VÆKSTVÆRK OG NYT BEGRØNNET BYRUM VED SKOLEN PÅ SØERNE

Ansøger:
Skolen ved Søerne
Niels Ebbesens vej 10
1911 Frederiksberg
CVR 11259979

Skolebestyrelsesformand og projektleder Nina Schøller Larsen, tlf. 51949191: ninaslarsen@hotmail.com
Konstitueret skoleleder Helle Spanggaard, tlf. 28980153: hesp01@frederiksberg.dk

Vi håber med denne ansøgning at komme i betragtning til Frederiksbergfondens midler, så vi kan skabe et
udendørs læringsrum og et nyt begrønnet byrum, ikke blot for skolens elever og medarbejdere, men til
glæde og gavn for hele lokalområdet.
Tak for tiden til at vurdere vores projekt.

Med venlig hilsen
Nina Schøller Larsen og Helle Spanggaard

PROJEKTBESKRIVELSE: VÆKSTVÆRK OG NYT BEGRØNNET BYRUM VED SKOLEN PÅ SØERNE
I 2019 har Frederiksberg Kommune igangsat klimasikring for området omkring Skolen ved Søerne på Niels
Ebbesens vej. Skolens gård er blevet indrettet til at kunne samle vandmasser fra lokalområdet i forbindelse
med skybrud. Klimasikringsprojektet har skabt en ”Ny åben skolegård”, med potentiale til at skabe et nyt
rum for naboskabet i hele området - også efter skoletid.
Vi søger derfor Frederiksberg Fonden til finansiering til to initiativer: 1) underprojektet VÆKSTVÆRKET, som
vil ligge i centrum af det nye byrum, og 2) begrønning af det nye byrum. Formålet med disse initiativer er,
at give skolens børn og medarbejdere samt beboere i området, uhindret adgang til et grønt åndehul med
mulighed for lærings- og fællesskabende aktiviteter på tværs af aldre.
Vækstværket
Ved at udnytte en høj gavl, der findes i gården, bliver der skabt ”høje haver”, hvor der fx er plads til
dyrkning og læring i drivhuse og på terrasser. Der etableres et stort opholdsdæk i 1. sals højde henover et
overdækket udekøkken og ombygget skur. En del af VÆKSTVÆRKET (drivhuse og specifikke plantekasser) vil
kunne lukkes af uden for skoletid for at muliggøre kontinuerlige læringsaktiviteter og udeundervisning. Der
etableres en stor væksttrappe, der kan udgøre både lærings- og forsamlingssted for såvel skolebørn som
lokalområdets beboere.
Et udekøkken under dækket med drivhuse og plantekasser er en essentiel del af læringsfaciliteter i fagene
natur og teknologi, håndværk og design og madkundskab. Eleverne vil få direkte mulighed for at bringe
naturen ind i læringen, som ellers er en stor udfordring i dagligdagen for byskolerne på Frederiksberg.
Udekøkkenets inventar vil efter skolens lukning stå aflåst. Men for at skabe fællesskab med områdets
beboere, vil der være mulighed for, mod et vederlag på ca. 200 kr. at leje alt udekøkkenudstyr til brug uden
for skolens åbningstid.
Begrønning af det nye åbne byrum
De grønne elementer i en ny åben skolegård skal forbinde området på tværs og ud til de eksisterede små
grønne områder fx Danas Plads. Det åbne byrum skal på én og samme gang begrønnes og eventyrliggøres.
Vi arbejder med en overordnet strategi om 1000 planter i den åbne skolegård.
Under hensyntagen til LAR-løsningen (klimasikringen) skal beplantningen række så langt ind i skolegården
som muligt. Vi søger i området nær Vodroffslund, at skabe et stykke skovbrynsnatur med en helt
usædvanlig variation af træer, buske, klatreplanter og bunddække under hensyntagen til legeredskaber.
Den grønne tråd gennem byrummet ender ved overgangen til Carl Plougs Vej. Her vil der langs med og op
af boldburet blive plantet en række forskellige klatreplanter - både stedsegrønne og årstidsbestemte
blomstrende vækster.
For at få så meget grønt som muligt i det åbne byrum ønsker vi, at tilplante otte store selvvandingskrukker.
Med otte selvvandningskrukker, der kun optager ca. 10m2, vil vi kunne generere 30-40 kubikmeter grønt i
højden og dermed lave fuldstændig om på oplevelsen af byrummet og tilføre endnu mere til områdets
biodiversitet. Krukkerne er mobile, men tænkes placeret i den mindre beplantede del af byrummet.
Undervisningsforløb
Både VÆKSTVÆRKET og det grønne byrum vil kunne bibringe en højere kvalitet i elevernes læring, og der
skal således udarbejdes undervisningsforløb til begge områder. Disse tager udgangspunkt i elevers og

medarbejderes nye grønne nærområde og skal differentieres til alle årgange. FN’s Verdensmål skal bruges
som udgangspunkt for udarbejdelsen af forløbene, hvor der udover plantespecifikke teknikker, pleje og
vanding kan være fokus på, hvordan vi er nødt til at efterabe naturen og skabe en helhed med vores teknik
for at løse vores klimaudfordringer. Fascinationen af naturen og dens kredsløb er en stor kilde til
nysgerrighed og lærevillighed, som vil kunne stimuleres af det grønne byrum og VÆKSTVÆRKET.
Styring og drift:
Al inventar, planter, plantekasser og drivhuse ejes efter anskaffelse af skolen og passes og plejes derfor
også af skolen. Der vil blive to overordnede driftsdele - den del skolens børn og voksne vil pleje og passe i
forbindelse med undervisning og SFO (plantekasser, drivhuse, udekøkken), og den del skolens
servicepersonale skal passe i forbindelse med almindelig vedligehold fx ekstra vanding og service på
enkeltdele (vandtilførsel til drivhuse, køkkenmaskiner til udekøkkenet).
Det anslås fra de to tilbudsgivere, at selve de store krukker til byrummet har en levetid på 25 år og
beplantningen i dem 15-20 år. Levetiden på plantekasserne til vækstværket vil være 15-20 år med
sæsonplanter (undtagen stauder), der skal sås og udskiftes på årlig basis. Drivhusene anslås fra tilbudsgiver
at kunne stå i 20-30 år. Dog kan det være enkelte glas skal udskiftes.
Skolen påregner i forbindelse med oprettelsen af vækstværket og det grønne byrum en mer-udgift til
anskaffelse af planter, frø, jord etc. hvert år, og dette hører under skolens midler til elev – og
undervisningsrelaterede udgifter.
Naboskab, medborgerskab og fremtidige perspektiver
Der er både fra skolens og naboernes side et stort ønske om at inddrage lokalområdets beboere i brugen af
det nye grønne byrum. Skolen har dog ikke ekstra ressourcer til at være ansvarlig for en egentlig
”Byrumsforening”, men vil gerne være initiativtager til at sætte et sådant netværk i gang. Skolen vil i 2020
have fokus på at lære både elever, voksne og forældre at bruge vækstværket og byrummet som en slags
’small scale’ byhaver. I 2021 vil der være gode erfaringer at bringe ind i et egentlig nabonetværk, som skal
være borgerdrevet, men med skolen som en vigtig medspiller i forhold til brug og rolleafklaring. Borgerne i
området vil således få et grønt område med borde og bænke, de frit kan benytte, og hvor de har mulighed
for at føle både ejerskab og tilknytning (de kan fx passe byhaverne i sommerperioden og høste i efteråret) to ting der er lige så vigtige for dem som for skolen, da det giver tryghed og ansvarsfølelse for alle.
Finansiering:
Samlet budget for klimasikring og ny åben skolegård: 11.100.000 kr. Heraf er de 2.700.000 kr. finansieret af
Frederiksberg Forsyning og går udelukkende til skybrudssikring med anlæg af LAR-løsning.
Budgetbevillingen på 8.400.000 kr. fra kommunen indeholder IKKE midler til VÆKSTVÆRKET samt
begrønning af det nye byrum. (Se bilag 2).
Vi søger derfor 580.000 kr. til etablering af VÆKSTVÆRKET. Der søges midler til: Drivhuse inkl. inventar,
plantekasser, beplantning, udekøkken og skolehaveforløb (se bilag 2).
Vi søger derudover 158.000 kr. til begrønning af det åbne byrum. Der søges midler til:
Selvvandningskrukker og beplantning (se bilag 2).

Tidsplan:
Etablering af udekøkken vil kunne foretages hurtigst muligt.
Montage og indretning af drivhuse skal foretages når frosten slipper i april 2020.
Vi forventer, at beplantning af byrum og vækstværk vil kunne påbegyndes i april / maj 2020, da man ikke
kan tilplante før frosten slipper sit tag i jorden.

Andre fondsansøgninger
Skolebestyrelsen søger ud over Frederiksberg Fonden også Nordeas lokalmiddel pulje på kr. 100.000 (de
bevilliger som regel omkring kr. 30.000 pr. ansøgning).
Såfremt vi modtager et delbeløb fra Frederiksberg Fonden, vil vi ansøge flere andre fonde for at dække
udgifterne.

BILAG:
Bilag 1: Tegninger af skolegård / nyt byrum, Vækstværk inkl. Beplantning.
Bilag 2: Budget og specifikationer
Bilag 3: Medfinansiering og pressedækning.
Bilag 4: Yderligere baggrundsinformation om projektet
Bilag 5: Drømmeworkshops og netværksaften

BILAG 1 TEGNING AF GRUNDPLAN

BILAG 1 TEGNINGER AF VÆKSTTVÆRK OG BEGRØNNET BYRUM

BILAG 2 BUDGET OG SPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER OG TILBUD
Tilbud på beplantning af VÆKSTVÆRKET (Altan Alferne v. Boe Sallingboe)

Tilbudsgrundlag beplantning af væksttrappe/opholdsområde:
6 stk. selvvandingskrukker 90/65L i antracit plast á kr. 800,00

Kr.

4.800,00

500 liter substrater á kr. 2,40

Kr.

1.200,00

3 medium stedsegrønne træer á kr. 800,00

Kr.

2.400,00

3 store stedsegrønne buske á kr. 800,00

Kr.

2.400,00

6 medium buske og træer á kr. 600,00

Kr.

3.600,00

48 bunddække og små stauder á kr. 50,00

Kr.

2.400,00

16 arbejdstimer til fremskaffelse og effektuering á kr. 415,00

Kr.

6.640,00

Trappe – materialer og arbejdsopgaver i alt ex. moms

Kr. 23.440,00

Tilbudsgrundlag beplantning af lærings- og opholdsrum på terrasse:
18 stk. selvvandingskrukker 90/65L i antracit plast á kr. 800,00

Kr. 14.400,00

12 stk. forede højbede i halvpalle rammer på sokkel H70xB60xL80cm

Kr.

5600 liter substrater á kr. 2,40

Kr. 13.440,00

70 meter rustfri stålwire inkl. udstyr, alt i SS316, pr. meter

Kr.

3.500,00

4 stk. klatreroser, New Dawn og Sympathie, H250cm

Kr.

3.200,00

8 stk. tornløse brombær, stedsegrøn

Kr.

2.400,00

8 stk. kinesisk + japansk blåregn

Kr.

6.000,00

4 stk. clematis montana Rubens + president + jackmanii

Kr.

2.400,00

8 stk. duft kaprifol- løvfældende + stedsegrønne varianter

Kr.

4.800,00

200 stk. krydderurter, småbuske og bunddække

Kr. 14.000,00

56 arbejdstimer til fremskaffelse og effektuering á kr. 415,00

Kr. 23.240,00

Terrasse – materialer og arbejdsopgaver i alt ex. moms

Kr. 96.980,00

9.600,00

Tilbudsgrundlag begrønning af udekøkken og terrassestolper:
5 klatreplanter str. XL – 2 x blåregn, 2 x clematis og 1 x kaprifol

Kr.

5.000,00

Udgravning D70cm og jordforbedring, 20 arbejdstimer

Kr.

8.300,00

500 liter substrater á kr. 2,40

Kr.

1.200,00

5 stk. Kantsikring i cortenstål 35x35cm

Kr.

5.000,00

5 stk. espalier, som bur monteret på stolper eller anden befæstelse

Kr. 10.000,00

Fremskaffelse og effektuering, 16 arbejdstimer

Kr.

Udekøkken og stolper – materialer og arbejdsopgaver i alt ex. moms

Kr. 36.140,00

Arbejdsopgaver og materialer total - trappe, terrasse og gård

Kr. 156.560,00

Moms 25%

Kr. 39.140,00

Tilbud total

Kr. 195.700,00

6.640,00

Tilbud på beplantning af væksttrappe (TagTomat v. Mads Boserup Lauritsen) Alternativ til AltanAlferne dette kan kombineres med Altanalfernes tilbud, således at der anvendes TagTomats højbede til
væksttrappen, planteplan og driftsvejledning samt workshops, men tilplantes med AltanAlfernes plantevalg
jvf strategien om 1000 planter i byrummet. Der er taget højde for en evt. kombination i det ansøgte beløb.
Plantekasser og højbede til vækstrappe
6 selvvandende højbede med vandreservoir på 250l til indbygning i væksttrappe
À kr. 8000

Kr.

48.000

16 timer à kr. 475

Kr.

7.600

10 plantekasser af murerbaljer, nedfræses i væksttrappe, inkl. Jord. À kr. 600

Kr.

6.000

Planteplan til plantekasser og driftsvejledning til skolens personale (light model)

Kr.

8.750

Planter til højbede med stor jordvolumen, 6 stk. à kr. 800

Kr.

4.800

Planter til plantekasser 10 stk. à kr. 400

Kr.

4.000

Indkøb af planter 6 stk. à kr. 475

Kr.

2.850

Tilplantningsworkshop med skolen

Kr.

5.000

Levering af materialer mm.

Kr.

2.500

I alt

kr.

89.500

Moms

Kr.

22.375

Total pris

Kr. 111.875

Tilpasning af væksttrappe til 6 selvvandende højbede (ekstra montagetimer)

Tilbud på drivhuse inkl. Montage (Juliana Drivhuse)
Juliana Premium cirka 13m2 (296*439), 2 stk. à kr. 28.999

Kr.

59.998

Montage v. Juliana montører, 2 stk. à kr. 12.000

Kr.

24.000

Kr.

31.000

16 stk. à kr. 600

Kr.

9.600

Planter til plantekasser første år 16 stk. à kr. 150

Kr.

2.400

Frø til plantekasser første år, 16 stk. à kr. 50

Kr.

800

I alt

Kr. 126.800

Moms

Kr.

Total pris

Kr. 158.500

Diverse indretning af drivhus, herunder planteborde, plantehylder,
urtepotteholdere, planteskeer, beskærersakse, havehandsker, ophængskroge,
skyggenet, vandingsanlæg, vinduesåbner, plantespiraler, planteophængsøjer,
termometer, regnvandsbeholder, borde, bænke.
Plantekasse af murerbaljer til drivhusene inkl. Samling og jord (TagTomat)

31.700

Undervisningsmateriale og skolehaveguide (TagTomat v. Mads Boserup Lauritsen)
Opstartsmøde hos TagTomat samt igangsætning af skolehaveguide `
4 timer à kr. 875

Kr.

3.500

Kr.

3.500

8 timer à kr. 875

Kr.

7.000

Tilpasning af eksisterende lærerkursus til behovene 4 timer à kr. 875

Kr.

3.500

Afvikling af lærerkursus 1x2 timers kursus (inkl. Forberedelse) 4 timer à kr. 875

Kr.

3.500

Kr.

8.750

4 timer à kr. 875

Kr.

3.500

Afvikling af høstfest ved sæsonafslutning (inkl. Forberedelse) 4 timer à kr. 875

Kr.

3.500

I alt

Kr. 36.750

Moms

Kr.

Total pris

Kr. 45.938

Møde med lærere mht. undervisningsmateriale (1 time på skolen + forberedelse)
4 timer à kr. 875
Gennemskrivning af undervisningsmateriale og skolehaveguide

Undervisning første havedag for klasser (5 klasser á 2 timer pr. klasse)
10 timer à kr. 875
Afvikling af forældrearrangement før skolernes sommerferie (inkl. Forberedelse)

9.188

Tilbud til etablering af udendørs læringsfaciliteter i VÆKSTVÆRKET, med fokus på at kunne lave mad
i grupper, samt lave mad sammen med børn til en hel institution.
Tilbud indhentet hos www.outdoorcooking.dk
Antal

Beskrivelse

Pr. stk

Total (inkl moms)

1 X ORANGE COUNTY SMOKER - RØGEOVN BARREL

1795

1795

2 X HOT WOK ORIGINAL 12 KW GASBRÆNDER INKL. WOK

895

1790

2 X UUNI PRO PIZZAOVN - TRÆ, KUL ELLER GAS

3849

7698

2 X TASKE/OVERTRÆK TIL UUNI PRO PIZZAOVN

395

790

4 X UUNI PRO PIZZASPADE / PIZZA PEEL

325

1300

2 X BÅLFAD MED GRILLRIST 80 CM

3835

7670

2 X SKEPPSHULT DUTCH OVEN/FELTOVN 5,5 LITER 29 CM

1349

2698

2 X BÅLGRYDE 6 LITER

545

1090

2 X BÅLGRYDE 10 LITER

645

1290

2 X BÅLGRYDE 24 LITER

895

1790

2 X PETROMAX WROUGHT-IRON SP28 - SMEDEJERNSPANDE

399

798

6 X STEGEPANDE TIL BÅL 18 CM

389

2334

4 X VAFFELJERN TIL BÅL

389

1556

4 X TOASTJERN TIL BÅL

389

1556

2 X POPCORNNET TIL BÅL

599

1198

20 X GRILLSPYD MED UDTRÆK/TELESKOP

69

1380

20 X SNOBRØDSPIND MED UDTRÆK/TELESKOP

69

1380

2 X FLAMMEN - BLÆSEBÆLG & ILDRAGER

695

1380

2 X KINDLING CRACKER BRÆNDEKLØVER STANDARD

995

1990

TOTAL:

41.483

1 X WEBER Genesis II E-610 GBS gasgrill

9195

9195

1X WEBER Q 2200 Gasgrill m/stegerist

2195

2195

TOTAL:

11.390

14.424

28.848

TOTAL:

28.848

TILBUD INDHENTET FRA WWW.SILVAN.DK

TILBUD INDHENTET FRA WWW.UDEKØKKEN.DK
2 X UDEKØKKENBORD I RUSTFRIT STÅL - SPACE(M. DÆKSEL)

TILBUD INDHENTET FRA WWW.ELGIGANTEN.DK

1 X Kenwood Chef XL Titanium køkkenmaskine KVL8470S

5999

5999

TOTAL:

5999

I alt (inkl moms)

87.720,-

Ex. Moms

70.176,-

SAMLET BUDGET FOR ETABLERING AF VÆKSTVÆRKET: kr. 579.170 Kr.

Tilbudsgrundlag for beplantning af det nye byrum ex. Vækstværket (Altan Alferne v. Boe Sallingboe):
4 stk. selvvandingskrukker Ø120cm i antracit plast á kr. 4.800,00

Kr. 19.200,00

4 stk. selvvandingskrukker Ø100cm i antracit plast á kr. 3.200,00

Kr. 12.800,00

4600 liter substrater á kr. 2,40

Kr. 11.040,00

Japansk løn, Acer Palmatum

Kr.

7.000,00

2 stk. Hjertetræ, Cercidiphyllum Japonicum

Kr.

5.000,00

2 stk. Bærmispel, Amelanchier Laevis

Kr.

5.000,00

2 stk. Blodbøg, Fagus Sylvatica Purpurea

Kr.

6.000,00

Paradisæble, Malus Sergenti

Kr.

2.000,00

2 stk. æbletræer, Rød ananas og Rød Ingrid Marie

Kr.

6.000,00

2 forskellige Ildløn, Acer Ginnala

Kr.

7.000,00

Ambertræ, Liquidambar Styriaca

Kr.

4.000,00

16 stk. frugttræer og buske á kr. 750,00 i gennemsnit

Kr. 12.000,00

2 stk. klatreroser, New Dawn og Sympathie, H250cm

Kr.

1.600,00

2 stk. tornløse brombær, stedsegrøn

Kr.

600,00

6 stk. amerikanske blåbær

Kr.

3.000,00

100 stk. stauder og bunddække

Kr.

7.500,00

40 arbejdstimer til fremskaffelse og effektuering á kr. 415,00

Kr. 16.600,00

Arbejdsopgaver og materialer total

Kr. 126.340,00

Moms 25%

Kr. 31.585,00

Tilbud total

Kr. 157.925,00

SAMLET BUDGET FOR BEGRØNNING AF BYRUM: 157.925 KR.

BILAG 3: Medfinansiering
Skoleledelsen har sammen med skolebestyrelsen, forhåndsgodkendt et evt. underskud i 2019 baseret på
det faktum, at en enkelt vital del af bevægelses- og motorikområdet i SØVÆRKET ikke kan finansieres under
budgetrammen. Det drejer sig om en klatrebane, der binder de to store bevægelses-øer sammen. Udgiften
til denne er 217.000 kr. Skolen håber dog at projektets budgetpost til uforudsete omkostninger kan bære
noget af udgiften, men dette ved vi først i september 2019. Uanset beløbstørrelse vil skolen dog dække den
fulde udgift. Det betyder, at der ikke er flere midler at hente fra skolen til medfinansiering af VÆKSVÆRKET
og begrønning af det nye byrum. Skolen vil dog afsætte ekstra timer til lærere og pædagoger, der skal på
kurser og workshops i forbindelse med VÆKSTVÆRKET som nyt læringsrum.
Skolebestyrelsen arbejder derfor på følgende tiltag for at rejse midler til VÆKSTVÆRK og begrønning:
1. Crowdfunding-kampagne rettet mod skolens forældre for delvist at finansiere et af drivhuse. Dette
er ikke gjort før i Frederiksberg Kommune og afhænger af endelig godkendelse fra forvaltningen.
a. Bestyrelsen estimerer at hvert forældrepar i snit betaler 50 kr. og vil således maksimalt
kunne rejse 27.500 kr. (baseret på et elevtal på 708, med ca. 550 forældrepar).
2. Kom og gør vores nye byrum grønt - en event for naboer, forældre, bedsteforældre og børn. Den
åbne skolegård skal begrønnes og vi søger her at lave et fællesskabs-skabende event for området
ved at invitere til plantedag. Denne dag skal også give en følelse af ejerskab, så området
efterfølgende bliver passet ordentligt på af alle brugere. Den ene medfinansieringsdel består
således af de timer voksne og børn lægger på plantedagen, den anden består i at man som medplanter frivilligt kan medbringe en plante til udplantning (vi sender en planteliste ud med
invitationen). Plantedagen skal planlægges i samarbejde med plante-leverandøren, lærere,
pædagoger samt skolebestyrelsen.
a. Bestyrelsen estimerer at ca. 70 forældre, 150 børn og 30 naboer vil komme til et sådant
arrangement. Arrangementet vil vare 2 timer. Ifølge tilbud fra plante-leverandør koster én
times plantearbejde 415 kr. + moms. Vi estimerer at den effektive plantetid er 1 time pr
voksen. I alt ca. 41.150 kr. i tidsforbrug.
b. Bestyrelsen estimerer at ca. 50 forældrepar og 15 naboer medbringer én plante hver til en
gennemsnitsværdi på 75kr. I alt planter for 5.625 kr.
c. Vi opfordrer desuden forældre og bedsteforældre til at donere haveudstyr, de ikke længere
bruger - dvs. planteskeer, urtepotter, bøger om planter, beskærersakse osv. Anslået værdi:
mellem 2.000 kr. - 10.000 kr.
3. Bestyrelsens arbejde. Ud over de fastlagte bestyrelsesmøder deltager bestyrelsen i
byggeudvalgsmøder, planlægning af crowdfunding-kampagne, plantedage og generelt arbejde med
fondsansøgninger. Bestyrelsen estimerer, at der i hele projektforløbet bliver lagt ca. 200
frivilligtimer.

Presse og kommunikation
For at udbrede kendskabet og fungere som et pejlemærke for hvordan man begrønner en byskole i et
tætbebygget område, vil vi invitere dels til indvielse med borgmester, udvalg, forvaltning, lokalområdets
beboere samt evt. fonde der har givet midler til tilblivelsen af vækstværket og det grønne byrum.
Derudover vil vi invitere pressen med til plantedag.

Vi forventer ikke at dette sker før i foråret 2020, da beplantning af byrum og vækstværk først kan
igangsættes efter eventuelle bevillinger, og da man ikke kan tilplante før efter frosten slipper sit tag i
jorden.
Vi vil som bestyrelse med glæde stille os til rådighed for andre skoler, der kunne tænke sig at lave et
lignende projekt, og kommer således gerne ud til workshops og oplæg.

BILAG 4: Yderligere information om projektet
Område: Skolen ved Søerne omkranset af Niels Ebbesensvej / Carl Ploughs Vej og Vodroffslund
Karakteristika: Området er begunstiget af beboere i alle aldersgrupper. Mange børnefamilier og aktive
ældre som giver en stor mangfoldighed i nærområdet. Der er få grønne offentligt tilgængelige arealer i
området, de få grønne lommer der findes, er meget benyttet og højt værdsat.
SØVÆRKET
Vi kalder hele det nye område for SØVÆRKET. Skolen ved Søerne vil sammen med kommunen skabe nye
mødesteder for beboere og brugere af lokalområdet. Vi vil invitere borgerne ind / ud i et nyt naturområde
med fokus på grønne oaser, biodiversitet og læring for på den måde at være omdrejningspunkt for et
netværk, hvor generationer mødes og binder området sammen.
Det nye byrum og VÆKSTVÆRKET på Skolen ved Søerne, skal danne spydspidsen for, hvordan man på
Frederiksberg tænker klimaløsninger sammen med læring og lokale fællesskab skabende aktiviteter.
SØVÆRKET er tegnet af ETN Arkitekter i tæt samarbejde med skolens børn og medarbejdere, bestyrelse og
naboer. Børn og medarbejdere har deltaget i drømmeworkshops med tre overordnede temaer: Bevægelse,
læringsrum samt skole & by. Bevægelsesworkshoppen gik på legeredskaber og aktivitetsmuligheder. I
workshoppen omkring læringsrum var de store ønsker bl.a. højbede, at kunne plante og passe sin egen
have og ”rum”, der gør skolegården mere spændende. Ved skole & by-workshoppen ville børnene gerne
bevare de hække der var, til bl.a. at kunne lege gemmelege.
Skolebestyrelsen inviterede sammen med arkitekter og skoleledelse til en netværksaften for naboerne. Her
skulle der også drømmes inden for de tre temaer med en ekstra tematilføjelse om ”mere grønt”. Helt
generelt var begrønning og mulighed for væksthuse/plantekasser et stort ønske hos alle, derudover var
ønsker om opholdsmuligheder med fx borde og bænke også højt på listen (se bilag 5 for uddybning af
workshops og netværksaften).
ETN Arkitekter tegnede, med udgangspunkt i alle de deltagendes ønsker, forslag til klimasikring og ny
skolegård / byrum. Dette er blevet justeret mange gange og blev endeligt vedtaget i vinteren 2019.
Arbejdet med klimasikringen startede 26. marts 2019, og skulle være færdigt d. 12. august. Grundet fund af
flere grave og skeletter fra en tidligere pest-kirkegård er projektet blevet forsinket og forventes først færdig
1 oktober 2019. Herefter kan man påbegynde beplantning af VÆKSTVÆRK, begrønning af byrum samt
etablering af udekøkken.
Zoner i SØVÆRKET
Den åbne skolegård opdeles i zoner med forskellige aktiviteter. Boldzonen mod Carl Plougs Vej, med høj
aktivitet og meget bevægelse. Gårdens midte med fokus på læring, fordybelse og fællesskab (herunder
VÆKSTVÆRKET), samt zonen ud mod Vodroffslund, der inviterer til kreativ leg, fantasifuld bevægelse og
pirrer til nysgerrigheden med en stor biodiversitet.
VÆKSTVÆRKET kan både få hjernen og det grønne til at gro.
VÆKSTVÆRKET vil blive et studie i både klatreplanter og dyrkning af skolehave med arbejdende værksteder
for mange årgange /SFO-hold. Fx vil man kunne studere ærter og solsikkers hurtige vækst i sæsonen, plukke
blåbær og brombær med henblik på syltning eller grave kartofler op til pizzaen der skal laves i udekøkkenet
under opholdsdækket. Selve undervisningsforløbene, der kan dække fag som matematik, natur/teknologi,

madkundskab og håndværk og design, udarbejdes af VÆKSTVÆRKETs leverandør i tæt samarbejde med
skolens lærere og pædagoger og med udgangspunkt i FN’s Verdensmål.
Udekøkkenet
Her vil børnene kunne se deres læring med at så, udplante og pleje komme til live i deres madretter. Her vil
der naturligt kunne komme fokus på madspild og ressourceforbrug i et undervisningsforløb.
For at få fuldt udbytte af faciliteterne og sikre at vi alle kerer os om området, vil der være mulighed for,
mod et lille vederlag på ca. 200 kr. der skal dække vedligehold og brug af gas, at kunne leje alt
udekøkkenudstyr til brug ved fødselsdage, familiesammenkomster og lign.
I plantekummerne på væksttrappen vil vi primært bruge velvoksne stedsegrønne prydplanter for at
forankre indtrykket af et grønt byrum med stor biodiversitet, også i vinterhalvåret. Det er dog muligt at
tilføje bærbuske og fx spiselige sommerblomster hvert år.
Begrønning af byrummet
Grønne åndehuller er vigtige for et godt byliv. Grønne åndehuller der pirrer sanserne, nysgerrigheden og
vigtigst af alt støtter vores sparsomme og truede biodiversitet. Det nye grønne byrum vil være til glæde og
gavn for lokalområdets beboere samt skolens børn og voksne og vil give det østlige Frederiksberg et
kærkomment nyt aktivitets- og opholdsområde.
Vi kan ikke grave træer og buske ned i jorden pga LAR-løsningen samt fald- og asfaltunderlag til leg og
aktiviteter, derfor ønsker vi til dels at begrønne området med selvvandingskrukker. Krukkerne, der er lavet
af genbrugsplastik, og træerne i dem har en estimeret levetid 25 år og da de er 80cm høje vil beplantningen
ikke blive trampet ned, men kan integreres i den frie leg.
Alle træer og buske sources fra danske planteskoler og avlere.
Undervisningsforløb
Undervisningsforløbene kan være mangt og meget, da VÆKSTVÆRK og begrønning af byrum giver helt nye
og unikke muligheder for at trække naturen ind i undervisningen og eleverne ud i naturen. Så vidt det er
muligt vil FN’s Verdensmål danne grundlaget for udviklingen af forløbene. Nogle vil være helt plante
specifikke og vil udvikles i samarbejde mellem VÆKSTVÆRKETs og byrummets leverandører og skolens
medarbejdere. Andre vil alene udvikles af lærere og pædagoger på skolen.
I undervisningssammenhæng kan væksthuse bruges i flere fag. I Billedkunst i forbindelse med tegning,
Dansk i forbindelse med fx haikudigte og Natur og Teknologi vil væksthuset kunne bruges til at stilladsere
elevernes læring. I forbindelse med arbejdet omkring drivhusgasser vil eleverne kunne måle hvilken effekt
et drivhus har på dets omgivelser. I forbindelse med arbejdet omkring fotosyntese, vil eleverne kunne måle
på planterne i væksthuset, og opleve hvordan planterne vokser i forbindelse med at de bruger CO2 og H2O.
Og med udgangspunkt i kost, vil eleverne kunne gro deres egen mad og blive opmærksomme på, hvilken
mad, der kan vokse i Danmark, og i denne forbindelse blive opmærksomme på deres CO2-aftryk. Derfor kan
fag som madkundskab også tænkes ind i undervisningsforløb. Et væksthus vil være med til at understøtte
fagkompetencerne jf. Forenklet fællesmål, idet væksthuset vil kunne bringes i brug for at fremme elevernes
undersøgelse-, modellerings- og perspektiveringskompetencer.

