
Velkommen 
til borgermøde om 

ny skole i Frederiksværk

24. juni 2020



Program

• Velkomst ved borgmester Steffen Jensen

• Tankerne bag ny skole ved Helge Friis, fmd. for dommerkomitéen

• Præsentation af den nye skole ved Jørn From, C.C. Contractor

• Den videre proces og borgerinddragelse

• Spørgsmål fra salen



Krav til den nye skole

• 2-sporet skole op til 560 elever 

• Alsidig brug af skolens rum og 

funktioner

• Robust byggeri

• Parkering ved Parallelvej og 

Skolevej bibeholdes 

• Leg og motion i de sydøstlige 

udearealer bibeholdes

• Nye udendørs lege- og 

undervisningsfunktioner

”Den nye skole skal være et sted, 

hvor der samarbejdes og skabes 

fællesskaber i synergier mellem 

fag, aldre, fysiske rum og mellem 

ude- og inderum. Læringsforløb 

vil i høj grad finde sted i en 

bevægelse mellem læringsrum i 

huset, i nære udearealer og ved 

forskellige læringsmiljøer i 

lokalområdet.”



Vurdering af fire kvalificerede projekter

• Projekt: 70 %

• Funktioner, materialevalg, disposition af udearealer, tilpasning til 

omgivelserne

• Organisation og kompetencer: 10 %

• Erfaring fra lignende projekter

• Byggeproces og byggepladsforhold: 10 %

• Hensyn til naboer og eksisterende skole, realistisk byggeproces

• Prisen på optioner: 10 %



Det vindende projekt

• Totalentreprenør: 

C.C. CONTRACTOR A/S

• Arkitekt: Kjaer & Richter 

• Udearealer: 1:1 Landskab

• Ingeniør: Sweco



FREDERIKSVÆRK

SKOLE
BORGERMØDE 24. JUNI 2020



TEAM



Visionen er at de fysiske rammer understøtter et nyt undervisnings- og samlingssted, der:

• er et pædagogisk fyrtårn for praksisnær læring baseret på 21st century learning skills

• opfordrer til bevægelse, nysgerrighed, leg og udvikling

• skaber en flydende grænse mellem inde og ude – ”organiseret” og ”uorganiseret”

• et multifunktionelt hus 24/7

• samler idræt, kultur og læring i et åbent og inviterende miljø

• fungere som et stærkt socialt og fagligt samlingspunkt i lokalområdet – lokalsamfundets  
kraftcenter

FREDERIKSVÆRK SKOLE | VISIONER

skole - læring mødested fritid foreninger arrangement



Aktivitetsbåndet og forpladsen 

indbyder til ophold og skaber 

samtidig mulighed for, at der kan 

afholdes arrangementer som 

koncert eller fællesspisning for 

skole og lokalområde.

“



NY SKOLE

LUFTFOTO | PLACERING



UDEAREALER | PLACERING



SITUATIONSPLAN | HELHEDSPLAN



SITUATIONSPLAN | NÆRE UDEAREALER



SKYGGEDIAGRAM

SKYGGEDIAGRAMMER - diagrammerne viser de forventede skyggeforhold omkring den 

nye skole.

KL. 9.00 KL. 12.00 KL. 15.00 KL. 18.00

KL. 9.00 KL. 12.00 KL. 15.00 KL. 18.00

KL. 9.00 KL. 12.00 KL. 15.00 KL. 18.00

KL. 9.00 KL. 12.00 KL. 15.00

Ingen lys/skygger

KL. 18.00

21. MARTS

21. JUNI

21. SEPTEMBER

21. DECEMBER



Et læringshus med plads til fælles 

oplevelser og fælles handlinger. 

Et hus, der samler, udvikler og  

forener brugernes kulturelle 

fællesskaber med en

høj faglig profil.

“



FREDERIKSVÆRK SKOLE | KONCEPT

1. KULTURELT SAMLINGSTED

Skole og kultur mødes i den nye bygning, hvor læring, idéudvikling,

idræt, bevægelse, foreningsliv og lokalområde kan samles og ind-

gå i nye samarbejdskonstruktioner.

3. PRAKSISNÆR - FRONTSTAGE/BACKSTAGE

Skolens trinområder er hævet op over den offentlige stueplan  

og de mindre fællesskaber defineres. Frontstage og backstage  

kobles sammen via formidlingstrapperne og skaber en naturlig  

sammenhæng mellem trinområder og værksteder.

2. AKTIVITET OG SYNLIGHED

Overgangen mellem inde og ude synliggør bygningens aktiviteter

via en ”åben” stueetage - Frontstage, der skaber liv, aktivitet, læring

og pirrer nysgerrigheden. Udgang til udearealer fra begge etager

skaber en stærk sammenhæng med de omkringliggende uderum

og grønne områder.

4. ET FORANDERLIGT HUS

Bygningens forgreningerne gør det muligt at udvide skolen, uden at

hovegrebet og disponeringen ændres - sammen med en eventuel

ny hal understreges aktivitetsbåndet og pladsen mellem bygning-

erne og de aktive udearealer, legeplads og boldbane sættes endnu

mere i spil.



”Frontstage” ”Backstage”

den skemalagte aktivitetden planlagte aktivitetuformelle ophold/aktivitetkantzonen/opholdnærområdet

DIAGRAM | GRADUERING AF AKTIVITET - FRONTSTAGE & BACKSTAGE



KREA MAD
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DIAGRAM | ORGANISERING OMKRING ANKOMSTTORV



Ankomsttorvet står som en åben, central og indtagelig ramme, der emmer af liv, musik

og optræden med scene, madbod, og plads til mange tilskuere på både gulv og sidde-

podier– her kan man samles om koncerter, udstilling, fællesspisning og meget andet –

kun fantasien sætter grænser…..

“



NIVEAU
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FACADE | SYD



SNIT | AA



LUFTFOTO | TILKØRSEL BYGGEPLADS



TAK FOR ORDET

CC CONTRACTOR - KJAER & RICHTER - SW ECO - 1 : 1 LANDSKAB



Den videre proces



Borgerinddragelse

• Borgermøde 24. juni 2020

• Lokalplanproces 

• Høringsperiode: september-

oktober 2020

• www.halsnaes.dk – løbende 

information og materialer



Spørgsmål

- eller skriv til mail@halsnaes.dk



Tak for 
opmærksomheden


