

der kun være 3.

Over det humanistiske område etableres hhv. teamområde, lounge og frem-

medsprog. Fremmedsprog er beregnet til 2 klasser, og loungen vil supplere 

hele campusområdet ift. faglig fleksibilitet.

Madkundskab:

Der arbejdes med madkundskab på begge matrikler, og da en 4-sporet skole 

kun har behov for ét madkundskab lokale, tilvejebringes et mindre og supple-

rende tilbud på toftevang – et madeksperimentarium, da dette giver mulighed 

for en større lounge og dermed bedre mulighed for faglig fleksibilitet og sam-

ling. Madkundskab indrettes, så de 2 lokaler supplerer hinanden fagligt, og 

undervisningen vil blive planlagt på begge matrikler.

Madkundskabslokalet er placeret mellem den nye lounge og den eksisterende 

natur&teknologi, og vi tænker at det kan indeholde jord til bord, molekylær 

gastronomi, sundhed m.v. Desuden kan loungen bruges til spisning og sam-

men med mini-mad danne rammer om arrangementer.

Eksisterende musiklokale bibeholdes i nuværende område.

Se desuden ’fremtidige læringsmiljøer i Rudersdal’

Kapacitetsbehov og arealdisponering
Forventet elevtal
Ravnholm skole

2022/
2023

2023/
2024

2024/
2025

2025/
2026

2026/
2027

2027/
2028

Bh.kl. – 5.kl. (klasser) 12 12 12 12 12 12
6.klasse 103 72 82 87 75 80
7.klass 82 103 72 82 87 75
8.klasse 87 82 103 72 82 87
9.klasse 81 87 82 103 72 82
Samlet 353 344 339 344 316 324
klasser 14 14 13 14 12 13

Forventet elevtal 
Søholmskolen

2022/
2023

2023/
2024

2024/
2025

2025/
2026

2026/
2027

2027/
2028

Bh.kl.-5.kl. (klasser) 9 9 9 9 9 9
6. klasse 100 103 87 78 69 76
7.klasse 86 100 103 87 75 69
8.klasse 100 86 100 103 87 75
9.klasse 73 100 86 100 103 87
Samlet 359 389 376 368 334 307
Klasser (6‐9) 15 16 16 15 14 13

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
med rød).

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.

1.sal:  2.-5. årgang
Stuen: 6. årgang + faglokaler

Fa
gl

ok
al

er

Udskoling:   7-9 årgang

1.sal:  
Team. 

Personale +
 ankomst

Indskolin
g:   

 0.-1
.

+ SFO

Sal

Diagram: organisering skoleafsnit Oversigt elevtalsprognose
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PERSONALEFACILITETER 
I dag er der 91 lærere og pæd. på Toftevang og Bistrup udskolingslærere ud-

gør ca. 27 Udskolingen lærere vil udgøre ca. 25 lærere.

Teamforberedelse for den samlede udskoling:

I byggeprogrammet arbejdes i alt ca. 60 medarbejdere med hvoraf ca. 25 per-

soner er tilknyttet til udskoling.

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

sige ca. 12 faste arbejdspladser ifm. med udskolingen.

Arbejdsmiljøkrav: 

Eksisterende forhold opfylder krav til at der er 1. personale Toilet per 15 ansat-

te. Der er desuden adgang til bad ved festsalen i kælderen.

Det vurderes også at lærerværelset/ frokoststuen er i underkanten ift. 60 lære-

re. Det skal i de følgende faser undersøges om en optimeret indretning kan 

sikre tilstrækkelig plads, hvilket svarer til ca. 2m2 per spisende.

Eksisterende forberedelse rum på 1. sal  er reduceret ift. organiseringen af 

’store indskoling’ og tilhørende grupperum. Tilbageværende teamlokale vil 

rumme forberedelses arbejdspladser for 2.+ 3. årgang samt 4.+ 5. årgang. 

Desuden kan skabes bliver plads  til at etablere mindre, ekstra møderum, dette 

er dog ikke fastlagt i økonomi.

Det anbefales desuden at eksisterende lærerværelset indrettes mere optimalt 

ift. at holde teammøder i løbet af dagen.

 ØVRIGE FUNKTIONER:
Ved en normal 4 sporet skolet etableres ikke 2x kontorer til øvrige funktioner 

såsom sundhedsplejersker, psykolog PPR mv,

Placeringen af disse funktionerne har været drøftet i byggeudvalg og med 

ledelsen og der foreslås følgende:

Der etableres ressourceområde i med kontorpladser på Bistrup matrikel til 

nedenstående gruppe, samt 2 grupperum med fortrinsret til disse på tofte-

vang:

- PPR-psykologer

- Socialrådgiver

- Sundhedsplejerske + lokopæd.

- Talepædagog m.v.

UU-vejlederen opsøger børnene, hvor de er, og har arbejdsplads ifm. teamlo-

kalet, enten i administrationsområdet eller i teamområdet i udskolingen.

se diagram over skoleafsnit side 21.

Inspirationsbilleder madkundskab
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TEGNING Plan skitse 1 MÅL 1:200 DATO  xx.xx.2017

PROJEKTNAVN

TEGNING Plan skitse 1 MÅL 1:200 DATO  xx.xx.2017

PROJEKTNAVN

TEGNING Plan skitse 1 MÅL 1:200 DATO  xx.xx.2017

PROJEKTNAVN

1. Sal 1:500 

Parterre 1: 500

Stuen 1: 500



Grupperum og zoner

Potentialer - inde
7

Eksempel - lukkede gruppezoner som rum i rummet Inspirations billede - åbne  afskærmede gruppe zoner Fleksibelt læringsmiljø RUC
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Nye værkstedsområder

Læringstrappe/ instruktionzone Baunehøjs skole zonedelt  fagområder Eksperiment zone Inspirationsbillede: åbne og tilgængelige fagområder

(1) - 2 klasser

N
at./M

at. Humaniora

LAB

(1) - 2 klasser i
idræt/musik/praktisk
æstetisk

(1) - 2 klasser(3) - 4 klasser(1) - 2 klasser

4 klasser

6. klasse, projekt
og lounge

Frem.
sprog

P
ra

kt
is

k 
æ

st
et

is
k

 /
m

us
is

k

Diagram: klassernes fordeling
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REGISTREREDE UDFORDRINGER

• Boldspil provisorisk

• Manglende udendørs læringsmiljø

• Ikke tidsvarende indretning for udskolingselever

• Manglende udfordringer for udskolingen

REGISTREREDE POTENTIALER

• ’Byskole’ karakter

• Tydeligere overgang mellem skolerum og byrum

• Karakteristiske og tilvoksede platantræer

• Kvalitet i belægninger - samklang med arkitektur

• Kvaliteten af eksisterende lege- og bevægelsesmiljøer

• Udeskolingsmiljøer, læringszoner/science i kontakt med

undervisningslokaleer

• Integrerede bevægelsesforløb

UDGANGSPUNKT FOR RENOVERINGSPROJEKTET 

• Belægninger i skolegården

• Læringsaktivititet i skolegården

• Legeaktivititer i skolengården

• Hang out områder

FORUDSÆTNINGER FOR ANALYSE:

Analysen er foretaget på baggrund af visuel registrering  

på skolens primære udearealer. samt parkeringsplads og ankomstvej.

Det planforsænkede areal i forbindelse med xxx er ikke medtaget.

Analysen er foretaget på baggrund af visuel registrering på skolens primære 

udearealer samt parkeringsplads og ankomstarealer. 

Det planforsænkede areal i forbindelse med xxx er ikke medtaget i registrerin-

gen.  

Arealerne er tillige gennemgået sammen med Landskabsarkitekt Emma Marie 

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

8
Søholmskolens udearealer fremstår i dag velholdte, overskuelige og med en 

middelstor legeværdi især for de mindste skoleelever. Skolen ligger i hjertet af 

Birkerød og i gåafstand til bymidten og Birkerød Station og er nabo til Pleje- og 

Aktivitetscentret Teglporten.Ved ankomsten til skolen mod passagen mod syd 

mellem Bistrupvej og Teglporten mødes man af urbane træmøbler og mod sko-

legårdens åbning af stolper som er malet og dekoreret af skolebørnene. Nær de 

dekorerede stolper er der opsat flytbare mål for varieret boldspil langs gavlene, 

som vender mod det gummibelagte legelandskab, hvor der er etableret plante-

bede med bambus af nyere dato. 

Skolens flagstang står i nærheden af stolperne. 

Det store gummibelagte legelandskab, flankeret af fuldkronede platantræer, er 

etableret i 2012 og tager imod skolebørnene inden de fordeler sig ind i de for-

skellige faglokalerne.  I forbindelse med legeøen er den skrående befæstelse 

mod syd udnyttet til et baneforløb for mindre cykler og løbehjul. 

Skolegården ligger opdelt i et areal for de mindste børn med gynger, legehus, 

klatrestativ og sandkasse, alt holdt i naturens farver. 

Modsat indskolingens arealer ligger udskolingens område med boldbane og 

afskærmning ved klatreplanter i espalieret plantekasser. Store cirkulære bænke 

danner punktvise samlingspunkter. 

Skolegården er befæstet ved asfalt og langs facade af teglklinker. Asfaltbefæ-

stelsen fremstår slidt, men med en smuk patina, på udvalgte steder er der etab-

leret opstribning af cirkler og leg/læring på streg. 

Belysningen er sparsom ved belysningsmaster af ældre dato med glaskupler. 

Skolens uderum - tilstand 

Eksist. forhold
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Punktvis genopretning af 
klinkegange på skolen (2030)

Genopretning af asfalt 
i gårdrum ved træ (2025)

Genopretning af belægning langs hovedindgang (2025)

BIST
RUPVEJ

TOFTEVEJ
TE

G
LP

O
R

TE
N

Genopretning
Skolens uderum - genopretningsplan

NATUR, PARK OG MILJØ, RUDERDAL KOMMUNES GENOPRETNINGSPLAN

Skolen fremstår overordnet velholdt og kommunes ansvarlige afdeling har af 

den grund ikke bemærket kritiske forhold i deres genopretningsplan  (2020): 

”Skolen fremstår velholdt. Klinkegange samt rampe trænger til genopretning. 

Enkelte steder er der rødder, som bryder asfalten.” 

Genopretning af asfalt i gårdrum på skolen ved træ (2030) Punktvis genopretning af klinkegange i skole-
gården (2025)

Genopretning af belægning langs hovedindgagn (2025)

Forslag til genopretning

9
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10
Søholmskolens skolegård blev sidst renoveret i 2012. I dag fremstår skolegår-

den som et varieret landskab for leg og bevægelse.  

Skolegården er opdelt i et område for de mindste skoleelever og et område for 

de ældste elever. Fokus for moderniseringen vil være i området, hvor de æld-

ste elever færdes. Det centralt beliggende orange gummibakkelandskab med 

rutsjebane og ægformede legeskulpturer bevares i sin helhed.  

Med afsæt i skolens gedigne karakter arbejdes der med aktiviteter som hen-

vender sig specifikt til udskolingseleverne med faciliteter for ophold, leg, be-

vægelse og indlæring. 

I området tilegnet indskolingen arbejdes der med at understøtte et aktivt leg- 

og læringslandskab for de ældste elever, et uderum som giver dem lyst til at 

blive på skolens arealer – også i det lange frikvarter.  

Således arbejdes der med områder for skærmet boldspil, steder for ophold og 

udendørs læringsmiljøer, hvor det er muligt at trække undervisningen ud un-

der åben himmel. Der vil ligeledes etableres rammer for ro og fordybelse. På 

udvalgte områder i skolegården, vil der etableres mulighed for at eleverne kan 

arbejde selvstændigt og/eller i grupper.  

LAR tænkes ind som en integreret del skolegården. Således kan området for 

boldspil etableres som en planforsænket multibane, hvor det efter skybrud vil 

være muligt at opsamle vandet, inden det ledes videre og væk.  

I revitaliseringen af skolerummet arbejdes der tillige med synergi mellem tiltag 

for de ældste, og at det lokale bykvarters beboere kan anvende aktiviteterne 

efter skoletid og i weekender.  

Den eksisterende skolegård har et anstrøg af poesi over sig med en meget 

smuk farvesætning af skolerummet og dets materialevalg. Dette bevidste valg 

af farver og materialer tænkes viderebragt i de nye tiltag.  

En lyssætning af skolens udearealer og i særdeleshed gårdrummets aktiviteter 

vil medvirke til, at Søholmskolens udearealer vil opleves som en integreret del 

af byens rum. Belysningen vil medvirke til at øge tryghedsfølelsen, når mørket 

sænker sig, gøres skoleområdet attraktivt for kvarteret beboere og understøtte 

øget liv og ‘øjne’ i skolegården efter skoletid. Fokus på lysets farve og belysnin-

gens placering vil bidrage til at skabe en stemning, der øger skolegårdens 

attraktionsværdi.

Skolens uderum

Modernisering 
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Område for skærmet boldspil 

Overgang mellem ude og inde

INDSKOLING

UDSKOLING

Leg og læringsmiljø i forbindelse med nyrenoveret læringsrum inde

Områder og møblering for gruppe- og projektarbejde

Steder for fordybelse og indlæring

BIST
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Forslag til modernisering



BELYSNING  

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

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

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

leg efter skoletid for lokalområdet. Lyset gør området overskueligt, så forbi-

passerende 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.

11
Potentialer - ude
Skolens uderum

INDBYDENDE OPHOLD OG HANG OUT

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

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

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

på tilgængelighed med lokale rampeforløb. 

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

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

”De positive effekter af udendørsun-
dervisning på elevernes faglige, triv-
selsmæssige og alsidige udvikling 
fastholdes og akkumuleres over tid.”

Inspiration fra skole i Esbjerg hvor indretningen er fler-
funktionel som hænge ud område og til læringsarena

Inspiration fra Christianshavn Skole 
mastbelysning på aktivitetsområde

Inspiration fra Christianshavn Skole 
mastbelysning på med rettede lyskegler

30 BYGGEPROGRAM_SAMLET UDSKOLING SØHOLMSKOLEN     



Fritstående kant Stub

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

AKTIVITET

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

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

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

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

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

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

Arbejdsbord m. el/vand Frugtlund og bærbuske

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

”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.” 

STEDER TIL SCIENCE LAB, FORDYBELSE & LÆRING

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

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

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

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

nes programmering skaber mulighed for, at flere undervisningsaktiviteter 

nemt kan trække udenfor. 

Inspirationsfoto af transparent boldbur Inspiration fra Christianshavn Skole flerfunktionel indretning
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Etapeplan landskab

Modernisering og renovering af Søholmskolen tilrettelægges i en etapevis 

inddeling. I etape 1, arbejdes der med området for udskoling og mest presse-

rende genopretningsopgaver. Klinkebefæstelsen genoprettes langs facaden, 

boldspilsfaciliteter etableres og der skabes udendørs læringsrum og hænge 

ud steder. De nye udearealer skal indbyde til aktivitet med boldspil, styrke og 

time out og bevægelse, indlæring, og fordybelse – et sted for de ældste elever.

I etape 2 tænkes indgangsområdet genoprettet, idet fortovsbefæstelsen ligger 

med store sætninger, da rodnettet på de store platantræer, som står langs 

Teglporten, søger mod mere iltholdig jord således, at de skubber til belægnin-

gen. Dette er til gene for dels skolens mange brugere dels for ældre- og aktivi-

tetscentret, hvis beboere er utrygge ved at forcere fortovet, og dermed opnår 

de ikke en social kontakt med skolen. 

I etape 3 foreslås det at genoprette befæstelserne som har sat sig omkring de 

store platantræer i skolegården. Dette genopretningsarbejde skal udføres 

nænsomt og med omtanke for træernes fortsatte vækstvilkår. 

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

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

ning og regnvandshåndtering.

Skolens uderum
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Læring på kanten

Fordybelse og litteraturzonen

Læring og time out

S�rke, aktivitet og indlæring

ETAPE 1

ETAPE 3

ETAPE 2

Synergi mellem genopretning og revitalisering



Inspiration til aktivitet, trampoliner 
der kombinerer leg og bevægelse

Transparent boldbur, så der kan spilles uden bygningsskaderPlanforsænket boldbane kan bruges til LAR, inspiration fra Christianshavn Skole Inspiration til aktivitet, parkour-stativ Læringsborde i kontakt med faglokaler

ETAPE 1

Eksempler på moderniseringstiltag i skolens uderum

Etaper, modernisering 

STYRKE, AKTIVITET OG INDLÆRING

Det er vigtigt at de største elever føler, at der er aktiviteter der henvender sig til 

dem med faciliteter til ophold, bevægelse og læring i revitaliseringen af skole-

gården. Skolegården er fornyet for nylig, så der arbejdes i punktvise tiltag, der 

integreres i skolegårdens nuværende indretning. Der arbejdes med synergi 

mellem tiltag for de ældste, og at det lokale bykvarters beboere kan anvende 

aktiviteterne efter skoletid og i weekender.  Der undersøges muligheder for at 

supplere med udendørs belysning, så skolens område er indbydende i aftenti-

merne.

I udskolingens gård vil der gives mulighed for både at kunne være aktiv og 

plads til indlæring. Der etableres et boldbur til, at eleverne kan spille bold i de 

korte frikvarter, uden at bygningen bliver beskadigt. Det suppleres af park-

our-anlæg og trampoliner, hvor fysisk aktivitet kan blive en del af legen. Bord-

tennisborde tilbyder yderligere en form for fysisk leg. Undervisning i blandt 

andet natur/teknik trækkes ud i skolegården ved at etablere læringborde med 

vand, el og afløb.
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Læringsbord med vask til udeundervisning.Siddegruppe med bord til gruppearbejde eller hangout Bænk- og bordarrangerment til større grupper

ETAPE 1

LÆRING OG TIME OUT

I passagen mellem udskolingens gårdrum og resten af uderummet skabes 

der rammer for, at elever kan fordybe sig. Her vil der vil være fokus på, at ele-

verne kan få en mental pause. Siddepladser til ophold som også kan benyttes 

til gruppearbejde og fordybelse. Som supplement til faglokalerne madkun-

skab, biologi og natur/teknik kan undervisningen trækkes ud . Det foreslås at 

etablere læringsborde med tilhørende installationer for vand/EL/afløb i direkte 

kontakt med faglokaler i skolegården, sådan at undervisning kan foregå såvel 

ude som inde. 

Digitalt læringsrum med digitale aktiviteter ude kan supplere læringsborde. 

Tilsvarende muligheder for opstribning af baner og elementer som inddrager 

sproglig og matematisk indlæring med formler og geometrier. 
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ETAPE 1

Inspirationsfoto, transparent facade med siddeniche, hvor der er visuel kontakt mellem ude og indeSolskins- og løringsplateau med direkte udgang fra faglokale

Etaper, modernisering 
Eksempler på moderniseringstiltag i skolens uderum

LÆRING PÅ KANTEN

I forlængelse af skolens studiemiljølokaler og natur/teknik vil udeområdet byde 

på små læringsnicher, hvor eleverne kan lave skolearbejde og drage fordel af 

den friske luft. Nicherne er oplagte til at kunne fordybe sig til gruppearbejde. 

Uderummet kan delagtiggøres i undervisningen ved at etablere områder til 

dette formål. Det kan være flytbare plinte ,som kan opstilles på sådanne måder, 

,at det styrker indlæringen. 
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ETAPE 3

Referencefoto, streger til læring på belægning Inspiration, optegniner på asfalt kan bruges til un-
dervisning.

Inspiration, læringsdæk i flere niveauer Inspiration, litteræer citater kan indgå i lærings for-
mål

FORDYBELSE OG LITTERATURZONE

I den centrale del af skolegården vil der kunne etableres rammer for fordybelse 

- både klasseforum og i mindre grupper. Et læringsdæk vil derfor udgøre en

platform til at kunne lave undervisning, der kræver mere plads elller klasseun-

dervisning. Eleverne kan sidde i flere niveauer, så den enkelte elev kan placere

sig efter sit eget behov, og læreren kan få et overblik over eleverne.

Den nuværende skolegård har et anstrøg af poesi med en meget smuk farve-

sætning og dette styrkes ved at supplere den med flere poetiske tiltag fx ved

etablering af en litteraturzone, hvor danskundervisning og læren om forfattere, 

poesi og sprog styrkes ved eksempelvis læring på streg, citater permanent 

eller flygtigt med flader til kridt.
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13
OMBYGNING + VEDLIGEHOLD

En del tekniske forhold afledes af ombygningen og afledte myndighedskrav 

som følge af ændringen. Dette fremgår for de enkelte afsnit.

Tilstand for de indvendige overflader er vurderet af RUBOW arkitekter, samt af 

RE for Søholmskolen (Toftevang). Bygningerne tilstand for gulve, lofter og 

vægge, samt læringsmiljø fremgår af bilag bagerst i mappen. 

I økonomiarket er omfang for vedligehold, reguleret ift. omfang for ombyg-

ning, således at der ikke er overlappende økonomi for aktiviteterne.

 KONSTRUKTIONER
Der er foretaget undersøgelser af bygningens eksisterende bærende konstruk-

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

granskning af oprindelige bygningstegninger. Dette har givet en forståelse af 

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

dringer i bygningens bærende og stabiliserende konstruktioner.

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

bærende murstensvægge, uden at der skal forstærkes i underliggende kon-

struktioner og i fundamenterne. De statiske beregninger viser, at lysvidden 

maksimalt kan være 2,0m og at åbninger ud over denne størrelse vil medføre, 

at der bliver behov for at forstærke underliggende konstruktioner. 

Generelt består bygningen af en tagkonstruktion udformet som et saddeltag/

dobbelt halvtag og etagedæk bestående af jernbeton, der spænder mellem 

facade og indvendige bærende skillevægge. Væggene er udført i mursten og 

dele af facaden er i jernbeton. Indvendige vægge i mursten, i hovedbærelinjen, 

har generelt en vægtykkelse på ca. 348mm.

Der er foretaget en analyse med de konstruktive muligheder for fremtidige 

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

BRAND
Eksisterende forhold:

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

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

med redningsåbninger. Flugtvejsgangene har som udgangspunkt udgange i 

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

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

sterende ABA og varsling, samt flugtvejsbelysning i flugtveje.

Fremtidige forhold: 

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

skulle henføres til anvendelseskategori 2 og risikoklasse 3 efter bygningsregle-

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

rettes bygningsafsnit på skolen til mere end 50 personer, skal disse afsnit hen-

føres til anvendelseskategori 3 og risikoklasse 3.  

Brandklassen som den påtænkte ombygning vil skulle henføres til afhænger af 

de aktuelle flugtvejsforhold og brandmæssige forudsætninger i forbindelse 

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

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

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

brandklasse 3 eller 4 alt efter de aktuelle forhold.

Overordnede forudsætninger for brandklasse 2 i forbindelse med den påtænk-

te ombygning: 

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

selokaler som udgangspunkt fortsat skulle indrettes som selvstændige brand-

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

let af udgange og udgangenes udformning afhænger af de konkrete forhold 

og i denne sammenhæng kan en udgang være:

- Dør direkte til terræn i det fri

- Dør til flugtvejsgang eller flugtvejstrappe

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

altid udføres med to udgangsdøre, så der ikke er mulighed for at blive fanget i

lokalet i tilfælde af brand. Garderober og rum med øget brandbelastning skal

indrettes som selvstændige brandceller.

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

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

læringsmiljøer og fællesarealer i flugtvejsgange er ikke omfattet af en præ-ac-

cepteret løsninger. 

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

ningsafsnit, den samlede personbelastning i eksisterende flugtvejstrapper, 

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

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

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

ring og totalevakuering hvilket påvirker flugtvejs- og dørbredder. 

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

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

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

eller 4. 

Overordnede forudsætninger for brandklasse 3 og/eller 4:

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

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

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

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

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

og/eller yderligere brandtekniske installationer i form af for eksempel automa-

tisk brandventilation og automatisk sprinkleranlæg. 

Såfremt bygningen henføres til brandklasse 3 og/eller 4 vil dette,  foruden 

eventuelle ekstraomkostninger til brandtekniske installationer og indretnings-

ændringer,  medfører omkostninger til brandrådgiver certificeret til brandklas-

se 3 og 4 samt tredjepartskontrol.

Brandmæssig vurdering af disposition i byggeprogram

Parterre etage: 

Eksisterende gymnastiksal i dobbelt højde ombygges til fleksibelt studiemiljø i 

én etage. 

Bygningsafsnittet henføres til anvendelseskategori 3 og udføres med udgange 

direkte til terræn i det fri, således at bygningsafsnittet ikke har fælles flugtveje 

med øvrige bygningsafsnit. Såfremt der ønskes indeliggende grupperum, 

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

teknisk vurdering, formentlig suppleret med yderlige brandtekniske tiltag.

Yderligere etableres mindre grupperum med lydstudie med udgang direkte til 

terræn i det fri. Derudover foretages der mindre ombygninger af depotarealer, 

som ikke ændrer de brandmæssige forudsætninger for byggeriet. 

Stueetage:

Eksisterende skolekøkken nedlægges og sammenbygges med eksisterende 

sløjdlokale, som indrettes til nyt fleksibelt værksted. Lokalerne indrettes med 

mindst to udgange til flugtvejsgang, hvorfra der er udgang til terræn i det fri i 

modstående ender suppleret med redningsåbninger. Garderobeafsnit place-

res i egen brandcelle, evt. som et lukket afsnit af gangarealet. 

Den nye indskudte etage indrettes med lounge, faglokaler og teamlokale alle 

med udgang til flugtvejsgang hvorfra er er udgang til terræn i det fri suppleret 

med redningsåbninger. 

Eksisterende tandlægeklinik nedlægges og ombygges til fleksibelt studiemiljø 

(nat/mat) med udgang direkte til terræn i det fri, samt udgang til flugtvejsgang. 

Garderober placeres i egen brandcelle evt. som lukket afsnit af gangarealet. 

Såfremt der ønskes indeliggende grupperum, hvilket ikke er en præ-accepteret 

løsning, er er behov for en yderligere brandteknisk vurdering, formentlig sup-

pleret med yderlige brandtekniske tiltag.

Eksisterende klasse- og håndgerningslokaler sammenlægges til to større un-

dervisningsafsnit, hvilket brandmæssigt er relativt uproblematisk og umiddel-

bart kun kræver en opklassificering af adskillende døre i flugtvejsgang. 

Øvrige arbejder:

I forbindelse med udarbejdelse af nærværende byggeprogram foretager be-

redskabet brandsyn og gennemgang af brandtekniske installationer. Eventuel-

le fejl og mangler konstateret ved denne gennemgang udbedres under byg-

gesagen ligesom manglende områder med eks. ABA, AVA og 

sikkerhedsbelysning opgraderes.

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

nye toiletkerner mv. fremadrettet skal ventileres i henhold BR18. 

Luftmængder i nye lokaler skal eftervises ved indeklimasimulering i program-

met BSIM eller tilsvarende.

Undervisnings- og kontorlokaler, der i dag ikke er ventilerede, samt lokaler der 

ligger i umiddelbar nærhed af nydisponerede arealer bør indtænkes i den 

kommende ventilationsstrategi, idet der her vil kunne tilføjes et væsentligt 

komfortløft og energibesparelser.

Der henvises generelt til bilag xx – Ventilationsnotat samt de til byggeprogram-

met tilhørende skitser.

 Registreringsbilleder, indvendige forhold
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VVS
Generelt hvor der etableres nye genstande for vand og afløb, tilsluttes ny for-

syning herfor så vidt muligt eksisterende hovedrør.

Generelt hvor vand- og afløbsinstallationer nedlægges, skal disse demonteres 

og afproppes ved hovedforsyning, således at der ikke opstår døde ender.

Skolens varmeanlæg tilpasses og suppleres med nye varmegivere i henhold til 

den fremtidige plandisponering.

Der henvises til byggeprogrammets tilhørende skitser.

KLOAK
Der er i budgettet afsat en sum til udbedring af skader på kloaksystemet. Fra 

uge 15 foretages komplet tv-inspektion af skolens kloakanlæg. TV-inspektio-

nen udføres af firmaet Aarsleff der har en rammeaftale med Rudersdal Kom-

mune. TV-inspektionen følges op med en tilstandsrapport for det komplette 

anlæg. Budgettet revideres efterfølgende med afsæt i tilstandsrapportens 

konklusioner.

EL
Generelt for el gælder, at alle nydisponerede lokaler til undervisning, nye toilet-

kerner mv. fremadrettet skal indrettes med et belysningsanlæg i henhold 

BR18.

Hvor flere lokaler sammenlægges eller lokalefunktionen ændres, skal den 

eksisterende elinstallation ombygges og tilpasses de nye forhold.

Generelt genanvendes eksisterende etagetavler.

Der henvises generelt til bilag  – Elnotat samt de til byggeprogrammet tilhøren-

de skitser.

ENERGI
Bygherre har på baggrund af indkomne energimærker udarbejdet følgende 

bruttoliste for energibesparelser. 

a. Lofter/ tage – efterisolering

b. Yderdøre – udskiftning

c. Etageadskillelser – efterisolering

d. Ventilation – optimeringer og nyt

e. Varme – få tilpasninger

f. EL- Primært belysning til LED

g. EL - Nye solceller

Der vurderes indledningsvis, at der ikke kan etableres solceller på tage a.h.t. 

bevaringsværdi. Den endelige afklaring ift. energi skal a.h.t. bygningens beva-

ringsværdi ske i samråd med myndighederne.

Det forventes at ombygninger og udskiftninger af bygningsdele skal overhol-

de bygningsreglementet krav til §274- 279. På Toftevang udføres omfattende 

tagrenovering som forventes at udløse et krav til retabilitetsberegning for efter-

isolering eller u- værdi for taget.

Det er rådgiverteamets anbefaling at de passive tiltag relateret til bygningens 

vedligehold i øvrigt prioriteres før energiproducerende tiltag. 

RUBOW foreslår at indblæse papiruld i hulmure, samt skifte vinduesglas til 

bedre energiruder. Begge forslag fremgår under energirenovering - Grønne 

poster som option, da det ikke har været en del af prissætning for energimær-

ket. 

Toftevang har en speciel opbygning i bygning afsnit 1C, hvor klimaskærmen 

ligger i tagknækket ( som hulmur) og forrummene og gangzoner synes at 

væres udført som selvstændig klimazone. Vi forventer at dette må bevares i en 

vis forstand, for at omkostninger til ombygning og efterfølgende opvarmning 

ikke bliver uhensigtsmæssig.

Alle poster fra Energimærke rapporten indarbejdes som røde ’SKAL’ poster.

Uddrag BR18 :Ombygninger og udskiftninger af bygningsdele
I bygningsreglementets krav til bygningsdelene skelnes der mellem følgende situationer:
1. Reparationer
2. Ombygning
3. Udskiftning….

Energikrav ved ombygning:
Ombygning er, når en bygningsdel renoveres eller bygges om. For eksempel når en tagbe-
klædning skiftes. I det tilfælde skal der gennemføres efterisolering, hvis det er rentabelt.
Eksempler på arbejder, hvor der skal foretages rentabel isolering, er:
• Nyt tegltag eller tilsvarende.
• Nyt stålpladetag oven på gammelt tag af tagpap eller fibercementplader.
• Lægning af ny tagpapdækning i form af ny tagdug eller overpap på eksisterende tag.

1 af 1

Oversigt:  Max personabeslastning udskolingområde ift fremtidig projektering/ brandforhold foreløbig 20.01.2021 Side:
Dato: 2021.01.20
Rev.nr./dato: x/åååå.mm.dd

RUDN +RUDT Udarbejdet af: kdj
Byggeprogram for Sagsnr.: 1570+ 1571

Skema over MAX personbeslastning udskolingsområder

Ravnholm skole/ Nærum matrikel
Max. Udskoling 7-9 årgang = 12 klasser, 360 personer,  ca 720 m2 netto 

Område Klasser' Personantal ca. m2* m3 Kommentar
Naturfagligt område 4 120 240 720 svarer til en årgang
Humanistisk område 4 120 240 720 svarer til en årgang
Fremmedsprogligt område 2 60 120 360 svarer til en halv årgang
Praktisk, musisk område 2 60 120 360 svarer til en halv årgang
Lounge (flex + spisning)
Kontrol 12 360 720 2160

Søholm skole/ Toftevang matrikel
Max. Udskoling 6-9 årgang = 16 klasser, 480 personer, ca 960 m2 netto 

Område Klasser' Personantal ca. m2* m3 Kommentar
Naturfagligt område 4 120 240 720 tvær/ årgange
Humanistisk område 4 120 240 720 tvær/ årgange
Fremmedsprogligt område 2 60 120 360
Praktisk, musisk område 2 60 120 360
Projektområde, 6 årgang** 4 120 240 720 periodevis med i cambus
Lounge (flex + spisning)
Kontrol 16 480 960 2880

Udregnet for 28 elever + 2 lærere per klasse aht fleksibilitet.
* ca. dette tal er forholdsmæssigt og gælder de åbne områder
** alternativ 4 klasserum og ingen lounge til spisning

RUBOW arkitekter, Skt. Annæ Passage, Bredgade 25 X, 1260 København K, +45 3369 1122

40



Modernisering
hovedpunkter

Ombygn. Konstruktion
Ombygn. Ark:
Nyt praktisk/æstetisk område
Nyt naturfagligt læringsmiljø
Nyt humanistisk område
Nyt fremmedsprog + lounge + team
Nye brandtekniske instal.
Læringsmiljø
Nye glasdøre
Nye toiletrum

Genopretning
Hovedpunkter

Tagrender og nedløb, 
Udv. døre og vinduer
Omfugning facademurværk
Indvendige Vægge
Indvendige døre
Brugsvand
Renovering af kloak

Energirenovering
Hovedpunkter

Etageadskillelse isolering
Tagrenovering inkl iso.
Udv døre
Udski� energiruder
Ventilation 
varmeanlæg
Vedvarende energi

Afsnit 1C
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Modernisering
Hovedpunkter

Nyt årgangsområde 6.årgang
Ny lounge
Nyt madkundskab
Opgradering fysik
Nye indv. døre/glasparti
Læringsmiljø
Nye toiletrum

Genopretning
Hovedpunkter

Udv. Vinduer
udv. trapper
Træværk
Udv.balkon
Udv. døre og vinduer
 elevatortårn
Indvendige Vægge
Indv  Nye døre i eksisteren-
de hul
Renovering af kloak

Energirenovering
Hovedpunkter

E�erisolering:
Etageadskillelse 
Tagrenovering
Varmeanlæg:
Ventilation  - 1.sal
Ventilation - festsal

Indeklima
Hovedpunkter

renov. markiser

Afsnit 1B
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Genopretning
Hovedpunkter

Udv døre og vinduer
klinker, vedligehold
Indvendige Vægge:
Renovering af kloak

Afsnit 1A

Energirenovering
Hovedpunkter

Etageadskillelse 
Tagrenovering inkl. isolering
Ventilation  - SFO

Afsnit 1A
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RØD: 'SKAL', nødvendigt for udførelse

GUL: 'BØR' /brugerønsker

GRØN: Option/ Meget godt at have

alle fag

Tekniske forhold_diagrammer

Parterre

14

Diagram - ikke i mål
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Stue

1. Sal

Diagram - ikke i mål
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SIGNATURFORKLARING:

3: God stand

2: Acceptabel stand

1: Middel stand

0: Dårlig stand

- : Område ikke omfattet af registrering

TEGN.: MÅL: DATO:

FORELØBIGT TRYK

KONTR.: GODK.:

Tegn.nr.: Rev.nr.:

ARKITEKT

Emne:

Byggesag:

BYGHERRE

LANDSKABSARKITEKT

RÅDG. INGENIØR
ENTREPRENØR

RÅDG. INGENIØR

02-03-2021 12:45:37

RUBOW_K01_H5_EX_N508

-

BYGGEPROGRAM

Toftevangskolen

rja

Teglporten 7, 3460 Birkerød

- -

RUBOW _K01_H5_EX_N508
Kælder
Tilstandsvurdering for lofter

RUBOW  arkitekter Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X 1260 København K info@rubowarkitekter.dk TLF.: 3369 1122

Ingeniør 2 Ingeniørvej 2 0000 Ingeniørby ing2@ing2.dk TLF.: 1234 5678

Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte rudersdal@rudersdal.dk TLF.: 4611 0000

RUBOW  arkitekter Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X 1260 København K info@rubowarkitekter.dk TLF.: 3369 1122

1:500

Entreprenør Entreprenørvej 1 0000 Entreprenørby ent@ent.dk TLF.: 1234 5678

Ingeniør Ingeniørvej 1 0000 Ingeniørby ing@ing.dk TLF.: 1234 5678

Tilstandsvurdering_Lofter

Bygningsafsnit Antal rum Areal

-
1A 2 699,6 m²
1B 65 2082,5 m²
1C 15 338,4 m²

82 3120,5 m²
0
1A 1 3,6 m²

1 3,6 m²
1
1A 13 481,7 m²
1B 28 2111,4 m²
1C 20 896,0 m²

61 3489,1 m²
2
1A 8 169,5 m²
1B 77 1441,1 m²
1C 42 700,7 m²

127 2311,2 m²
3
1A 2 14,0 m²
1B 16 700,5 m²
1C 20 1007,6 m²

38 1722,2 m²
309 10646,5 m²

REV REV.DATO NOTER TEGN.: GODK.:

SIGNATURFORKLARING:

3: God stand

2: Acceptabel stand

1: Middel stand

0: Dårlig stand

- : Område ikke omfattet af registrering

TEGN.: MÅL: DATO:

FORELØBIGT TRYK

KONTR.: GODK.:

Tegn.nr.: Rev.nr.:

ARKITEKT

Emne:

Byggesag:

BYGHERRE

LANDSKABSARKITEKT

RÅDG. INGENIØR
ENTREPRENØR

RÅDG. INGENIØR

01-03-2021 14:21:10

RUBOW_K01_H5_EX_N509

-

BYGGEPROGRAM

Toftevangskolen

rja

Teglporten 7, 3460 Birkerød

- -

RUBOW_K01_H5_EX_N509
Stue
Tilstandsvurdering for lofter

RUBOW arkitekter Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X 1260 København K info@rubowarkitekter.dk TLF.: 3369 1122

Ingeniør 2 Ingeniørvej 2 0000 Ingeniørby ing2@ing2.dk TLF.: 1234 5678

Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte rudersdal@rudersdal.dk TLF.: 4611 0000

RUBOW arkitekter Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X 1260 København K info@rubowarkitekter.dk TLF.: 3369 1122

1:200

Entreprenør Entreprenørvej 1 0000 Entreprenørby ent@ent.dk TLF.: 1234 5678

Ingeniør Ingeniørvej 1 0000 Ingeniørby ing@ing.dk TLF.: 1234 5678

REV REV.DATO NOTER TEGN.: GODK.:

Tilstandsvurdering_Lofter

Bygningsafsnit Antal rum Areal

-
1A 2 699,6 m²
1B 65 1605,9 m²
1C 6 216,1 m²

73 2521,5 m²
0
1A 1 3,6 m²
1C 9 122,0 m²

10 125,6 m²
1
1A 13 481,7 m²
1B 28 1827,0 m²
1C 20 912,2 m²

61 3220,9 m²
2
1A 8 164,2 m²
1B 77 1932,1 m²
1C 42 700,7 m²

127 2796,9 m²
3
1A 2 14,0 m²
1B 16 700,9 m²
1C 20 983,2 m²

38 1698,1 m²
309 10363,0 m²

SIGNATURFORKLARING:

3: God stand

2: Acceptabel stand

1: Middel stand

0: Dårlig stand

- : Område ikke omfattet af registrering

TEGN.: MÅL: DATO:

FORELØBIGT TRYK

KONTR.: GODK.:

Tegn.nr.: Rev.nr.:

ARKITEKT

Emne:

Byggesag:

BYGHERRE

LANDSKABSARKITEKT

RÅDG. INGENIØR
ENTREPRENØR

RÅDG. INGENIØR

01-03-2021 14:21:13

RUBOW_K01_H5_EX_N510

-

BYGGEPROGRAM

Toftevangskolen

rja

Teglporten 7, 3460 Birkerød

- -

RUBOW_K01_H5_EX_N510
1. sal
Tilstandsvurdering for lofter

RUBOW arkitekter Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X 1260 København K info@rubowarkitekter.dk TLF.: 3369 1122

Ingeniør 2 Ingeniørvej 2 0000 Ingeniørby ing2@ing2.dk TLF.: 1234 5678

Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte rudersdal@rudersdal.dk TLF.: 4611 0000

RUBOW arkitekter Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X 1260 København K info@rubowarkitekter.dk TLF.: 3369 1122

1:200

Entreprenør Entreprenørvej 1 0000 Entreprenørby ent@ent.dk TLF.: 1234 5678

Ingeniør Ingeniørvej 1 0000 Ingeniørby ing@ing.dk TLF.: 1234 5678

REV REV.DATO NOTER TEGN.: GODK.:

Tilstandsvurdering_Lofter

Bygningsafsnit Antal rum Areal

-
1A 2 699,6 m²
1B 65 1605,9 m²
1C 6 216,1 m²

73 2521,5 m²
0
1A 1 3,6 m²
1C 9 122,0 m²

10 125,6 m²
1
1A 13 481,7 m²
1B 28 1827,0 m²
1C 20 912,2 m²

61 3220,9 m²
2
1A 8 164,2 m²
1B 77 1932,1 m²
1C 42 700,7 m²

127 2796,9 m²
3
1A 2 14,0 m²
1B 16 700,9 m²
1C 20 983,2 m²

38 1698,1 m²
309 10363,0 m²

SIGNATURFORKLARING:

NOTE:
Her skrives tekst

1: God stand

2: Slidt og med mindre defekter, der bør repareres

3: Større defekter. Bør udskiftes

4: Andet, se bemærkning

Område ikke omfattet af registrering

TEGN.: MÅL: DATO:

FORELØBIGT TRYK

KONTR.: GODK.:

Tegn.nr.: Rev.nr.:

ARKITEKT

Emne:

Byggesag:

BYGHERRE

LANDSKABSARKITEKT

RÅDG. INGENIØR
ENTREPRENØR

RÅDG. INGENIØR

22-02-2021 18:18:06

RUBOW_K01_H6_EX_N608

-

BYGGEPROGRAM

Nærum Skole

rja

Skriv projektadresse her

- -

RUBOW _K01_H6_EX_N608
Kælder
Tilstandsrapport for vægge

RUBOW  arkitekter Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X 1260 København K info@rubowarkitekter.dk TLF.: 3369 1122

Ingeniør 2 Ingeniørvej 2 0000 Ingeniørby ing2@ing2.dk TLF.: 1234 5678

Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte rudersdal@rudersdal.dk TLF.: 4611 0000

RUBOW  arkitekter Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X 1260 København K info@rubowarkitekter.dk TLF.: 3369 1122

1:200

Entreprenør Entreprenørvej 1 0000 Entreprenørby ent@ent.dk TLF.: 1234 5678

Ingeniør Ingeniørvej 1 0000 Ingeniørby ing@ing.dk TLF.: 1234 5678

1570_Tilstandsvurdering_Indervægge

Bygning Antal rum Vægareal

-
Bygning 1 107 9489,2 m²
Bygning 2 22 705,4 m²
Bygning 3 71 3123,7 m²
Bygning 4 26 709,4 m²

226 14027,7 m²

1
Bygning 1 1 233,4 m²
Bygning 2 10 553,2 m²

11 786,6 m²

2
Bygning 1 81 7404,3 m²
Bygning 2 2 423,9 m²
Bygning 4 44 2632,2 m²

127 10460,3 m²

3
Bygning 1 2 326,5 m²

2 326,5 m²
366 25601,2 m²

REV REV.DATO NOTER TEGN.: GODK.:

1: God stand

2: Slidt og med mindre defekter, der bør repareres

3: Større defekter. Bør udskiftes

4: Andet, se bemærkning

Område ikke omfattet af registrering

Signaturforklaring

lofter iht opgørelse RE + Rubow

Tilstand

Stue

Parterre

1. Sal

Diagram - ikke i mål
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SIGNATURFORKLARING:

3: God stand

2: Acceptabel stand

1: Middel stand

0: Dårlig stand

- : Område ikke omfattet af registrering

TEGN.: MÅL: DATO:

FORELØBIGT TRYK

KONTR.: GODK.:

Tegn.nr.: Rev.nr.:

ARKITEKT

Emne:

Byggesag:

BYGHERRE

LANDSKABSARKITEKT

RÅDG. INGENIØR
ENTREPRENØR

RÅDG. INGENIØR

02-03-2021 12:45:30

RUBOW_K01_H5_EX_N505

-

BYGGEPROGRAM

Toftevangskolen

rja

Teglporten 7, 3460 Birkerød

- -

RUBOW _K01_H5_EX_N505
Kælder
Tilstandsvurdering for gulve

RUBOW arkitekter Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X 1260 København K info@rubowarkitekter.dk TLF.: 3369 1122

Ingeniør 2 Ingeniørvej 2 0000 Ingeniørby ing2@ing2.dk TLF.: 1234 5678

Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte rudersdal@rudersdal.dk TLF.: 4611 0000

RUBOW  arkitekter Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X 1260 København K info@rubowarkitekter.dk TLF.: 3369 1122

1:500

Entreprenør Entreprenørvej 1 0000 Entreprenørby ent@ent.dk TLF.: 1234 5678

Ingeniør Ingeniørvej 1 0000 Ingeniørby ing@ing.dk TLF.: 1234 5678

Tilstandsvurdering_Gulve

Bygningsafsnit Antal rum Areal

-
1A 2 699,6 m²
1B 68 2183,0 m²
1C 21 480,0 m²

91 3362,5 m²
0
1C 2 194,7 m²

2 194,7 m²
1
1A 1 20,9 m²
1B 6 16,6 m²
1C 30 732,8 m²

37 770,3 m²
2
1A 23 642,5 m²
1B 89 2169,5 m²
1C 35 1370,5 m²

147 4182,5 m²
3
1B 23 1966,5 m²
1C 9 170,1 m²

32 2136,6 m²
309 10646,5 m²

REV REV.DATO NOTER TEGN.: GODK.:

SIGNATURFORKLARING:

3: God stand

2: Acceptabel stand

1: Middel stand

0: Dårlig stand

- : Område ikke omfattet af registrering

TEGN.: MÅL: DATO:

FORELØBIGT TRYK

KONTR.: GODK.:

Tegn.nr.: Rev.nr.:

ARKITEKT

Emne:

Byggesag:

BYGHERRE

LANDSKABSARKITEKT

RÅDG. INGENIØR
ENTREPRENØR

RÅDG. INGENIØR

01-03-2021 14:21:01

RUBOW_K01_H5_EX_N506

-

BYGGEPROGRAM

Toftevangskolen

rja

Teglporten 7, 3460 Birkerød

- -

RUBOW_K01_H5_EX_N506
Stue
Tilstandsvurdering for gulve

RUBOW arkitekter Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X 1260 København K info@rubowarkitekter.dk TLF.: 3369 1122

Ingeniør 2 Ingeniørvej 2 0000 Ingeniørby ing2@ing2.dk TLF.: 1234 5678

Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte rudersdal@rudersdal.dk TLF.: 4611 0000

RUBOW arkitekter Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X 1260 København K info@rubowarkitekter.dk TLF.: 3369 1122

1:200

Entreprenør Entreprenørvej 1 0000 Entreprenørby ent@ent.dk TLF.: 1234 5678

Ingeniør Ingeniørvej 1 0000 Ingeniørby ing@ing.dk TLF.: 1234 5678

REV REV.DATO NOTER TEGN.: GODK.:

Tilstandsvurdering_Gulve

Bygningsafsnit Antal rum Areal

-
1A 2 699,6 m²
1B 68 1706,3 m²
1C 12 345,0 m²

82 2750,9 m²
0
1C 2 194,7 m²

2 194,7 m²
1
1A 1 20,9 m²
1B 7 20,6 m²
1C 40 916,0 m²

48 957,5 m²
2
1A 23 642,5 m²
1B 89 2659,9 m²
1C 35 1394,7 m²

147 4697,1 m²
3
1B 22 1679,1 m²
1C 8 83,8 m²

30 1762,9 m²
309 10363,0 m²

SIGNATURFORKLARING:

3: God stand

2: Acceptabel stand

1: Middel stand

0: Dårlig stand

- : Område ikke omfattet af registrering

TEGN.: MÅL: DATO:

FORELØBIGT TRYK

KONTR.: GODK.:

Tegn.nr.: Rev.nr.:

ARKITEKT

Emne:

Byggesag:

BYGHERRE

LANDSKABSARKITEKT

RÅDG. INGENIØR
ENTREPRENØR

RÅDG. INGENIØR

01-03-2021 14:21:04

RUBOW_K01_H5_EX_N507

-

BYGGEPROGRAM

Toftevangskolen

rja

Teglporten 7, 3460 Birkerød

- -

RUBOW_K01_H5_EX_N507
1. sal
Tilstandsvurdering for gulve

RUBOW arkitekter Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X 1260 København K info@rubowarkitekter.dk TLF.: 3369 1122

Ingeniør 2 Ingeniørvej 2 0000 Ingeniørby ing2@ing2.dk TLF.: 1234 5678

Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte rudersdal@rudersdal.dk TLF.: 4611 0000

RUBOW arkitekter Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X 1260 København K info@rubowarkitekter.dk TLF.: 3369 1122

1:200

Entreprenør Entreprenørvej 1 0000 Entreprenørby ent@ent.dk TLF.: 1234 5678

Ingeniør Ingeniørvej 1 0000 Ingeniørby ing@ing.dk TLF.: 1234 5678

REV REV.DATO NOTER TEGN.: GODK.:

Tilstandsvurdering_Gulve

Bygningsafsnit Antal rum Areal

-
1A 2 699,6 m²
1B 68 1706,3 m²
1C 12 345,0 m²

82 2750,9 m²
0
1C 2 194,7 m²

2 194,7 m²
1
1A 1 20,9 m²
1B 7 20,6 m²
1C 40 916,0 m²

48 957,5 m²
2
1A 23 642,5 m²
1B 89 2659,9 m²
1C 35 1394,7 m²

147 4697,1 m²
3
1B 22 1679,1 m²
1C 8 83,8 m²

30 1762,9 m²
309 10363,0 m²

SIGNATURFORKLARING:

NOTE:
Her skrives tekst

1: God stand

2: Slidt og med mindre defekter, der bør repareres

3: Større defekter. Bør udskiftes

4: Andet, se bemærkning

Område ikke omfattet af registrering

TEGN.: MÅL: DATO:

FORELØBIGT TRYK

KONTR.: GODK.:

Tegn.nr.: Rev.nr.:

ARKITEKT

Emne:

Byggesag:

BYGHERRE

LANDSKABSARKITEKT

RÅDG. INGENIØR
ENTREPRENØR

RÅDG. INGENIØR

22-02-2021 18:18:06

RUBOW_K01_H6_EX_N608

-

BYGGEPROGRAM

Nærum Skole

rja

Skriv projektadresse her

- -

RUBOW _K01_H6_EX_N608
Kælder
Tilstandsrapport for vægge

RUBOW  arkitekter Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X 1260 København K info@rubowarkitekter.dk TLF.: 3369 1122

Ingeniør 2 Ingeniørvej 2 0000 Ingeniørby ing2@ing2.dk TLF.: 1234 5678

Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte rudersdal@rudersdal.dk TLF.: 4611 0000

RUBOW  arkitekter Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X 1260 København K info@rubowarkitekter.dk TLF.: 3369 1122

1:200

Entreprenør Entreprenørvej 1 0000 Entreprenørby ent@ent.dk TLF.: 1234 5678

Ingeniør Ingeniørvej 1 0000 Ingeniørby ing@ing.dk TLF.: 1234 5678

1570_Tilstandsvurdering_Indervægge

Bygning Antal rum Vægareal

-
Bygning 1 107 9489,2 m²
Bygning 2 22 705,4 m²
Bygning 3 71 3123,7 m²
Bygning 4 26 709,4 m²

226 14027,7 m²

1
Bygning 1 1 233,4 m²
Bygning 2 10 553,2 m²

11 786,6 m²

2
Bygning 1 81 7404,3 m²
Bygning 2 2 423,9 m²
Bygning 4 44 2632,2 m²

127 10460,3 m²

3
Bygning 1 2 326,5 m²

2 326,5 m²
366 25601,2 m²

REV REV.DATO NOTER TEGN.: GODK.:

1: God stand

2: Slidt og med mindre defekter, der bør repareres

3: Større defekter. Bør udskiftes

4: Andet, se bemærkning

Område ikke omfattet af registrering

Signaturforklaring

Gulve iht opgørelse RE + Rubow

Tilstand

Stue

Parterre

1. Sal

Diagram - ikke i mål
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SIGNATURFORKLARING:

3: God stand

2: Acceptabel stand

1: Middel stand

0: Dårlig stand

- : Område ikke omfattet af registrering

TEGN.: MÅL: DATO:

FORELØBIGT TRYK

KONTR.: GODK.:

Tegn.nr.: Rev.nr.:

ARKITEKT

Emne:

Byggesag:

BYGHERRE

LANDSKABSARKITEKT

RÅDG. INGENIØR
ENTREPRENØR

RÅDG. INGENIØR

02-03-2021 12:45:46

RUBOW_K01_H5_EX_N511

-

BYGGEPROGRAM

Toftevangskolen

rja

Teglporten 7, 3460 Birkerød

- -

RUBOW _K01_H5_EX_N511
Kælder
Tilstandsvurdering for vægge

RUBOW arkitekter Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X 1260 København K info@rubowarkitekter.dk TLF.: 3369 1122

Ingeniør 2 Ingeniørvej 2 0000 Ingeniørby ing2@ing2.dk TLF.: 1234 5678

Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte rudersdal@rudersdal.dk TLF.: 4611 0000

RUBOW  arkitekter Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X 1260 København K info@rubowarkitekter.dk TLF.: 3369 1122

1:500

Entreprenør Entreprenørvej 1 0000 Entreprenørby ent@ent.dk TLF.: 1234 5678

Ingeniør Ingeniørvej 1 0000 Ingeniørby ing@ing.dk TLF.: 1234 5678

Tilstandsvurdering_Indervægge

Bygningsafsnit Antal rum Vægareal

-
1A 2 440,6 m²
1B 60 3584,4 m²
1C 14 671,3 m²

76 4696,2 m²
0
1B 1 19,4 m²
1C 6 721,9 m²

7 741,3 m²
1
1A 1 46,7 m²
1B 9 180,1 m²
1C 9 1682,6 m²

19 1909,4 m²
2
1A 22 1256,2 m²
1B 107 6087,7 m²
1C 43 1717,1 m²

172 9061,0 m²
3
1A 1 42,9 m²
1B 9 635,8 m²
1C 25 1378,4 m²

35 2057,1 m²
309 18465,0 m²

REV REV.DATO NOTER TEGN.: GODK.:

SIGNATURFORKLARING:

3: God stand

2: Acceptabel stand

1: Middel stand

0: Dårlig stand

- : Område ikke omfattet af registrering

TEGN.: MÅL: DATO:

FORELØBIGT TRYK

KONTR.: GODK.:

Tegn.nr.: Rev.nr.:

ARKITEKT

Emne:

Byggesag:

BYGHERRE

LANDSKABSARKITEKT

RÅDG. INGENIØR
ENTREPRENØR

RÅDG. INGENIØR

01-03-2021 14:21:20

RUBOW_K01_H5_EX_N512

-

BYGGEPROGRAM

Toftevangskolen

rja

Teglporten 7, 3460 Birkerød

- -

RUBOW_K01_H5_EX_N512
Stue
Tilstandsvurdering for vægge

RUBOW arkitekter Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X 1260 København K info@rubowarkitekter.dk TLF.: 3369 1122

Ingeniør 2 Ingeniørvej 2 0000 Ingeniørby ing2@ing2.dk TLF.: 1234 5678

Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte rudersdal@rudersdal.dk TLF.: 4611 0000

RUBOW arkitekter Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X 1260 København K info@rubowarkitekter.dk TLF.: 3369 1122

1:200

Entreprenør Entreprenørvej 1 0000 Entreprenørby ent@ent.dk TLF.: 1234 5678

Ingeniør Ingeniørvej 1 0000 Ingeniørby ing@ing.dk TLF.: 1234 5678

REV REV.DATO NOTER TEGN.: GODK.:

Tilstandsvurdering_Indervægge

Bygningsafsnit Antal rum Vægareal

-
1A 2 440,6 m²
1B 60 2748,8 m²
1C 5 322,7 m²

67 3512,0 m²
0
1B 1 19,4 m²
1C 15 1020,1 m²

16 1039,5 m²
1
1A 1 46,7 m²
1B 9 180,5 m²
1C 9 1750,5 m²

19 1977,7 m²
2
1A 22 1255,1 m²
1B 107 6747,8 m²
1C 43 1716,5 m²

172 9719,4 m²
3
1A 1 42,9 m²
1B 9 638,5 m²
1C 25 1378,4 m²

35 2059,8 m²
309 18308,4 m²

SIGNATURFORKLARING:

3: God stand

2: Acceptabel stand

1: Middel stand

0: Dårlig stand

- : Område ikke omfattet af registrering

TEGN.: MÅL: DATO:

FORELØBIGT TRYK

KONTR.: GODK.:

Tegn.nr.: Rev.nr.:

ARKITEKT

Emne:

Byggesag:

BYGHERRE

LANDSKABSARKITEKT

RÅDG. INGENIØR
ENTREPRENØR

RÅDG. INGENIØR

01-03-2021 14:21:22

RUBOW_K01_H5_EX_N513

-

BYGGEPROGRAM

Toftevangskolen

rja

Teglporten 7, 3460 Birkerød

- -

RUBOW_K01_H5_EX_N513
1. sal
Tilstandsvurdering for vægge

RUBOW arkitekter Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X 1260 København K info@rubowarkitekter.dk TLF.: 3369 1122

Ingeniør 2 Ingeniørvej 2 0000 Ingeniørby ing2@ing2.dk TLF.: 1234 5678

Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte rudersdal@rudersdal.dk TLF.: 4611 0000

RUBOW arkitekter Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X 1260 København K info@rubowarkitekter.dk TLF.: 3369 1122

1:200

Entreprenør Entreprenørvej 1 0000 Entreprenørby ent@ent.dk TLF.: 1234 5678

Ingeniør Ingeniørvej 1 0000 Ingeniørby ing@ing.dk TLF.: 1234 5678

REV REV.DATO NOTER TEGN.: GODK.:

Tilstandsvurdering_Indervægge

Bygningsafsnit Antal rum Vægareal

-
1A 2 440,6 m²
1B 60 2748,8 m²
1C 5 322,7 m²

67 3512,0 m²
0
1B 1 19,4 m²
1C 15 1020,1 m²

16 1039,5 m²
1
1A 1 46,7 m²
1B 9 180,5 m²
1C 9 1750,5 m²

19 1977,7 m²
2
1A 22 1255,1 m²
1B 107 6747,8 m²
1C 43 1716,5 m²

172 9719,4 m²
3
1A 1 42,9 m²
1B 9 638,5 m²
1C 25 1378,4 m²

35 2059,8 m²
309 18308,4 m²

SIGNATURFORKLARING:

NOTE:
Her skrives tekst

1: God stand

2: Slidt og med mindre defekter, der bør repareres

3: Større defekter. Bør udskiftes

4: Andet, se bemærkning

Område ikke omfattet af registrering

TEGN.: MÅL: DATO:

FORELØBIGT TRYK

KONTR.: GODK.:

Tegn.nr.: Rev.nr.:

ARKITEKT

Emne:

Byggesag:

BYGHERRE

LANDSKABSARKITEKT

RÅDG. INGENIØR
ENTREPRENØR

RÅDG. INGENIØR

22-02-2021 18:18:06

RUBOW_K01_H6_EX_N608

-

BYGGEPROGRAM

Nærum Skole

rja

Skriv projektadresse her

- -

RUBOW _K01_H6_EX_N608
Kælder
Tilstandsrapport for vægge

RUBOW  arkitekter Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X 1260 København K info@rubowarkitekter.dk TLF.: 3369 1122

Ingeniør 2 Ingeniørvej 2 0000 Ingeniørby ing2@ing2.dk TLF.: 1234 5678

Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte rudersdal@rudersdal.dk TLF.: 4611 0000

RUBOW  arkitekter Skt. Annæ Passage - Bredgade 25X 1260 København K info@rubowarkitekter.dk TLF.: 3369 1122

1:200

Entreprenør Entreprenørvej 1 0000 Entreprenørby ent@ent.dk TLF.: 1234 5678

Ingeniør Ingeniørvej 1 0000 Ingeniørby ing@ing.dk TLF.: 1234 5678

1570_Tilstandsvurdering_Indervægge

Bygning Antal rum Vægareal

-
Bygning 1 107 9489,2 m²
Bygning 2 22 705,4 m²
Bygning 3 71 3123,7 m²
Bygning 4 26 709,4 m²

226 14027,7 m²

1
Bygning 1 1 233,4 m²
Bygning 2 10 553,2 m²

11 786,6 m²

2
Bygning 1 81 7404,3 m²
Bygning 2 2 423,9 m²
Bygning 4 44 2632,2 m²

127 10460,3 m²

3
Bygning 1 2 326,5 m²

2 326,5 m²
366 25601,2 m²

REV REV.DATO NOTER TEGN.: GODK.:

1: God stand

2: Slidt og med mindre defekter, der bør repareres

3: Større defekter. Bør udskiftes

4: Andet, se bemærkning

Område ikke omfattet af registrering

Signaturforklaring

vægge ht opgørelse RE + Rubow

Tilstand

Stue

Parterre

1. Sal

Diagram - ikke i mål
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Yderdør i s�kker: 
går mod belægning

Døre i dårlig stand: 
kan ikke lukkeBordplader er slidteNyere lo�er

Dør i s�kker

Køkken: udtjent

Eksisterende naturfag 
ombygget i 2000

Eksisterende madkundskab 
ombygget i 1994

Tandlæge er yttet

TEGNING Plan skitse 1 MÅL 1:200 DATO  xx.xx.2017

PROJEKTNAVN

Yderdør i s�kker: 
går mod belægning

Døre i dårlig stand: 
kan ikke lukkeBordplader er slidteNyere lo�er

Dør i s�kker

Køkken: udtjent

Eksisterende naturfag 
ombygget i 2000

Eksisterende madkundskab 
ombygget i 1994

Tandlæge er yttet

TEGNING Plan skitse 1 MÅL 1:200 DATO  xx.xx.2017

PROJEKTNAVN

Parterre

Stue

1.sal

Øvrige bemærkninger-  Rubow

Tilstand

Diagram - ikke i mål

49BYGGEPROGRAM_SAMLET UDSKOLING SØHOLMSKOLENRUBOW Arkitekter, JL Engineering, AB Clausen



Afsnit 1
A Afsnit 1C

Afsnit 1B

RUDT lo�isolering

SIGNATURFORKLARING

125          mm

80-100         mm

220                    mm

250                    mm

300                    mm

100+40/50        mm

TEGNING Tagplan DATO  17.02.2021

To�evangskolen

Afsnit 1A Afsnit 1C

Afsnit 1B

RUDT lo�isolering

SIGNATURFORKLARING

125          mm

80-100         mm

220     mm

250     mm

300     mm

100+40/50        mm

TEGNING Tagplan DATO  17.02.2021

To�evangskolen

Forventede isoleringstykkelser

Diagram

Diagram - ikke i mål

50



Parterre

Stue

1. Sal

Tavleoversigt

Diagram

Diagram - ikke i mål
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Toftevangskolen

58 m2
184 m3
30 elev.

5.5. Gruppe

47 m2
149,5 m3
25 elev.

48 m2
154 m3
26 elev.

Mad./
experi./
sundhed/
krop
73 m2
226 m3
38 elev.

Eks.
Natur/
teknik

100 m2
310 m3
50 elev.

NAT./
MAT.

100 m2
310 m3
52 elev.

Flexstudie/
bio./geo./
nat./mat.

88 m2
273 m3
46 elev.

NAT./ 
MAT.

215 m2
600 m3
H: rumprofil
100 elev.
Reelt: 60 elever

Fælles

90 m2
240 m3
H: rumprofil
40 elev.

Fremmedsprog

165 m2
456 m3
H: rumprofil
76 elev.

Billedkunst

95 m2
180 m3
H: rumprofil
30 elev.

Samlet 
praktisk
æstetisk

409 m2
652 m3
H: rumprofil
112 elev.

Stue

Parterre

1. sal

Flex.studie
Miljø/humanistisk

327 m2
1014 m3
H: 2987 mm
170 elev.
Reelt: 120 elever

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.

Toftevangskolen

58 m2
184 m3
30 elev.

5.5. Gruppe

47 m2
149,5 m3
25 elev.

48 m2
154 m3
26 elev.

Mad./
experi./
sundhed/
krop
73 m2
226 m3
38 elev.

Eks.
Natur/
teknik

100 m2
310 m3
50 elev.

NAT./
MAT.

100 m2
310 m3
52 elev.

Flexstudie/
bio./geo./
nat./mat.

88 m2
273 m3
46 elev.

NAT./
MAT.

215 m2
600 m3
H: rumprofil
100 elev.
Reelt: 60 elever

Fælles

90 m2
240 m3
H: rumprofil
40 elev.

Fremmedsprog

165 m2
456 m3
H: rumprofil
76 elev.

Billedkunst

95 m2
180 m3
H: rumprofil
30 elev.

Samlet 
praktisk
æstetisk

409 m2
652 m3
H: rumprofil
112 elev.

Stue

Parterre

1. sal

Flex.studie
Miljø/humanistisk

327 m2
1014 m3
H: 2987 mm
170 elev.
Reelt: 120 elever

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.

Indledende m3 - undersøgelse

Diagram

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.
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RUBOW ARKITEKTER

rev 20.01.2021

ANTAL SPOR INDSKOLING 2
ANTAL SPOR UDSKOLING 4

KLASSETRIN 0.
KL
AS

SE

1.
KL
AS

SE

2.
KL
AS

SE

3.
KL
AS

SE

4.
KL
AS

SE

5.
KL
AS

SE

6.
KL
AS

SE

7.
KL
AS

SE

8.
KL
AS

SE

9.
KL
AS

SE

Ti
m
er
 p
r. 
U
ge

Lo
ka
le
be

ho
v

 a
fr
un

de
t

Lo
ka
le
r f
or

 o
m
rå
de

t

Fag i andre lokaler  (FAGLOKALER) Kommentar
Biologi/ (geografi*) 4 3 2 36 1,1 Del af flexibelt område
Natur/teknik 1 2 2 3 2 2 28 0,9 Omrettes separat
Fysik/kemi 2 2 3 28 0,9 selvstændigt lokale
Lego X X X
Idræt 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 66 2,1 2,1 obs!
Musik 2 2 2 2 2 1 2 26 0,8 0,8
Billedkunst  1 2 2 2 1 1 2 22 0,7
Håndv + design  2 3 2 2 2 24 0,8
Svømning 2 2 8 0,3 0,3
Madkundskab 2 2 2 14 0,4 0,4
I ALT 6 8 12 14 11 13 12 11 8
Ca. Klokketimer af. 45 min. / ugentligt* 30 30 30 30 33 33 33 35 35 35

x = vejledende timeantal iht folkeskoleloven

1,4

* kan optimeres ved anden planlægning  af undervisningtiden

PRINCIPIEL OPGØRELSE AF LOKALEBEHOV ‐ UDSKOLING FRA 6. ÅRGANG
Note: iht folkeskoleloven bilag 1, nyaffattet af den 1.august 2020

4 SPOR2 SPOR

va
lg
fa
g‐
 5
 h
ol
d‐
2 
år
ga
ng
e

10
 ti
m
er
 u
ge
nt
lig
t

 sa
m
m
en

la
gt

2,9

RUBOW arkitekter, Skt. Annæ Passage, Bredgade 25 X, 1260 København K, +45 3369 1122

Faglokalebehov ved samling af udskoling - 4. klasser fra 6 årgang.

Diagram
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15
hele skolen

Arealskemaet er udført i sammenarbejde med Rudersdal Kommune, skoleOm-

rådet.

Der er udført idealprogram for udskoling i campusstruktur, samt arealskema 

over aktuelle fremtidige forhold- se grå kolonne.

Arealskemaet forudsætter samtidighed i lokalerne brug. Skoleafdelingen sikrer 

skemamæssige input ifm. hermed.

Areal pr. barn i undervisning området er opgjort eksklusiv fast inventar, såsom 

skabsvægge og deslige, der reducerer rumfanget i lokalerne og ikke indehol-

der læring.

Dette er estimeret til at udgøre ca. 5%.

Arealskema

Lokalezoner Kommentar status stk netto m2 sum fremtidige forh.
Naturfagligt og matematisk område Udskolingsområde  ‐ op til 4 klasser samtidig min. 470 475
Laboratorium, fysik/ kemi Lokalet er indrettet ift prøvetagening i fysik/ kemi/ biologi Lukket 1 100 100 99
Eksisterende fleksibel områder 60
Fleksibelt naturfagligt studieområde Varieret + fleksibelt område med plads til flere klasser og aktiviteter side  Åbent; dæmpet 1 240 240 205

Arena, instrukts og præsentationszone, samt idesone
Gruppezoner/ rum
Zone til individuelt arbejde/ stillezone
Værksted/produktion
Idesone og videnssøgning
Opbevaring og udstilling

Depot Med plads til lærernes eget rullebord/ bord/ print  lukket 1 10 10 27
Instruktionszone lukket eller åbent åben 0 35 0 0
Teamlokale NB: Samlet for udskolingen (halvdelen) lukket 1 20 20 28
Grovværksted (hvis mulig) Vådrum ‐ plads til modellavning + forsøg +  lukket pga lyd;  1 20 20 0
Breakout eksperiment Break ‐ out zone, indrettet til fysiske forsøg, inklusiv digital  åbent 0 10 0 0
Grupperum  Plads til et større gruppe, holddeling, debat, evalurering, helt stille arbejde lukket pga lyd;  2 10 20 0
Lounge/ m undersvisning halvdelen fremgår her/ halvdelen under fremmedsprog lukket 1 60 60 56

Humanistisk område (dansk, samfundsfag, kristendom, histori) Udskolingsområde ‐ op til 4 klasser i alt 370 388
Fleksibelt  studie/ projektområde Varieret + fleksibelt område med plads til flere klasser og aktiviteter side  Åbent; dæmpet 1 240 240 266

Arena, instruks og præsentationszone
Gruppezoner/ rum
Zone til individuelt arbejde/ stillezone
Værksted/produktion
Idesone og videnssøgning (PLC)
Opbevaring og udstilling

Depot Med plads til lærernes eget rullebord/ bord/ print  lukket 1 10 10 10
Instruktionszone Lukket eller åbent åben 0 35 0 56
Breakout krea Break ‐ out zone, til kreat åbent 0 10 0 0
Teamlokale NB: Samlet for udskolingen lukket 1 20 20 28

Grupperum lukket 4 10 40 28
Garderobe Indarbejdet i garderober lukket aht brand 1 60 60 0

Fremmedsprog Udskolingsområde ‐ op til 2 klasser i alt 150 197
Fremmesprogsområde lukket /åbent 2 60 120 113

Team Samlet for udskolingen 1 20 20 28
Garderobe/ fælles Indarbejdes i gangareal 0
lounge halvdelen fremgår her/ halvdelen under naturfagligt område. Lukket 2 5 10 56

Praktisk, æstetisk område   for hele skolen ‐ 2‐4 klasser samtidig 330 409
Åbent værksted papir/ grafisk arbejde åbent 1 180 180 155

præsentationssone 0 60
malerisone 0 60
opbevaringsskabe 0 0 0
mixed media 0 60

maleri/ vådområde støbning, tørring af emner, beskidt, dissekering, mv ‐kan spules lukket/åbent 1 40 40 93
Grovværksted ‐ elev Træ, metal, smykke lukket 1 60 60 73
Maskiner zone eksisterende 1 30 30 44
Lerværksted i parterre 1 44
Depot i kælder  semi 1 10 10 0
Team/ lærere (+ medie) NB: Samlet for udskolingen semi 1 10 10 0

Øvrige fagområder/ faglokaler 1093
Idrætssale i idrætscenter 0 0
plus omklædning depoter m.v. i idrætscenter 0 0

Projektområder 6. klasse  evt bibeholdes deling i 2 rum 1 182

Musik 1 1 112
inklusiv depot trommerum 1 15

Natur og teknologi ca 80‐100 m2 1 80 80 98
inklusiv depot ca m2 1 20 2 14

Minimad 1 75

Lounge 1 142 142 170
depot 1 8 8 8

Festsal/ multisal 1 285
inklusiv depot og scene 1 84

PLC i kælder Ikke allokeret 1 67 67 50

Arealskema for samlet udskoling på  Søholmskolen (Toftevang)            Dato:01.03.2021
Generelt:
Areal indeholder vejledede m2 for en samlet udskoling i cambusstruktur.
Fordeling af elever og timeantal beror på input fra Skoleområdet
Alle Arealer herunder placering af funktioner skal tilpasses/ justeres ift eksisterende rammer.

03‐03‐2021 RUBOW arkitekter, Skt. Annæ Passage, Bredgade 25 X, 1260 København K, +45 3369 1122 1
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Lokalezoner Kommentar status stk netto m2 sum fremtidige forh.

Arealskema for samlet udskoling på  Søholmskolen (Toftevang)    Dato:01.03.2021
Generelt:
Areal indeholder vejledede m2 for en samlet udskoling i cambusstruktur.
Fordeling af elever og timeantal beror på input fra Skoleområdet
Alle Arealer herunder placering af funktioner skal tilpasses/ justeres ift eksisterende rammer.

Personale faciliteter 405 378,5
Skoleleder 1 20 20 15
Inspektør 1 20 20 15
Sekretær/ adm. Leder 1 20 20 21
Pedel 1 10 10 15
It pedel /datadepel Ved lounge 1 20 20 10
UU vejleder GR/UU 1 42
Møde/ samtale rum (4‐10 pers) inklusiv ny mødezone/ møderum i teamlokale 1. sal 2 10 20 25
Møde/ konference (ca 15‐20 pers) 1 20 20 0
KOPI/ Print 1 10 10 7,5

Personalerum (m‐ tekøkken) inklusiv forrum 1 120 120 120
Køkken ved gl. bod 1 33
personale indskoling (PÆD) inkl samtale 42
Garderobe 1 70 70 33
toiletter (m. bad) 1 per 15 personale

Ressourcekontor på bistrup/ bruger grupperum 1 20 20 0
møde/ samtalelokale på bistrup/ bruger grupperum 2 10 20 0
sundhedspl på bistrup/ bruger grupperum 1 35 35 0

rengøring, eksisterende bibeholder (kælder) 1 30 0
vaskeri eksisterende bibeholder (kælder) 1 15 0

indskoling 0‐5. klasse 0 1320
Basisrum/ hjemklasse 12 48 576
suplerende grupperum 5 48 240
Gruppe/ møde 1. sal 31
fællesrum 1 sal 96
Teamlokale  (2‐5 ) 93
Teamlokale ( 0‐1) inkl samtale 42
RR 31
SFO/ fælles værksted + ophold + køkken (samlet, 3 rum) 169
fælles inkl garderober (ekskl primær gangzoner) i lommer m.v. 0
Pers faciliteter/ sfo_pæd 42
herudover toiletter, depot, pedelværksted + teknik i kælder

4260,5

03‐03‐2021 RUBOW arkitekter, Skt. Annæ Passage, Bredgade 25 X, 1260 København K, +45 3369 1122 2
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Bilagsoversigt

1. RUDT_1571_C03_K01_N001_Prisoverslag Søholm, Toftevang

2. RUDT_ 1571_K01_C10.05_Risikovurderingskema BP

3. RUDT_ bilag 1_Toftevangskolen - Notat om konstruktioner

4. RUDT_ bilag 2_21-006 Notat_EL Toftevang

5. RUDT_ bilag 3_ 21-006 Notat_Ventilation Toftevang

6. RUDT_ bilag 4_ Ejendomsrapport for Søholmskolen (Toftevangskolen) Teglporten 9 23-02-2021

7. RUDT_ bilag 5_ENERGI - Besparelsesforslag - RUDN og RUDT - 2021-02-08

8. RUDT_ bilag 6_ Ledelsens input til fordele_ulemper

9. RUDT_ bilag 7_Lærernes input og opmærksomheder

10. RUDT_ bilag 8_ Skolebestyrelsens input

11. RUDT_1571_C05-10_Foreløbig-Analyse-og-værdisætning

12. Genopretning af udeareraler for skolerne - Budget

13. Genopretning af udeareraler for skolerne
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Skyggediagrammer
21. juni - kl. 09.00 21. juni - kl. 12.00 21. juni - kl. 15.00 21. juni - kl. 18.00

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

21. september - kl. 09.00 21. september - kl. 12.00 21. september - kl. 15.00
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Byggeprogram

Søholmskolen




