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L E G E M E  &  R U M

I arkitekturen taler man om “legeme og rum”. De fysiske bygningsdele, som f.eks. vægge, loft og 
gulv, er bygningens legeme. Rummet opstår som tomrum herimellem. Og rummets form, udtryk 
og stemning  defineres således af de omkransende bygningsdele. 

Rummets  program og funktion  defineres ligeledes af de omkringliggende faciliteter, aktiviteter 
og brugere - de “levende legemer”. Nærværende visionsoplæg tager netop fat i den fysiske og 
organisatoriske kontekst, både på skole, foreningsliv og i lokalsamfundet. Projektet er således 
udviklet med udgangspunkt i salens omgivelser - men med fokus på facilitering af de synergier - 
planlagte som spontane - der herved opstår i salen.
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Den vestl ige gymnastiskal,  Søndermarkskolen.
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1 .  I N D L E D N I N G  &  O P G A V E D E F I N I T I O N 

GAMLE SALE – NYE MULIGHEDER 

Lokale- og Anlægsfonden har i partnerskab med DIF og Dansk Skoleidræt og 
under overskriften `Gamle sale – nye muligheder´ sat fokus på, hvordan den 
traditionelle gymnastiksal gennem ombygning, tilbygning eller nyindretning 
kan gøres mere tidssvarende og dermed skabe nye muligheder.

Dette idéprospekt indeholder en opsummering af visionen (som var 
grundlag for partnerskabets udvælgelse til udvikling og realisering), 
projektbeskrivelse og program samt budgetoverslag.

SØNDERMARKSKOLEN BLANDT DE 10 UDVALGTE PROJEKTER

Frederiksberg Kommune, Søndermarkskolen og Frederiksberg Idræts-Union 
(FIU) udviklede sammen et projektoplæg, der blev udvalgt og som med 
støtte fra Lokale- og Anlægsfonden og bistand fra rådgivere er videreudviklet 
i efteråret 2020.

Projektoplæggets mål var at udvikle den ene af to nedslidte gymnastiksale 
på Søndermarkskolen som ny mere tidsvarende multisal, der kunne 
supplere den traditionelle sal. 

Som projektets formål og mål beskrev oplægget, her kort gengivet:   

 • At give Søndermarkskolens ambitiøse bevægelsespolitik bedre 
betingelser for at folde sig ud i hverdagen – ved at udvikle salen til idræt, 
bevægelse og leg anno 2020, herunder teoretisk idrætsundervisning og 45 
min. bevægelse mv. understøttet af bevægelsesvejleder, hvis rolle er under 
fortsat udvikling.  

 • At fremme foreningsidrætten på Frederiksberg – ved at udnytte ledig 
kapacitet på Søndermarkskolen og udvikle en spændende og attraktiv 
idrætsfacilitet, der tilbyder  foreninger (og andre) bedre adgang og plads til 
vente, ophold og socialt samvær udover omklædningsrummet 

 • At katalysere et større samarbejde mellem skole og foreningsliv – ved at 
bruge udvikling af ny multisal som trædesten og katalysator, herunder for 
nye samarbejder mellem Søndermarkskolen og andre foreninger    

 • At få flere idrætsuvante i kontakt med og ind i foreningslivet – ved at 
udnytte skolens adgang til forældre og børn fra et blandet boligområde 
med alt fra velhaverboliger til socialt boligbyggeri og gennem fokus på 
familieidræt og åbne tilbud med inspiration fra Åben Hal-konceptet

• At få flere byboere til at bevæge sig - ved at åbne skolens rum og inspirere 
til anderledes bevægelse, herunder med kobling til igangværende og 
planlagt byudvikling, særligt motionsruten Generationernes Bånd og en evt. 
ny hal ved Nordens Plads; begge i nærheden af Søndermarkskolen

I forestående skolerenoveringer i Frederiksberg Kommune, forventes 
Søndermarkskolen højt prioriteret med afsatte midler, der kan indgå som 
medfinansiering af projektet.  

 

PROJEKTGRUPPE:

Leif Gaard Bjerring, skoleleder, 
Søndermarkskolen
Sanne Lykke Chessni, souschef, 
Søndermarkskolen
Heidi Holm Boserup, bevægelsesvejleder 
og idrætslærer, Søndermarkskolen
Ulrik Thomsen, idrætslærer, 
Søndermarkskolen
Tanya Jensen, pædagog, SFO, 
Søndermarkskolen
Sara Kjøller Sonne, pædagog, SFO, 
Søndermarkskolen
Henrik Løndal, idrætskonsulent, 
Frederiksberg Idræts-Union
Peter Jul Lange, konsulent, Kultur- og 
fritidsafdelingen, Frederiksberg Kommune
Signe Vestergaard, konsulent, 
Skoleafdelingen, Frederiksberg Kommune

RÅDGIVERE:

Cornelius Vöge – Atelier for Arkitektur v/
Anni Ehlers, Strategisk rådgiver
Christel Astrup Madsen, arkitekt-
studerende 
Søren Harder Nielsen, projektleder,  
arkitekt

Eksempel på input fra brugere,  workshop 5

Projektoplægget er i efteråret 2020 i en samskabende proces støttet af rådgivere fra Cornelius Vöge – 
Atelier for Arkitektur bearbejdet til et visionsoplæg med henblik på gennemførelse som et af fem udvalgte 
eksempelprojekter. Dette blev afleveret til partnerskabet ultimo 2020.

Visionsoplægget blev i starten af 2021 udvalgt til videre udvikling mod et egentlig projektoplæg af 
partnerskabet, og denne udvikling er siden foregået med samme samskabende proces som under 
visionsoplægget. Dette idéprospekt er resultat af denne fase 1.2.. Visions-afsnittet er således en 
opsummering af visionsoplægget - og efterfølgende afsnit med projekt, program og budget er udviklet på 
baggrund af dette visionsoplæg i fase 1.

FRA PROJEKTOPLÆG TIL IDÉPROSPEKT

Processen har gennem brugernes input 
skærpet projektets vision, formål og mål. 
På den baggrund er projektets bærende idé 
formuleret og dets hovedgreb, både fysiske og 
organisatoriske, skitseret. 

Bruger- og projektgruppens fokus har været 
progressionslaget. Det vil sige elementer 
udover de, der vil indgå i den almindelige 
renovering og opdatering af salen. 
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2 .  N U V Æ R E N D E  S I T U AT I O N
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KVARTERETS SKOLE

Projektet tager udgangspunkt i den lokale kontekst og de stedspecifikke 
muligheder og begrænsninger i og omkring Søndermarkskolen som 
storbyskole. I den konkrete case er også generelle problematikker og 
potentialer i spil. Registrering af eksisterende forhold vil derfor være i fokus.

FREDERIKSBERGSTRATEGIEN OG BYUDVIKLING I OMRÅDET
I den overordnede strategi for udvikling af Frederiksberg Kommune, 
Frederiksbergstrategien 2020, indgår som mål at være en by for alle, hvor der 
sikres bæredygtig boligudvikling, livskvalitet i hverdagen og adgang til et 
sundt liv for alle.

Frederiksberg Kommune etablerer i øjeblikket et sammenhængende 
stisystem og motionsrute rundt om det store idrætsanlæg og Frederiksberg 
Hallerne som Søndermarkskolens ældste elever i dag bruger i 
idrætsundervisningen. 

Dette, Generationernes Bånd, skal tilbyde børn, unge, voksne og ældre 
mulighed for gå- og løbeture og forskellige former for aktiviteter og ophold. 
Generationernes Bånd tænkes med tiden at koble mere byområde og andre 
idrætsfaciliteter på. Eksempelvis har man i forbindelse med Budget 2021 
afsat midler til udvikling af løberuter rundt i kommunen.

Søndermarkskolen med sin umiddelbare nærhed til idrætsanlægget vil 
være mulig at integrere i en videreført rute mod Nordens Plads. Her indgår i 
planer for byudvikling på sigt at opføre en ny  idrætshal. 

MANGEL PÅ KAPACITET, MEN IKKE HER 
Frederiksberg mangler generelt kapacitet til at møde efterspørgslen på 
idrætsfaciliteter. 

Det er derfor aftalt mellem Frederiksberg Kommune og det lokale idrætsliv, 
at kommunens rum skal optimeres, herunder ved at bygge til, bygge om 
og generelt nytænke ved eksempelvis mere multifunktionel anvendelse 
af kommunale anlæg og aktiv brug af uderum. Fra foreningernes side, at 
der eksperimenteres med nye koncepter, der åbner for flere brugere pr. 
aktivitetstime. En strategi, der kombinerer nye rum og anvendelsesmåder. 

Dette til trods har Søndermarkskolen ledig kapacitet i sine to gymnastiksale, 
både hverdage, weekend og i ferier. Målt på samlet kapacitet, alle dage 
mellem kl. 7-22 i perioden september-maj, udnyttes salenes kapacitet ikke 
til fulde. I sommerhalvåret endnu mindre. 

Kun to foreninger gør i begrænsede tidsrum brug af salene; Frederiksberg 
Boldklub (og håndboldklubben Ydun). Søndermarkskolens sale er i 
dag på grund af deres ringe stand blandt de mindst attraktive og de er 
foreningernes sidste valg, når der bookes faciliteter. 

Den beskedne brug repræsenterer et potentiale i form af merkapacitet, 
men også for her at nytænke brugen af salen og at invitere foreninger ind 
i tættere samarbejder herom. Det gælder særligt foreninger, der i dag er 
hjemløse og hvor der vil være godt match mellem foreningsaktiviteten 
og ønsker og behov hos skole, SFO og klub. Det gælder særligt dans og 
familieidræt.

FREDERIKSBERGSTRATEGIEN 2020, UDDRAG

BYEN FOR ALLE

”….[ ] På Frederiksberg er der stærke fællesskaber mellem 
borgere, foreninger, organisationer og erhvervs- og kulturliv, 
og det styrker byens sociale bæredygtighed. Gode faciliteter, 
ressourcer, kulturoplevelser og faglighed – ikke mindst på byens 
skoler, kultur- og
andre institutioner – sikrer fundamentet og rammerne for 
velfærd, dannelse og tryghed. Det bidrager til et godt og 
udviklende børne- og ungeliv, uanset udgangspunkt og 
livssituation, og er
med til at gøre byen attraktiv for fremtidens borgere. 

Frederiksbergs gode fællesskaber, grønne åndehuller, 
legepladser og idrætsfaciliteter giver gode muligheder for, at 
alle byens borgere kan træffe sunde og aktive valg, der giver den 
enkelte flere gode leveår.” 

VORES MÅL ER: 

BÆREDYGTIG BOLIGUDVIKLING 
”…[ ] Målet er attraktive kvarterer, hvor forskellige boligtyper, 
erhverv, kultur- og fritidsaktiviteter, gode byrum samt plads og 
nærhed til offentlig service giver gode rammer for borgernes 
hverdagsliv.”

LIVSKVALITET I HVERDAGEN
”…[ ] Frederiksbergs borgere skal opleve høj livskvalitet og at de 
har trygge rammer for  at leve deres liv selvstændigt og aktivt på 
den måde, de ønsker – med udgangspunkt i egne ressourcer og 
netværk. Adgangen til kultur- og fritidslivet skal opleves som let 
og attraktiv af alle borgere, hvilket gør byen rig på fællesskaber 
og social sammenhængskraft. Byens børn skal have en tryg 
hverdag, der giver de bedste udviklingsmuligheder.”

ALLE SKAL HAVE MULIGHED FOR ET SUNDT LIV
… [ ] Sundhed skal være en naturlig del af børn og unges liv i 
daginstitutioner, skoler, og uddannelsesinstitutioner, ligesom vi 
indretter byen, så den giver mulighed for leg og bevægelse
for små og store…[ ].”

OMRÅDET
Idag præges området af en blanding af beboelse og institutioner, særligt 
plejecentre, skoler – både Søndermarkskolen og den private Johannesskolen 
med tilhørende fritidstilbud – foruden hal og store udendørs idrætsanlæg, hvor 
bl.a. Frederiksberg Boldklub og KB hører til. 

Arkitektur og landskab er præget af kontrasten mellem ældre boliger og 
institutionsbyggeri. Kendetegnende for kvarteret er også en meget blandet 
beboersammensætning, hvad også afspejler sig i Søndermarkskolens 
elevsammensætning. Dens godt 750 elever kommer fra både det mere 
velhavende villakvarter øst for skolen og fra de boligsociale områder syd for 
skolen. 

2 . 1  N U V Æ R E N D E  S I T U AT I O N  -  L O K A L O M R Å D E T 
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SØNDERMARKSKOLEN
Søndermarkskolen er som Frederiksberg Kommunes øvrige skoler del af en 
igangværende proces, der skal formulere en vision 2030 for skoleområdet. 
Den skal blandt andet medvirke til, at forestående skolerenoveringer 
vil afspejle skolernes fremtidige behov, herunder at kunne skabe mere 
bevægelse i hverdagen. 

FRA BEVÆGELSESPOLITIK TIL BEVÆGELSESKULTUR
Skolen har en ambitiøs bevægelsespolitik. Den tager udgangspunkt i at 
børn, der bevæger sig, er glade børn og at glade børn har mere selvtillid og 
flere venner, føler sig mere raske og lærer mere. 

Skolen understøtter politikken med en bevægelsesvejleder, der samtidig er 
idrætslærer og har tæt samarbejde med skoleforvaltningen omkring fremme 
af bevægelse. 

Søndermarkskolens fysiske rammer af ældre dato gør det imidlertid 
vanskeligt at folde politikken ud og forankre den i en bevægelseskultur. 

ELEVERNES OPLEVELSE OG ØNSKER 
I en spørgeskemaundersøgelse gennemført af bruger- og projektgruppen 
svarer op mod to tredjedele af skolens elever alligevel overvejende positivt 
på spørgsmål om idrætsundervisning, bevægelse i andre fag og den 
understøttende undervisning, samt i pauser og frikvarterer. 

Ca. en tredjedel af eleverne svarer forbeholdent og/eller negativt. Det  
påkalder sig opmærksomhed: Hvordan når vi også de mindre bevægelses-
glade og måske idrætsuvante børn?

Spørgeskemaundersøgelsen viser særligt forskelle mellem mindre og 
større elevers præferencer, samt kønnede forskelle i ønsker til aktivitets- og 
opholdsmuligheder i skolegård mv.  

Eleverne efterspørger flere mindre uderum med større mulighed for at 
bevæge sig, både klatre, hoppe, springe, svinge sig, svæve og at kunne spille 
mere bold. Adgang til gymnastiksalen i frikvarterer, særligt i dårligt vejr, er 
også blandt ønskerne. De største elever, især pigerne, efterlyser steder at 
kunne hænge ud og være sammen. Samme er formidlet gennem skolens 
elevråd som et ønske om fx bord-bænkesæt.

MEDARBEJDERNES OPLEVEDE UDFORDRINGER OG ØNSKER 
Idrætsundervisningen optager de to gymnastiksale i almindelig skoletid. Det 
giver begrænset adgang til faciliteter, hvor 45 min. bevægelse kan finde sted.   

I spørgeskemaundersøgelsen peger skolens medarbejdere blandt andet på, 
at klasselokalerne er for små til at kunne afvikle bevægelsesaktiviteter som 
del af undervisningen. Der efterspørges større indendørs rammer, der gør 
det muligt at afvikle bevægelsesaktiviteter som eksempelvis stafetter, hvor 
papirer ikke blæser væk. I skolegården savnes opstregninger og andet, der 
kan bruges med pædagogisk-didaktisk formål.

Skolens bevægelsesvejleder peger på manglende rum til workshops, 
gruppeforløb og lignende, der kan inspirere kolleger og elever til mere 
bevægelse og hvor materialer kan opbevares, så de er lette for alle at få fat i. 

FRA ÅBEN SKOLE TIL AT ÅBNE SKOLEN
Skolen har et stort ønske om at åbne sig mere mod lokalsamfund og 
foreningsliv, både ved at stille rammer til rådighed og gennem mere 
samarbejde med foreninger og f.eks. ungdomsskole og bolig-sociale aktører. 

Det vil sige en åbning større end det allerede eksisterende Åben Skole-
samarbejde med foreninger indenfor kampsport, håndbold, bordtennis og 
dans, som FIU gerne vil modne flere foreninger til at kunne indgå i. 

Skolens fysiske rammer understøtter ikke en sådan større åbning. 
Adgangen til skolens to gymnastiksale skal ske fra selve skolen og gennem 
omklædningsrum. De er som lukkede bokse, der ikke er lette at komme til 
og som man heller ikke kan se ind i eller ud fra.  

Skolen har i det hele taget et lukket, indadvendt udtryk og kan ikke med 
nuværende idrætsfaciliteter blive det lokale samlingspunkt, den ønsker at 
være og har placering og ledig kapacitet til at kunne blive. 

SØNDERMARKSKOLEN, BEVÆGELSESPOLITIKKENS OVERORDNEDE MÅL

• at skolen, SFO og forældrene aktivt støtter op omSundhedsstyrelsens anbefalinger om, at børn bør bevæge sig mindst 60 minutter om dagen.

• at bevægelsesaktiviteter integreres som en del af undervisningen og fritidstilbuddet, hvor det falder naturligt.

• at der skabes gode rammer for leg og bevægelse i frikvartererne og SFO-tid set i relation til de givne rammer.

• at skabe lyst til bevægelse og give forståelse for de positive sider af fysisk aktivitet.

• at videreudvikle skolen til en skole, der giver eleverne gode muligheder for at lære både intellektuelt, kropsligt og socialt.

• at eleverne motiveres til at motionere uden for skoletiden.

• at flest mulige elever er selvtransporterende på deres vej til og fra skole. 

SØNDERMARKSKOLENS BEVÆGELSESPOLITIK, UDDRAG 

MOTIVERE TIL MOTION UDEN FOR SKOLEN
På Søndermarkskolen deltager, størstedelen, alle børn i 
fritidsaktiviteter der relaterer til motion og bevægelse. Forældre til 
børn som ikke allerede deltager i fritidsaktiviteter som omhandler 
motion og bevægelse opfordres til, at motivere deres børn til at 
deltage i sådanne aktiviteter. 

I idrætsundervisning på mellemtrinnet og i udskolingen præsenteres 
eleverne fx via gæstelærere eller ved aktiviteter uden for skolen 
for idrætsaktiviteter, der kan motivere dem for deltagelse i 
idrætsaktiviteter uden for skoleregi.

2 . 2  N U V Æ R E N D E  S I T U AT I O N  -  S K O L E N

Skolegården med boldbane
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TO TRADITIONELLE SALE 
Særligt skolens to gymnastiksale trænger til renovering og deres inventar og 
udstyr til udskiftning.

Salene er traditionelle sale. De stramme linjer og symmetrien i skolens 
arkitektur genfindes her, både horisontalt og vertikalt, ikke mindst i 
placering af vinduer og ribber. 

Salene fremstår enkle; som tomme rum. De er multisale, blot på en måde, 
der i mindre grad fleksibelt understøtter mere nutidige former for idræt, 
bevægelsesaktiviteter og samvær, både i skole- og foreningsregi. 

Salene er ens, bortset fra en mindre forskel i kvadratmeter. De 
komplementerer ikke hinanden, men er disponeret og indrettet til at kunne 
det samme for hhv. piger og drenge. Derfor ønsket om en ny multisal, der 
kan noget andet. En multisal, der kan inspirere til anderledes bevægelse og 
samtidig understøtte almindelig idrætsundervisning og –aktivitet. 

For begge sale gælder et fravær af direkte adgang udefra, vente- og 
opholdszoner, tilskuermulighed, begrænset plads og uhensigtsmæssig 
indretning af depoter mv. 

Omklædningsfaciliterne er relativt nyrenoverede og i god stand. 

DEN ENE SALS SÆRLIGE POTENTIALE
I brugerprocessen er identificeret, at den ene sal har et særligt potentiale; 
ikke i sig selv, men i kraft af de ubrugte og/eller uudnyttede rum, der ude og 
inde omgiver den. 

Umiddelbart foran salen er der et større uderum, der i dag kun delvist 
anvendes til cykelparkering og som med beplantning og hegn afgrænser 
skolens område fra nabo og vej. Bag salen er skolegården. 

Over salens depot- og omklædningsrum har skolen et sciencelokale, der ikke 
er i brug. Lokalet vender med store vinduer ud mod skolens hovedindgang. 

Direkte over salen findes et uudnyttet loftsrum. I forbindelse med 
skolerenovering vil taget skulle udskiftes, og loftsrummet kan bringes i spil.  

Disse omgivende rum repræsenterer muligheden for at “åbne boksen” 
og lade en ny multisal indgå i samspil med andre rum for dermed at 
imødekomme flere behov og ønsker. 

Det er denne sal, der er udvalgt som den projektet skal udvikle. 

SALEN SOM `UBEMANDET RUMSTATION´
I dag tjekker forskellige brugere ind og ud af salen til skemalagte eller 
bookede forskelligartede aktiviteter, men uden at møde hinanden. Salen 
har karakter af en ubemandet rumstation. Der er ikke nogen eller noget, der 
forbinder den ene bruger eller aktivitet med den anden. 

Salen i sig selv skaber ikke mulighed for møder, relationer og nye samspil 
mellem forskellige aktører, brugere og aktiviteter. Der er behov for at 
indtænke andre rumligheder i tilknytning til salen, hvor man planlagt 
eller spontant kan mødes på tværs og samtidig overveje hvordan det 
organisatorisk er muligt at understøtte og facilitere nye forbindelser.  

2 . 3  N U V Æ R E N D E  S I T U AT I O N  -  G Y M N A S T I K S A L E N

Sciencelokalet med visuel forbindelse t i l  skolens for-  og ankomstarealGymnastiksalen -  sciencelokale bag basket-kurven

Plan, skolens stueetage -  de to gymnastiksale ses nederst .  Markeringen viser
den aktuelle sal  for dette projekt 

Loftsareal over gynmastiksalen
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Kig fra ankomst-situation

Åbning fra skolegård t i l  gymnastiksal Kig mod skolegård med åbning Kig mod depoter,  omklædning og science-lokale

Cykelparkering på forplads Kig fra skolegård Flugtvej  fra science-lokale
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3  .  V I S I O N
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RATIONALE OG PRAGMATISME

GENERØSITET OG FINURLIGHED

Skolegården Gymnastiksalen 

Rampe ObservatoriumAtriumTag-legeplads
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DEN FÆLLES VISION 

I fællesskab udvikler vi en ny forbindende idrætsfacilitet, der som 
hverdagslaboratorium understøtter idrætsundervisning, fremmer 
bevægelseskultur, skaber nye samspil mellem skole, foreningsliv og 
lokalsamfund og gør Søndermarkskolen til lokalt samlingspunkt, der 
inspirerer til mere og anderledes bevægelse.

Hverdagslaboratorium 

Et rum, der bruges i dagligdagen med en åben, udforskende, 
udviklende, legende og lærende tilgang til bevægelse og 
eksperimenterende i forhold til nye måder at deltage og 
samarbejde på. 

Anderledes bevægelse 

Andre måder at bruge krop og sind på udover almindelige sports- 
og idrætsaktiviteter. F.eks.mere fokus på leg, bevægelse, socialt 
samvær, mental sundhed, tankesport, optræden mm.  

3 . 1  O V E R O R D N E T  V I S I O N 

SKOLEN FORENINGER

VISION

LOKALSAMFUND
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3 . 2  V I S I O N  -  H V E R D A G S L A B O R AT O R I U M

SØNDERMARKSKOLEN I BEVÆGELSE
Sammen - som skole, foreningsliv og lokalsamfund - udvikler vi 
Søndermarkskolen som hverdagslaboratorium og lokalt samlingspunkt. Vi 
sætter en bevægelse i gang ved at åbne skolen.

EN FORBINDENDE IDRÆTSFACILITET 
Det er forbindelser, der vil kendetegne en åbning af skolen og med udvikling 
af gymnastiksalen som katalysator. 

Gymnastiksalen er i fremtiden ikke længere en lukket boks eller ubemandet 
rumstation. Den er et faciliterende forbindelsesled mellem forskellige 
brugere, aktiviteter, rum og skolens omgivelser. 

Forbindelserne er mange og mangeartede. De forbinder skolen med 
foreningsliv og lokalsamfund, inde med ude, sal og skole, idræt og anden 
undervisning, idræt og andre former for bevægelse, foreninger med 
hinanden og med kommunens forvaltninger mm. 

Hver forbindelse skaber adgang til nye ressourcer og dermed bedre 
mulighed for at understøtte idrætsundervisning, fremme bevægelseskultur 
og skabe nye samspil på tværs af skole, foreningsliv og lokalsamfund. 

METODE OG TILGANG 
Den oprindelige gymnastiksal blev opført efter manual og kom med en 
præcis vejledning til 250 øvelser. 

Meget er ændret siden, men her sker et markant spring fra manual til 
metode. Vi flytter fokus fra facit til facilitering af muligheder. Vores 
tilgang bliver mere åben, udforskende, udviklende, legende, lærende og 
eksperimenterende. Den tager udgangspunkt i, at rum og anvendelser vil 
udvikle og forandre sig hen ad vejen. 

HVERDAGSLABORATORIET
Et traditionelt laboratorium er et rum adskilt fra andre rum, hvor man kaster 
en tanke, en tese eller en idé ind, og ud kommer en ny løsning eller viden, 
som derefter kan omsættes i praksis. 

I hverdagslaboratoriet er rum, mennesker, aktiviteter og omgivelser 
forbundne, ikke adskilte. Laboratorium og hverdag smelter sammen. 
Både planlagte og spontane eksperimenter sker i tilknytning til almindelig 
hverdagspraksis. Får man som idrætslærer, bevægelsesvejleder, forening 
eller pædagogisk konsulent i kommunen en ny idé, kan den hurtig afprøves. 
Det meste man skal bruge er lige ved hånden eller indenfor rækkevidde. 

Fra det kulturelle og sociale område kan hverdagslaboratoriet inspireres 
af eksempelvis Sager der Samler i Aarhus og INSP i Roskilde, der netop 
arbejder på denne måde med veldokumenterede metoder og gode 
resultater.

NY IDE

BRUG I HVERDAGEN

AFPRØVNING I 
PRAKSIS

ERFARINGSOPSAMLING

JUSTERING 
OG/ELLER 

VIDEREUDVIKLING

NY AFPRØVNING OG 
ERFARINGSOPSAMLING

FORANKRING I NY 
HVERDAGSPRAKSIS

INSPIRATION TIL OG 
VIDENDELING MED ANDRE 

SKOLER M.FL.
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3 . 3  V I S I O N  -  M E R E  O G  A N D E R L E D E S  B E V Æ G E L S E

ET LANDSKAB AF BEVÆGELSESMULIGHEDER
Den nye forbindende idrætsfacilitet på Søndermarkskolen skal give børn, 
unge, voksne og ældre mulighed for, og inspiration til, at bevæge sig mere 
og på andre måder. 

Den skal åbne sig som et landskab af mange forskellige  
bevægelsesmuligheder som man, guidet eller på egen hånd, kan udforske 
og bevæge sig gennem. 

KENDTE SPORTS- OG IDRÆTSAKTIVITETER
Her er bedre rammer for sports- og idrætsaktiviteter som alle kender. 
Multifunktionelle kvaliteter ved den gamle sal er bevaret og forbedret, og 
gør fortsat både boldspil og andet kendt muligt.

EN BRED VIFTE AF ANDERLEDES BEVÆGELSESMULIGHEDER
Nye progressionslag åbner for nye anvendelser og tilbyder mulighed for at 
dyrke andet end idræt i traditionel forstand. 

De skaber et mere åbent, sanseligt, udfordrende, farverigt og finurligt rum 
og mødested, der - inde og ude, oppe og nede - inspirerer til mere leg, dans, 
bevægelse, optræden, mentalt sundhedsfremmende og fællesskabende 
sociale aktiviteter.  

Også uden omklædning, uden særlige forudsætninger og uden 
nævneværdig instruktion kan faciliteten bruges. Det er muligt at være med 
på mange måder. Vejen til aktiv deltagelse og mere kompetent udøvelse skal 
kunne starte ved at gøre ophold, se på, føle sig tilpas, prøve i det små, blive 
inspireret og måske revet med. 

ENDNU UKENDTE AKTIVITETER 
Det er ingen engangsoplevelse eller et færdigt rum. Det er ikke samme rum, 
der hver gang møder den, der træder indenfor.

Det er en skole i bevægelse og en idrætsfacilitet, hvor der tilføres nye lag og 
hvor skiftende scenografier og nye rekvisitter gennem hverdagsbrug koder 
og omkoder rummet, så både børn og voksne får nyt at gå på opdagelse i og 
udforske sammen eller hver for sig. 

Det er et mulighedsrum, også for endnu ukendte aktiviteter og nye måder at 
bevæge sig, deltage og samarbejde på. 
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3 . 4  V I S I O N  -  F O R M Å L ,  M Å L  &  S U C C E S K R I T E R I E R 

Projektets overordnede formål er at fremme mere bevægelse i hverdagen og 
dermed øge sundhed, trivsel, læring og livskvalitet for Søndermarkskolens 
nuværende og kommende brugere, både små og store. 

Dets overordnede mål er at skabe en idrætsfacilitet, der er så attraktiv at 
bruge for både lokalsamfund, foreningsliv og skolens elever, personale og 
samarbejdspartnere, herunder Frederiksberg Kommunes forvaltninger, at 
den har målbar effekt.

Projektets vigtigste lokale succeskriterier:

Kvalitativt skal projektet demonstrere nye løsninger på hvordan generelle 
udfordringer i forhold til moderne idrætsundervisning, 45 min. bevægelse 
i hverdagen, udnyttelse af ledig idrætskapacitet, fysisk adgang for andre 
brugere udenfor skoletid og synergi mellem forskellige brugere og 
aktiviteter som eksempel for andre, særligt storby-skoler af ældre dato.

• En væsentlig større brug af sal og øvrige faciliteter  
 (måles via aktivitetsmålere)

• Flere elever svarer positivt ved gentagelse af   
 spørgeskemaundersøgelsen og det afspejler sig blandt andet i  
 trivsel og faglige resultater

• Færre medarbejdere oplever udfordringer i at integrere bevægelse  
 som del af anden undervisning og fritidsaktivitet. Idrætslærerne  
 oplever i højere grad at kunne afvikle en tidsvarende  
 idrætsundervisning 

• Søndermarkskolen er ikke længere foreningernes sidste valg,  
 nærmere førstevalg

• Foreningerne har et større tilhørsforhold til skolen, der resulterer  
 i mere samarbejde mellem foreninger og skole, og mellem  
 foreninger, der sammen bidrager til åbne bevægelsestilbud for bl.a. 
 familier 

• Foreningerne oplever en tilgang af medlemmer, heriblandt særligt  
 piger og ellers idrætsuvante målgrupper

• I samspillet mellem skole, foreninger, lokalsamfund og kommune  
 opstår nye og nyskabende aktiviteter, der inviterer også  
 idrætsuvante til at deltage i bevægelsesaktiviteter. 
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3 . 5  V I S I O N  -  O R G A N I S AT I O N  &  F A C I L I T E R I N G

ORGANISATORISK STRATEGI

Nye rum gør det ikke alene og nye rum brugt med samme tilgang som vi 
plejer, fører næppe nye steder hen. 
 
For at udfolde og udnytte potentialet i en ny idrætsfacilitet som 
hverdagslaboratorium skal også organisatoriske strategier og faciliterende 
greb åbne for og understøtte nye tilgange til idræt, bevægelse, leg, 
deltagelse og samarbejde.  

Faciliteten er ikke et færdigt rum, som kun allerede kendte brugere 
og aktiviteter rykker ind i. Den er et rum i proces, hvor nye brugere og 
aktiviteter gradvist kommer til. 

Det kræver en form for facilitering, der hen ad vejen samler flere brugere, 
fylder rummet med aktiviteter, udfolder og udnytter rummets potentiale 
som mulighedsrum. 

FACILITERINGENS HOVEDGREB

VÆRTSKAB
Værtskabet er projektets faciliterende hovedgreb. Et sted må være 
nogens før det kan blive alles. Der skal ansigt og afsender på. Det er 
værtskabets overordnede formål og funktion. Værten er en kulturbærer, 
formidler, fællesskaber, facilitator og igangsætter, som bedre end andre 
kender ideen og visionen, faciliteten og udstyret, brugere, aktiviteter og 
samarbejdspartnere. 

Værtskabet er en hjælpende funktion, nogen varetager, men udføres på 
måder, der inviterer alle til at tage værtsrollen på sig. Målet er, at det bliver 
en fælles opgave at tage godt imod, invitere ind i bevægelsesuniverset og et 
fælles ejerskab.  

Værtskabet udvikler sig i en proces, hvor skolen er katalysator og 
kulturstifter i opstarten og at andre brugere gradvist overtager 
værtsfunktioner og optræder som værter for hinanden.

FÆLLESRUM SOM BEVÆGELSESKULTURENS BASE
Skolens bevægelsesvejleder tænkes især i opstarten at få en central, 
fremskudt rolle som 
en videreudvikling af nuværende interne og afgrænsede funktion. 

Bevægelsesvejleder skal kunne bruge nyt fællesrum som sin base og herfra 
synliggøre og arbejde med at fremme bevægelseskulturen. Det vil være 
her, at vejlederen kan opbevare inspirationsmaterialer, uddanne kolleger, 
tilbyde hjælp og bevægelsesforløb i den fagfaglige undervisning og udvikle 
nye aktiviteter for idrætsuvante og sårbare elever m.fl.

FÆLLESRUM MED KLUBHUS- OG MØDESTEDSFUNKTION
Fællesrummet bliver mødested for alle, hvor brugere og aktiviteter krydser 
hinanden.

Gennem skolens initiale værtskab tænkes foreningerne og andre brugere 
i opstarten introduceret til muligheden for at bruge faciliteten som fælles 
klubhus og lokalt mødested. Fællesrummet vil være ramme om socialt 
samvær, møder og kurser. 

Tanken er, at klubhus- og mødestedfunktionen i kombination med 
værtskabet vil
skabe tilknytning og ejerskab til faciliteten, mere kontakt og samarbejde 
mellem skolen, foreningsliv og lokalsamfund og ikke mindst mulighed for at 
udnytte hinandens kommunikationskanaler i rekruttering af medlemmer og 
deltagere. 

STRATEGISK BRUG AF HVERDAGSLABORATORIET
Værtskabet er også et muligt forbindelsesled til Frederiksberg Kommunes 
forvaltninger, der forventer at bruge faciliteten mere strategisk 
som laboratorium tæt på hverdagens praksis. Forvaltningen vil på 
den måde aktivt medvirke til, at Søndermarkskolen bliver et fælles 
hverdagslaboratorium. 

En nylig kortlægning fra sundhedsplejen i Frederiksberg Kommune viser, 
at børn fra Søndermarkskolen er overrepræsenteret som deltagere i 

sundhedsplejens forløb vedr.
overvægt. Det er et godt eksempel på, hvor forvaltningen i samarbejde 
med vært, sundhedspleje og foreningsliv vil kunne udvikle og afprøve nye 
indsatser på skolen og eventuelt senere udbrede til andre skoler. 

Frederiksberg Kommune spiller endvidere en vigtig rolle i forhold til 
at skabe forbindelser til grupper i lokalsamfundet, der ellers er uvante 
med idræt og bevægelse. Bevæg Dig For Livet har allerede planer om, at 
Søndermarkskolens udearealer skal indgå i en bruger-til-brugerproces, som 
sigter på at etablere flere træningsfællesskaber på Frederiksberg. Den
vil allerede fra 2021 bidrage til at modne interessen blandt flere kommende 
brugere for at bruge ny idrætsfacilitet.
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4  .  I D È P R O S P E K T
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4 . 1  I D È P R O S P E K T  -  G R U N D L A G

Området mellem Hoffmeyersvej og idrætsbanerne ved Frederiksberg 
Hallerne består frem til Troels-Lunds Vej af et villakvarter fra 
mellemkrigstiden. Sydfor ligger en omfattende række af institutioner: 
Heriblandt Søndermarkskolen fra 1934 samt Johannesskolen fra omkring 
1980.

“Generationernes bånd” er indrammet af de to store trafikale 
hovedfærdselsårer: Peter Bangs Vej og Roskildevej. Mod vest møder området 
en barriere i form af baneterrænet. Derfor vil en af de primære adgangsveje 
være via Troels-Lunds Vej og forbi Søndermarkskolen.

Projektet kobler sig bevidst til Generationernes Bånd og skaber ny 
forbindelse mellem skole og lokalsamfund.

KOBLING TIL FREMTIDIG HAL, NORDENS PLADS  

KOBLING ´GENERATIONERNES BÅND´

SALEN

FORPLADS

SKOLEGÅRD

SKOLEN

TROELS-LUNDS
 VEJ

H
O
FFM

EYER
SVEJ

SALEN

LOFT

OMKLÆDNING DEPOT

SCIENCE-LOKALE

Afgangseksamen for idrætsfaget blev indført i 2014. Her er der opstået nye behov muligheder for såvel elever og idrætslærere 
for at inddrage nyudviklede læremidler (mekaniske og digitale tiltage) og rumligheder.

Mange idræetsforeninger i de større byer mangler faciliteter til at træne og udøve idræt, samt at mødes i sociale 
sammenhænge ifm. idræt og andre aktiviteter. 

I Danmark findes der omkring 1700 gymnastiksale (10x20m). De fleste der er opvokset i Danmark, kender udemærket disse 
standardbyggerier, som er indrettet til traditionel gymnastikundervisning med ribber langs væggene, tove der kan trækkes 
frem og bomme sænkes fra loftet. Disse gymnastiksale har mange kvaliteter, men virker i dag utidssvarende set i forhold til 
de mange nye idrætsaktiviteter, bevægelsesfællesskaber og den undervisning som skolereformen stiller krav til. 
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Tre hovedgreb udgør det arkitektoniske progressionslag i projektet:

4 . 2  I D È P R O S P E K T  -  P R O G R E S S I O N S L A G 

Åbning i facaden mod vejen og 
skolegården skaber koblingen:  
Gade-forplads-multisal-skolegård. De 
tilstødende udearealer programmeres 
til forskellige aktiviteter, så de 
bidrager til at tilbyde diversitet i 
bevægelse og leg

Vertikal forbindelse i huset - kan 
tænkes enten som åben eller 
lukket, der kan tilføres forskellige 
idrætsrelaterede elementer, som 
digitale skærme, vertikale 
redskaber / bevægelse mv.

Koblingen til nyt loftsrum skaber 
mulighed for at tilbyde en endnu 
bredere vifte af faciliteter - og 
derved også typer af brugere og 
bevægelsestilbud

Kobling til sciencelokalet som 
nyt fælles / forenings -rum. Både 
forbindelser til bevægelse og kig 
skal tænkes ind, ift. forenings- og 
skolebrug

U D A D I N D A D O P A D
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4 . 3  I D È P R O S P E K T  -  P R O G R E S S I O N S L A G

MEKANISKE TILTAG

Det mekansike progressionslag for salens inventar, består af svingbare 
ribber,der kan flyttes - eller svinges - et ben ad gangen vha. støttehjul. 
Ribberne fungerer som lodrette rammer, hvori forskelligt udstyr kan 
monteres og derved skabe et sammenhængende bevægelsesforløb. På 
gavlvæggen mod vest installeres 2m høje foldbare spejle i væggens fulde 
bredde. Spejlene foldes sammen i hver side når de ikke er i brug.
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4 . 4  I D È P R O S P E K T  -  P R O G R E S S I O N S L A G

DIGITALE TILTAG

Det digitale progressionslaget for salens inventar. Salen udstyres med 
projektor monteret i loft, samt med musikanlæg, der kan tilgås af alle 
brugere. Lyskast fra projektor på gavlvæg og gulvareal giver nye bevægelse, 
og lege -muligheder. Gavlvæggen monteres med et interaktivt system, 
som kan registrere berøring. Herved kan der f.eks. skydes til efter mål efter 
bevægelige elementer og der registreres automatisk om der træffes. Til brug 
for danseopvisninger, teaterforestillinger og lignende skabes der mulighed 
for spændende scenografiske belysninger.
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4 . 5  I D È P R O S P E K T  -  A K S O N O M E T R I
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4 . 6  I D È P R O S P E K T  -  S I T U AT I O N S P L A N

Fremtidige forhold
Situationsplan - 1:500

Eksisterende forhold
Situsationsplan - 1:500
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4 . 7  I D È P R O S P E K T  -  P L A N ,  S T U E

Fremtidige forhold
Plan stue - 1:200

Eksisterende forhold
Plan stue - 1:200
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Processkitse, mekaniske og digitale progressionslag
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4 . 8  I D È P R O S P E K T  -  P L A N ,  1 .  S A L

Fremtidige forhold
Plan 1. sal - 1:200

Eksisterende forhold
Plan 1. sal - 1:200
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4 . 9  I D È P R O S P E K T  -  P L A N ,  2 .  S A L

Fremtidige forhold
Plan 1. sal - 1:200

Eksisterende forhold
Plan 1. sal - 1:200

4 . 8  I D È P R O S P E K T  -  P L A N ,  1 .  S A L
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Fremtidige forhold
Opstalt, nord - 1:100

4 . 1 0  I D È P R O S P E K T  -  O P S T A LT
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4 . 1 1  I D È P R O S P E K T  -  T V Æ R S N I T

Fremtidige forhold
Tværsnit - 1:100
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Fremtidige forhold
Længdesnit - 1:100

4 . 1 2  I D È P R O S P E K T  -  L Æ N G D E S N I T
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5  .  B Y G G E P R O G R A M
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5 . 1  B Y G G E P R O G R A M  -  B A G G R U N D  &  O R G A N I S AT I O N

INDLEDNING
Dette byggeprogram omhandler ombygning af den ene af to gymnastiksale 
på Søndermarkskolen, Frederiksberg. Projektet er en del af kampagnen 
“Gamle gymnastiksale, nye muligheder” som Lokale og Anlægsfonden, 
Dansk Skoleidræt og Danmarks idrætsforbund står bag. Her blev 10 
eksmpelprojekter udvalgt over hele landet, og deltog i en udviklingsfase der 
resulterede i et visionsoplæg. På baggrund af disse oplæg blev der udvalgt 
fem projekter til realisering. Gymnastiksalen på Søndermarkskolen er blandt 
disse fem projekter.

Projektets udbud og udførsel integreres som en del af en større planlagt 
renovering af Søndermarkskolen. 

Byggeprogrammet er udarbejdet som supplement til visionsoplægget og 
skal således læses i sammanhæng hermed.

VISION (OPSUMMERET FRA VISIONSOPLÆGGET)
Idrætsfaget er i dag et fag, hvor eleverne spiller en langt større rolle som 
medskabere af viden og indhold i faget. Bl.a. skal alle elever arbejde med 
spil- og aktivitetsudvikling, ligesom ”innovation og entreprenørskab” som 
tværgående tema skal være en del af idrætsundervisningen. Ydermere er 
idræt blevet et prøvefag, som også forudsætter, at eleverne lærer både 
med hoved og krop. De traditionelle faciliteter fra sportens verden rummer 
foreningsfællesskaber, mens idrætsfagets bevægelsesfællesskaber ikke 
nødvendigvis når sit fulde potentiale her.

Ligeledes ses et behov fra fritidslivet og civilsamfundets foreninger, som 
ønsker at de eksisterende klassiske skolehaller gøres mere tidssvarende 
for bl.a. at forbedre muligheden åben skole samarbejde med de lokale 
idrætsforeninger samt at skabe bedre muligheder for foreningerne 
efter skoletid.De traditionelle faciliteter fra sportens verden rummer 
foreningsfællesskaber, mens idrætsfagets bevægelsesfællesskaber ikke 
nødvendigvis når sit fulde potentiale her.

OPDRAG
Projektet er et udviklings- og formidlingsprojekt, hvilket betyder, at 
projektet omfatter en række aktiviteter, der skal udvikle, afprøve og 
videreformidle konkrete, gode og inspirerende ideer til om- og tilbygning og 
indretning af gymnastiksale.

I projektet skal der udvikles og afprøves en række konkrete løsninger på 
nytænkende indretning samt om og til -bygning af gymnastiksale, så de i 
højere grad understøtter de nutidige behov, altså behovet for åben skole, at 
foreningerne m.fl. kan anvende faciliteterne efter skoletid og at faciliteterne 
fungerer som faglokale for idrætsfaget. Disse løsninger kan skabe inspiration 
og eksempelværdi for andre af skoler, som har tilsvarende udfordringer og 
potentialer.
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5 . 2  B Y G G E P R O G R A M  -  M Y N D I G H E D ,  T I L G Æ N G E L I G H E D  O G  B Æ R E D Y G T I G H E D

MYNDIGHEDSFORHOLD

Generelt
Byggeriet skal overholde BR18 og følge bestemmelserne i lokalplan 110, som 
er gældende for projektområdet. Søndermarkskolen er kategoriseret som 
bevaringsværdig i kategori 4, og der er indledt dialog herom med FRB bygge 
og projekt samt FRB byggeri og arkitektur.

Brand
I “det vertikale element” etableres en ny trappe som forbinder gymnastiksal, 
fællesrum og loft. Intentionen er, at denne trappe skal fungere som flugtvej 
og derved erstatte den nuværende udvendige brandtrappe mod syd. Dette 
forhold skal kvalificeres yderligere efter behov og nærmere aftale med 
bygningsmyndigheden i den kommende projekteringsfase. Alternativt 
vendes den udvendige brandtrappe, så den flugter med skolens østlige 
facade, således at der fortsat er to af hinanden uafhængige flugtveje fra 
Sciencelokalet til det fri.                        
 
Ventilation
Det nuværende sciencelokale ventileres i dag af eksisterende anlæg placeret 
i tilstødende loftslokale. I projektet forudsættes det at anlægget bevares 
og genbruges med ny rørføring til sal og loft. Lovkrav og beregning af 
luftskiftemængder kvalificeres yderligere i den videre projektering.

TILGÆNGELIGHED

Tilgængelighed i det bebyggede miljø
Projektet skal forberedes til brug af personer med moderat 
funktionsnedsættelse af forskellige karakterer, men ikke forberedes til svært 
handicappede og visitationsanvendelse

Niveaufri adgang etableres mellem gymnastiksalens gulv og tilstødende 
udearealer. Adgang for kørestolsbrugere sker gennem skolens eksisterende 
hovedindgang og omklædning. Det sikres, at denne rute overholder 
gældende regler jf. BR18 og SBI-anvisninger om tilgængelighed og adgang 
for kørestolsbrug. Alternativt kan der integreres en rampe i tilstødende 
udearelaer.

Digital tilgængelighed
Der lægges i nærværende idéprospekt op til brug af digitale idrætsredskaber, 
evt. online bookingsystemer og elektronisk adgangskontrol. Ligeledes 
overvejes dynamiske informationssystemer i projektet vha. apps, monitors, 
mv. Brug af disse fysiske og digitale brugergrænseflader af syns eller 
kognitive -hæmmede persongrupper skal forberedes og en strategi for 
assistance og hjælp skal udvikles med bygherres ønsker i fokus.

 

BÆREDYGTIGHED

Der er i projektet ikke krav om bæredygtigheds-certificering, men strategien/
planen for bæredygtighed på projektets lægger særlig vægt på fire emner:

Brugerinddragelse (proces kvalitet)
Der er udført seks workshops med brugerdeltagelse. Her har fremtidige 
brugere og faglige repræsentanter med interdisciplinære arbejdsgrupper 
og rundbordsdiskussioner været med til at definere projektets vision 
og udformning. Der har også været input fra skolens elever gennem 
spørgeskemaer med mulighed for kvantitative og kvalitative svar.

Genanvendelse (teknisk kvalitet)
Transformation af eksisterende fysiske faciliter
- Eksisterende bygningsmasse renoveres og anvendelsen fortsætter. Helt og 
delvist forældede lokaler transformeres, og målrettes en mere tidssvarende 
brug. Herved spares ressourcer og heraf afledt co2. 
- Eksisterende installationer genanvendes i størst muligt omfang:
-Det undersøges om ventilationsanlægget over sciencelokalet kan servicere 
gymnastiksalen vha. en mindre justering af rørføringen.
-Eksisterende laboratorie-møblering i science genbruge til køkken i det nye 
fælleslokale
-Bomme og tovværk i gymnastiksalens loft beholdes og renoveres efter 
behov (bomme i loftet ved det vertikale element fjernes) 
- Et miljø med rødder i fortidens kultur 

Fleksibilitet (social og økonomisk kvalitet)
Flerfunktionel multisal der sikrer hensigtsmæssige bevægelse og idræts 
–tilbud i fremtiden. Fællesrummet disponeres med minimal funktionel 
programmering, indtages og defineres af brugeren.

Indeklima (social og miljø kvalitet)
Der bruges fortrinsvis naturlige monomaterialer som ikke afgiver skadelige 
stoffer til nærmiljøet. Herved sikres en god luftkvalitet ved brug af huset, og 
ift. nedtagning overvejes de miljømæssige konsekvenser for bortskaffelse og 
potentiale for genanvendelse.
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5 . 3  B Y G G E P R O G R A M  -  K U LT U R A R V

BEVARING
Søndermarkskolens arkitektoniske fremtoning som et smukt samlet 
institutionelt anlæg fra mellemkrigsårene, og gymnastiksalens klassiske og 
standardiserede indretning, er bærende for det videre arbejde med stedets 
og byggeriets historie og kulturarv. Søndermarkskolen er klassificeret som 
bevaringsværdig af moderat til høj grad, klasse 4. Dialog med Byggeri og 
arkitektur, Frederiksberg kommune, omkring den foreslåede åbning i facaden 
er igangsat og projektets hovedgreb er blevet forevist. Hertil blev der givet 
positiv tilkendegivelse for gennembrydning af facaden.

Flg. to bevaringsværdier har været i fokus ved udarbejdelse af nærværende 
idéprospekt:

RYTME OG DETALJERING 

De symmestriske vinduespartier repeteres 
regelmæssigt som en tekstur ud over 
bygningskroppene. Med stram rytme og 
gennemgående vinduesbånd tydeliggøres 
facadens forløb.

Fra 1. sal og op, er alle vindueskarme detaljeret 
med smukke indfatninger. I stueetagen kun 
enkelte steder.

GEOMETRI OG SYMETRI

De smukke og velpropoertionerede volumener, refererer 
med deres skalaspring til de omkringliggende villaer, samt 
til institiunelle og offentlige byggerier. Taglandskabet 
defineres smukt med opskalkning og helvalmede tage. 

Volumenerne lægger sig symetrisk om en Syd/Nord-vendt 
akse for balance og orden.
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5 . 4  B Y G G E P R O G R A M  -  B R U G E R I N D D R A G E L S E

Brugerinddragelse fordrer innovation og forståelse for den kontekst, 
hvori brugeren oplever og anvender en facilitet. Overordnet handler 
brugerinddragelse om at give et mere informeret grundlag at træffe 
beslutninger ud fra, som sikrer størst mulig værdi for fremtiden. I en 
helhedsorienteret designprocess er brugerne således en vigtig informations- 
og inspirationskilde, og deltager i en åben vidensdeling omkring behov og 
ønsker for fremtidige forhold, samt deler erfaringer.

Første møde var en opstarts-workshop hos LOA i Nyborg fælles for alle 
projekter i kampagnen. Herefter har bygherre, brugere og rådgiver for 
Søndermarkskolen arbejdede videre i 6 projekt-specifikke workshops. 
Parallelt har rådgiver været i dialog med Lokale- og Anlægsfonden 
(LOA), Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Dansk Skoleidræt (DSI), samt 
Frederiksberg Kommunes byggeafdeling og en mindre projektstyregruppe 
med repræsentanter fra Søndermarkskolen, Frederiksberg Idræt, samt 
kultur- og fritidsforvaltning og skoleforvaltning i Frederiksberg Kommune.

De 6 projekt-specifikke workshops har haft flg. teamer:

Workshop Dato  Sted   Emne
1  01.10.20  Søndermarkskolen Oplæg fra LOA og Frb. Introduktion til workshop-række
2  05.11.20  Søndermarkskolen Sal og kontekst, screening af potentiale
3  03.12.20  Søndermarkskolen Første skitser  - involvering af elever
4  05.05.21  Cornelius Vöge  Konkretisering af hovedgreb
5  21.06.21  Søndermarkskolen Kvalificering af hovedgreb – involvering af foreningsliv og lokalsamfund
6  23.08.21  Søndermarkskolen Tilpasning og aflevering af projekt.

Workshop 2,  05.11.20 på Søndermarkskolen. Workshop 6,  23.08.21 på Søndermarkskolen. Workshop 5,  03.06.21 på Søndermarkskolen.

Workshop 5,  eksempel på metode
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5 . 5  B Y G G E P R O G R A M  -  B R U G E R P R O F I L E R

BRUGERPROFILER
Projektet har tre overordnede brugergrupper, der hver især dækker over 
flere forskellige brugerprofiler: Skole, foreningsliv og lokalsamfund. 

Målet er at skabe bedre rammer for hver brugergruppes aktiviteter, men 
også nye samspil og synergier mellem brugerne blandt andet gennem nye 
koblinger mellem idrætsundervisning og anden undervisning; mellem skole, 
SFO, klub og foreningsliv og mellem skole, foreningsliv, kommune og andre 
aktører i lokalsamfundet. 

1. HVERDAGSBRUGERE 
Skolen er fast bruger af ny sal og øvrige lokaler på hverdage kl. 8-16 eller 17.

Skolens brugere omfatter: 

• Ca. 700 elever fra 0.-9. klasse, herunder børn i SFO og klub 
• Unge fra ungdomsklub og evt. ungdomskole
• Bevægelsesvejleder
• Idrætslærere
• Andre lærere
• SFO- og klub-pædagoger og medhjælpere
• Skolens samarbejdspartnere som f.eks. sundhedsplejen, PPR,   
 Jump4Fun og Fritidsguider 
• Teknisk personale, herunder rengøring.

Hverdagsbrugere vil have skemalagt adgang til ny sal og øvrige lokaler. 

Indgang vil hovedsageligt ske fra skole eller via skolegården, hvor der er 
brug for at skabe flere aktivitets- og opholdsmuligheder for skolens elever. 

I vinterhalvåret vil idrætsundervisning for 0.-5. klasse være primær aktivitet 
i ny sal og med vægt på de dele af en moderne idrætsundervisning, som ikke 
er mulige i den traditionelle sal. I  sommerhalvåret skal idrætsundervisning 
kunne kombinere brug af sal og udeareal. Hvis vejret tillader eller tilsiger 
det, skal sal og øvrige lokaler kunne åbnes i frikvarter og til f.eks skolernes 
motionsdag, Red Barnet Dag m.fl..

Faglærere og pædagoger har hele året brug for adgang til at kunne lave 
flere planlagte og/eller spontane bevægelsesaktiviteter som del af anden 
undervisning, både ude og inde i f.eks. det nye loftsrum.

Elever vil som udgangspunkt altid bruge ny sal og øvrige lokaler under 
opsyn af lærere, pædagoger, gårdvagt m.fl. Børnene skal i videst mulige 
omfang kunne tilpasse, bruge og rydde lokaler op uden eller kun med lidt 
voksenhjælp.
 
Bevægelsesvejleder har udvikling og forankring af bevægelseskultur som 
vigtig opgave og har brug for en base til egen forberedelse, undervisning, 
kurser for kolleger, møder, samtaler og til opbevaring af pædagisk-
didaktiske (inspirations-)materialer.
 

 2. FORENINGSBRUGERE 
Foreningsbrugere omfatter:  

• Trænere/instruktører
• Udøvende medlemmer, især familier, børn og unge
• Ventende forældre 
• Foreningernes bestyrelser, udvalg mv. 

Foreningsbrugere har brug for adgang på eftermiddage fra kl. 16-17, aften 
og weekend. Indgang fra forplads/vej vil være brugernes naturlige og 
primære adgangsveje.

FRB Dans og Frederiksberg Familieidræt får Søndermarkskolen som base 
og tildeles faste, sammenhængende tider, særligt eftermiddag, tidlig 
aften og weekend. Fordeling af tider skal give foreningerne mulighed for 
overlappende aktiviteter i samarbejde med skole, SFO og klub.

Øvrige foreninger, herunder nuværende brugere, skal fortsat kunne booke 
lokaler via portal, fast og/eller ad hoc. 

Lokaler bookes enkeltvis med mulighed for at booke flere rum samtidig, 
herunder hele faciliteten og dens udearealer til større aktiviteter og 
arrangementer som f.eks. åbne tilbud om familieidræt, danseopvisning, 
Prøv-en-aktivitets-dag for børn.

Foreningerne (og andre brugere) skal på udvalgte tidspunkter, f.eks. 
hverdage mellem kl. 16-19 eller udvalgte tidspunkter i weekenden, ikke 
kunne booke fællesrummet. Dette skal muliggøre møder på tværs af 
brugergrupper, socialt samvær og venten.

Foreningerne har brug for adgang til fælles depot, samt plads til at opbevare 
egne materialer, særligt FRB Dans og Frederiksberg Familieidræt, hvor 
faciliteten vil have klubhus-funktion.

3. ANDRE FRITIDSBRUGERE 
Fritidsbrugere omfatter: 

• Mere selvorganiserede grupper, f.eks. gå- og løbeklubber, der evt.  
 udspringer af Bevæg Dig for Livet-initiativer
• Beboere i lokalområdet
• Forbipasserende 

Fritidsbrugerne vil især være voksne sen eftermiddag, aften og weekend.

Fritidsbrugerne har brug for at kunne mødes til aktiviteter som opvarmning, 
udstrækning, men også socialt samvær før og efter aktivitet og have 
mulighed for kortvarig opbevaring af personlige genstande. 

Beboere og forbipasserende har brug for, at udearealer inviterer til både 
ophold og aktivitet, at man tør gå ind på skolens område og ledes fra 
forplads til skolegård.

Adgang til booking af lokaler vil skulle ske efter aftale med skolen, og 
indgang primært fra forplads mod nord.

4. PUBLIKUM
Søndermarkskolens atrium bruges til større arrangementer. Lejlighedsvist vil 
der være behov for at tage idrætsfaciliteten ibrug til f.eks. danseopvisninger, 
teater og lignende med publikum.

Publikum vil primært være søskende, forældre og bedsteforældre og have 
behov for garderobe, toilet, sidde- og ståpladser og mulighed for at gå 
udenfor i pauser.   

Indgangen fra forplads/vej vil være den primære publikumsindgang.
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Gymnastiksal forbindes med byrummet og via blandt 
andet Generationernes bånd med lokalsamfundet

• Gymnastiksalen indtegnes i et samlet 
 bevægelsesforløb mellem inde og ude

• Skal kunne understøtte undervisning, samt mere 
 bevægelse i pauser, frikvarterer og fritid (SFO,  
 klub mv.) 

• En nyttige forbindelse mellem inde og ude – en
 overgang der inviterer ind, og faciliterer uformel  
 og sporadisk ophold og aktiviteter

• Det forbindende uderummet skal invitere til både  
 bevægelse og ophold

Gymnastiksalen forbindes med sciencelokalet og via 
klubhusfunktion med foreningslivet.

 
• Skal forbinde og støtte op om aktiviteter i salene  
 og knytte foreningsliv og skole tættere sammen.

• Multianvendeligt i forhold til vente-ophold, 
 klubhusfunktion, teoretisk idrætsundervisning, 
 evt. ”rolige” bevægelsesaktiviteter 

• Max. knytte 4-5 foreninger fast til faciliteten, fra 
 næste designfase til senere drift. Især FRB Dans 
 og Familieidræt er vigtige at koble på, de er  
 ”hjemløse”

• Indbyde til socialt samvær og tilbyde mulighed  
 for at opbevare materialer, kommunikere til  
 medlemmer og andre

• Disponeres til 25 personer

• Forbindelse til multisal, gerne en kreativ løsning,  
 f.eks. sænke-bro, klatrenet, svævebane

• Skærm til idrætsundervisning, og facilieter til 
 tværfaglig undervisning med udgangspunkt i 
 idræt.

• Vigtigt med den visuelle forbindelse; at man som  
 forældre kan se på sine børns aktiviteter.

Gymnastiksalen / science-lokalet forbindes med 
loftsrummet 

• Samlet facilitet rummer: Hård (traditionel sal og
 uderum), blød (loftet) og multisalen som 
 midtimellem

• Den nye sal på loftet skal indbyde til stille   
 aktiviteter som f.eks yoga, men også kunne  
 anvendes til at tumle mv.

• Multisalen er midt i mellem og skal prioritere  
 motorik med kravle-klatre, spring, dans,
 bevægelse og optræden, men også have 
 gulvplads, der fleksibelt kan anvendes til
 andre formål, f.eks. boldspil.

• Kravle-klatre-motorikbane skal være et forløb,  
 der går igennem hele faciliteten og forbinde ude  
 og inde / blød og hård.

• Multisalen skal gå i højden, så den forbinder sig  
 med loftsrum/sal, gerne  som et forløb, hvor vild 
 aktivitet nede kan blive til mere rolig aktivitet 
 oppe 

• Man skal kunne lukke af til hvert rum/sal, så 
 aktiviteter også kan afvikles uden at forstyrre 
 hinanden

Lukket sal 

Åben op til sience 

Åben op til tag

Åben op til udeareal

Åben op til udeareal + skolegaard

Hele pakken 

Lukket sal 

Åben op til sience 

Åben op til tag

Åben op til udeareal

Åben op til udeareal + skolegaard

Hele pakken 

Lukket sal 

Åben op til sience 

Åben op til tag

Åben op til udeareal

Åben op til udeareal + skolegaard

Hele pakken 

5 . 6  B Y G G E P R O G R A M  -  H O V E D G R E B

U D A D I N D A D O P A D
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5 . 7  B Y G G E P R O G R A M  -  O V E R O R D N E T  D I S P O N E R I N G

PROJEKTET ER OPDELT I FLG. FEM OMRÅDER:

SALEN
Den dobbelthøje sal er projektets primære rum. Facaden åbnes op mod 
nuværende skolegård og cykelparkering, og der dannes forbindelse til 
sciencelokale på 1. sal

FÆLLESRUM
Eksisterende sciencelokale på 1. sal omdannes til fællesrum / 
foreningslokale og forbindes til salen

LOFT
Loftetagen inddrages, og indrettes så det kan komplementere faciliteterne i 
salen. 

UDEAREALER
Loggia/overdækning tilføjes ud for åbningerne til salen. Belægning med 
delvis faldunderlag danner et samlet forløb og omringer forskellige felter 
med forskellige overflader.

”DET VERTIKALE ELEMENT”
”Det vertikale element” forbinder alle de førnævnte områder til et samlet 
forløb

LOFT

SALEN

DET VERTIKALE ELEMENT

UDEAREALER

UDEAREALER

DET VERTIKALE ELEMENT

FÆLLESRUM / FORENINGSLOKALE
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NY MULTISAL
Der skal etableres en ny sal til moderne idrætsundervisning, understøttende 
og anden undervisning; til SFO-, klub- og foreningsaktiviteter, samt 
selvorganiseret aktivitet i lokalsamfundet.  Salen skal kunne bruges til leg, 
bevægelse og idræt for mindst 25 personer.  Salen skal desuden kunne 
rumme et mindre (forældre-)publikum i forbindelse med danseopvisning, 
teaterforestillinger og lignende. Salen skal indbyde og inspirere både børn, 
unge, voksne og seniorer til mere og anderledes bevægelse. 

Dans er en særligt prioriteret aktivitet og salen skal indrettes med en større 
spejlvæg på gavlvæggen mod vest.

Særlige multifunktionelle og æstetiske kvaliteter ved den gamle sal skal 
bevares af hensyn til bevaringsværdig og for at fastholde forbindelsen til 
Søndermarkskolens overordnede stramme, symmetriske arkitektur. 

Åbninger i facaderne dikteres af de ovenfor placerede vinduer.

ADGANG
Adgang til salen skal kunne ske fra både forplads, skolegård og gennem 
eksisterende omklædningsrum. Særskilt adgangskontrol etableres.

Direkte adgang til salen skal udenfor skoletid fungere som primær indgang 
til den samlede idrætsfacilitet. 

Ved indgangen fra forpladsen indrettes “den vertikale forbindelse” så 
aktiviteter i salen forstyrres mindst muligt af andre brugeres ankomst. Her 
etableres mulighed for mindre garderobe, infotavler og detpotplads. 

MATERIALER
Salen og dens flader udføres i robuste og slidstærke materialer med henblik 
på nem rengøring, mange forskellige brugere (børn, unge, voksne, større 
grupper, mv.) og mere intensiv brug.  Certificerede nærmiljø-venlige 
materialer med EPD-dokumentation anvendes , og LCA-screening af 
alternativer anbefales.

Salens gulv skal være særligt egnet til dans, rytmik, bevægelsesaktiviteter 
for børn i både idrætsundervisning og anden undervisning, 
familiegymnastik og andre former for bløde bevægelsesformer. 

Elasticitet og friktionslag skal være sammenhængende så fri bevægelse kan 
faciliteres på tværs og på langs af gulvet og bruges som én samlet bane – 
f.eks. til boldspil. Et afgrænset felt skal dog være egnet til dans og forberedt 
lyskast fra projektor. Gulvet må ikke være for glat og alle typer indendørs 
sko skal kunne anvendes. I den videre projektudvikling skal de præcise 
krav til elasticitet og friktion defineres i samarbejde mellem leverandører, 
rådgiver, foreninger og skole for at sikre bredest mulig anvendelse. Ift. drift 
og vedligehold skal gulvet kunne håndtere daglig bevægelse mellem inde og 
ude. F.eks.  ”Tarkett Lumaflex Omnisport Reference Multi-Use” 

DEPOT OG ANDEN OPBEVARING
Lokalet skal let kunne konverteres til forskellig brug. Der skal således være 
god og niveaufri adgang til eksisterende depoter til f.eks. måtter, lettere 
udstyr og pædagogisk-didaktiske materialer. Derudover etableres der 
depotplads under trappen i “den vertikale forbindelse”.

INVENTAR
For at understøtte størst mulig bredde af aktiviteter anvendes fleksibelt 
inventar, der let kan flyttes, sænkes eller drejes på plads af brugerne selv. 

MEKANISKE FACILITETER
Der etableres brønde i gulvet hvori forskellige svingbare ribber kan placeres. 
Disse ribber kan flyttes - eller svinges - et ben ad gangen vha. støttehjul. 
Ribberne fungerer som lodrette rammer, hvori forkelligt udstyr kan monteres 
og derved skabe et sammenhængende bevægelsesforløb.

På gavlvæggen mod vest installeres 2m høje foldbare spejle i væggens fulde 
bredde. Spejlene foldes sammen i hver side når de ikke er i brug.

Eksisternede loftsmonterede bomsytem samt system for klatretov bevares.
 
DIGITALE FACILITETER
Salen udstyres med projektor monteret i loft, samt med musikanlæg, der 
kan tilgås af alle brugere. Lyskast fra projektor på gavlvæg og gulvareal 
ved dansegulv skal sikres vha. hensigtsmæssig overflade. Til brug for 
teaterforestillinger og lignende skal skabes mulighed for scenelys. Systemet 
skal så vidt muligt leveres og installeres komplet med computer, kabler, 
kamera, følere, projektere mv. Eksempel herpå er  “Interaktiv System LÜ”.

Højtalere placeres, så der opnås en ensartet lyd i hele salen og monteres i 
en højde, der ikke generer brugen af rummet, spejle, gulv, bomme, ribber og 
kroge mm. 

Afsøger muligheder i den videre udvikling. Indføring og uddannelse.

BELYSNING
Kunstig belysning skal være dæmpbar og kunne justeres efter behov af 
brugerne selv. Ligeledes skal de kunne styre mørklægning af salen.

VENTILATION 
Naturlig ventilation sikres ved at brugerene åbner døre og evt. vinduer. 
Anden ventilation skal så vidt muligt ske ved at genanvende 
ventilationsanlæg på 2. sal med en supplerende rørføring til salen. 

5 . 7 . 1  B Y G G E P R O G R A M  -  S A L E N
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5 . 7 . 2  B Y G G E P R O G R A M  -  F O R E N I N G S L O K A L E  /  F Æ L L E S R U M

NYT FÆLLESRUM
Eksisterende science-lokale på 1. sal omdannes til nyt flerfunktionelt 
fællesrum med plads til 25 personer. Lokalet skal tilgodese en bred vifte af 
brugere fra skole, foreningsliv og lokalsamfund og understøtte møder på 
tværs af brugergrupper mulige - både planlagte, som spontane.

Fællesrummet skal primært anvendes til siddende aktivitet som f.eks. 
arbejdsplads for bevægelsesvejleder, undervisning, kurser, møder, venten, 
lektielæsning, socialt samvær og mentalt sundhedsfremmende aktiviteter.

Arealet mod skolen disponeres til undervisning, kurser, formelle møder 
mm., mens arealt mod gymnastiksalen disponeres til aktiviteter af mere 
uformel karakter til formål som samtaler, hænge-ud mv..

ADGANG
Adgang til fællesrummet sker enten fra ny indgang i stueplan via trappe til 
1. sal, eller via den eksisterende indgang fra skolens 1. sal.  Der skal være 
adgangskontrol ved begge indgange til fællesrummet. 

Visuelt skal der være kontakt fra fællesrum til ny sal, så eksempelvis 
ventende forældre kan følge med i aktiviteter i salen. Mulighed for at 
skærme for indblik til salen skal indtænkes. 

MATERIALER
Fællesrummet udføres i robuste og slidstærke materialer med henblik 
på nem rengøring, mange forskellige brugere (børn, unge, voksne, større 
grupper, mv.) og mere intensiv brug. Certificerede nærmiljø-venlige 
materialer med EPD-dokumentation anvendes , og LCA-screening af 
alternativer anbefales.

DEPOT OG ANDEN OPBEVARING
Fællesrummet forsynes med et lukket depot. Brugerne skal have mulighed 
for at opbevare pædagogisk-didaktiske materialer i aflåselige skabe og 
lignende. 

For foreninger, der bruger faciliteten som ”klubhus”, skal det være muligt at 
opbevare foreningsmaterialer enten i depot eller aflåselige skabe. 
Skabe eller alternative opbevaringsmuligheder i rummet skal indgå 
meningsfuldt i rummets design og den samlede arkitektur.

INVENTAR
For at understøtte den størst mulige bredde i aktiviteter indrettes rummets 
områder med fleksibelt inventar, der let kan flyttes af brugerne selv. 

AV-UDSTYR
Lokalet udstyres med projektor og musikanlæg, der kan tilgås af brugeren 
og med projektion på væg. Af hensyn til projektering skal det være muligt at 
mørklægge lokalet.

TEKØKKEN
Eksisterende mindre køkkenelement med vask bevares for blandt andet at 
kunne understøtte socialt samvær. Der etableres en køkkenø med barstole.

BELYSNING
Eksisterende dæmpbar belysning bevares. 

GULV OG GULVBELÆGNING
Eksisterende gulv bevares.

VENTILATION
Lokalet skal opfylde krav for indeklima for undervisningslokaler. 
Naturlig ventilation skal kunne ske ved åbning af døre og vinduer. 
Eksisterende ventilationsanlæg bevares.
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5 . 7 . 3  B Y G G E P R O G R A M  -  L O F T  ( O P T I O N )

NYT LOFTSRUM
På 2. sal omdannes uudnyttet loft til et nyt bevægelsesrum under taget med 
plads til 20-25 personer.

Loftsrum skal kunne anvendes til mere indadvendte aktiviteter som f.eks 
yoga, men også aktiviteter som leg og tumlen, kamp- og klatresport.

Bouldering er en særligt prioriteret aktivitet og rummet skal indrettes med 
passende gulvbelægning og klatergreb.

ADGANG 
Eksisterende trappe fra 1. sal bevares.  Ny trappe i “det vertikale 
element” giver tilsvarende adgang til loftsrum. Der skal etableres særksilt 
adgangskontrol loftsrummet .

MATERIALER 
Loftsrum udføres i robuste, slidstærke, men blødere materialer af hensyn til 
aktiviteterne, mange forskellige brugere, intensiv brug og nem rengøring.  
Certificerede nærmiljø-venlige materialer med EPD-dokumentation 
anvendes , og LCA-screening af alternativer anbefales.

DEPOT OG ANDEN OPBEVARING
Depot og opbevaringsmuligheder skal etableres til brug for vekslende 
aktiviteter i lokalet, f.eks. til madrasser til i den østlige ende ved 
ventilationsanlægget. Skunkrum kan evt. indtænkes som opbevaring af 
mindre materialer.  

INVENTAR
På det skrå loft skal kunne monteres klatregreb til bouldering .

AV-UDSTYR
Lokalet udstyres med musikanlæg, der kan tilgås af brugerne via bluetooth.
  
BELYSNING
Kunstig belysning skal af hensyn til både rolige, indadvendte aktiviteter 
være dæmpbar. Der skal etableres tagvinduer med mulighed for åbning og 
betjening af brugerne. Det skal sikres at brugere ikke kan komme ud gennem 
vindueren.

GULV 
Gulvoverflade skal være hensigtsmæssigt for Yoga, kampsport og 
bouldering. Således blødt og egnet til fald, gerne med mobile madrasser 
indtænkt i specifikke zoner, som sikre størst mulig fleksibililtet for brug af 
rummet.

VENTILATION
Eksisterende ventilationsanlæg på loftet bevares. Ny rørføring skal sikre 
ventilation i loftsrummet. Naturlig ventilation kommer fra tagvinduer.
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5 . 7 . 4  B Y G G E P R O G R A M  -  U D E A R E A L E R

NYE UDEAREALER
Salen åbnes i begge facader mod udearelaerne - her sikres niveaufri adgang 
med ramper, og der etableres overdækning ud fra hver åbning. 

Skolens udearealer opdeles i 3 zoner med elementer, der komplementerer 
hinanden og tilbyder forskellige bevægelsesmuligheder for alle brugere af 
den samlede facilitet. 

Bevægelsesbanen (Banen) gennem ny sal forbinder de 3 zoner som én stor 
sløjfe, der også fremtidigt skal fungere som en sløjfe på Generationernes 
Bånd. 

FORPLADS
Ny opholds- og aktivitetszone foran skolen skal prioritere rum for uformelt 
ophold med indbyggede aktivitetsmuligheder af urban karakter f.eks. 
parkour og skating.  Zonen skal imødekomme de større elevers behov for 
at hænge ud og i mindre grad henvende sig til skolens mindste elever. Fra 
vejen skal zonen invitere forbipasserende ind, jf. Generationernes Bånd. 

OVERDÆKNING (option)
Ud fra hver åbning i facaden etableres overdækning. Konstruktion udføres i 
(fiber)beton og tagmateriale i kobber.

SKOLEGÅRD
I skolegården skal en ny aktivitetszone tilbyde elementer, der stimulerer 
forskellige former for bevægelse i frikvarter, herunder at flere af skolens ca. 
700 elever har aktivitetsmuligheder, samt aktivt kan bruges i forbindelse 
med idræts-, understøttende og anden undervisning, af foreninger 
og selvorganiserede grupper.  Som elementer kan indgå trampoliner, 
opstregninger, multibane til boldspil, sandgrav til spring, petanque mm.

GAVL
Ved gavl etableres en særlig klatrezone med faldunderlag. 
Eksisterende metalhegn fjernes.
Eksisterende græsplæne og beplantning bevares i størst muligt 
omfang som grønne, stemningsskabende elementer med selvstændige 
aktivitetsmuligheder.

BELÆGNING
Udendørs primær belægning i gummiunderlag - ved steder med bevægelse i 
højden med sikkert faldunderlag: ude, rundt om facaden. grænseflade med 
resten af skolegården/skolerenovering..

CYKELPARKERING
Eksisterende cykelparkering flyttes delvist til cykelparkeringsanlæg mod 
Howitzvej. Cykelparkering langs buskads mod øst bevares.

BRANDTRAPPE
Eksisterende brandtrappe fra sciencelokale til skolegård formodes at kunne 
sløjfes, da “det vertikale element” formodes at kunne fungere som flugtvej. 
Alternativt drejes brandtrappen 90 grader, så den flugter med skolens facade 
mod øst, og giver derved plads til åbning i facaden. B
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5 . 7 . 5  B Y G G E P R O G R A M  -  “ D E T  V E R T I K A LT  E L E M E N T ”

EN NY VERTIKAL FORBINDELSE
Den nye sal forbindes INDAD mod fællesrum på 1. sal og OPAD til loftsrum 
på 2. sal med et nyt rumligt element. Den forbinder også UDAD med 
adgangsforhold til salen udefra.

CIRKULATION
Det rumlige element skal muliggøre cirkulation mellem lokaler i den 
samlede facilitet og fortsat give adgang fra omklædningsrum til sal.

Elementet skal indeholde en almindelig trappeforbindelse, der 
dimensioneres i overensstemmelse med brandkrav. Trappeforbindelsen 
skal kunne fungere som adgang og ny flugtvej til og fra fællesrum / 
foreningslokale og loftet.

Den lodrette forbindelse udnyttes og apteres endvidere som et 
sammenhængende, sanseligt og motorisk stimulerende bevægelsesforløb 
fra sal til et mere indadvendt loft, særligt for mindre børn.

LYSHULE 
I “det vertikale element”s sydlige ende - i 1. sals højde - ender det motoriske 
bevægelsesforløb i en hule med åbent kig til salen, og med sudvendt vindue 
mod skolegården i hele hulens bredde og højde.

KARNAP
Fra fællesrum / foreningslokalet etableres en karnap der gennembryder 
“det vertikale element”, og giver udkig gennem et stort vindue til salen fra 
fællesrummet / foreningslokalet.

LAMELLER
Både trappeforløb og bevægelsesforløb skærmes fra sal med en front af 
trælammeller, der arkitektonisk respekterer skolens og salens eksisterende 
stramme, symmetriske udtryk. 

Siddeplads og opbevaring af udstyr og materialer integreres i designet.

MATERIALER 
“Det vertikale element”s front udføres i trælammeller i eg 45x45 mm. 
Overfladematerialer på trappe og bevægelsesforløb, samt karnap og lyshule, 
udføres i birketræsfinér, alternativt gennemfarvet MDF-plade. Certificerede 
nærmiljø-venlige materialer med EPD-dokumentation anvendes , og LCA-
screening af alternativer anbefales.
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6  .  P R O C E S ,  B U D G E T  O G  F I N A N S I E R I N G
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6 . 1  P R O C E S  -  U D V I K L I N G

PROJEKTORGANISATION 
Projektet vil indgå som del af den samlede renovering af Søndermarkskolen. 
Der nedsættes derfor ikke et særskilt byggeudvalg. 

Tovholdere fra Frederiksberg Kommunes Kultur- og fritidsafdeling, samt 
Skoleafdeling vil sammen med skolens ledelse og FIU-konsulent fungere 
som en mindre projektstyregruppe, der koordinerer med teknisk forvaltning 
og rådgiver og træffer beslutninger i udvikling af det endelige projekt.

Den nuværende bruger- og projektgruppe vil være fortsættende frem til 
faciliteten tages i brug. Den har ansvar for den løbende dialog med og 
involvering af nuværende og nye brugere frem mod realisering. I kommende 
faser med særligt fokus på mekaniske og digitale løsninger, organisering af 
værtskab og drift, samt forberedelse af opstartsaktiviteter. 

MEKANISKE OG DIGITALE LØSNINGER
Der skal træffes konkrete valg af mekanisk og digitalt udstyr med 
udgangspunkt i behov og ideer som brugerne allerede har meldt ind. I 
samarbejde med leverandør og rådgiver tilpasses og/eller udvikles de 
endelige produkter som den nye sal bliver apteret med. 

Umiddeltbart før indvielse af den nye sal og facilitet afvikles hands-on 
uddannelsesaktiviteter for skolens lærere og pædagogisk personale, 
trænere og instruktører og andre, der leder idræts- og bevægelsesaktiviteter. 
Det skal klæde på til at kunne anvende og udnytte nye mekaniske og digitale 
muligheder. Aktiviteter gennemføres fx som mindre kurser på tværs af 
brugergrupper med det samtidige formål at øge kendskabet til hinandens 
aktiviteter og skabe nye relationer. 

VÆRTSKAB OG DRIFT
Værtskabet som organisatorisk greb skal nærmere defineres og organiseres 
i faser, hvor det i opstartsfasen især er skolen og dens bevægelsesvejleder, 
der vil løfte værtsopgaven. Internt på skolen skal dette synliggøre og booste 
arbejdet med at få mere bevægelse ind i hverdagen og eksternt markere, at 
nu åbner skolen sig som lokalt mødested for foreninger og lokalsamfund. 

Værten skal hjælpe brugere i gang med at bruge faciliteten, faciliterer 
nye relationer, samarbejder og aktiviteter. Dette skal gøre skolens egne 
brugere, foreninger, frivillige og andre aktører klar til i næste fase selv at 
løfte værtsopgaven som led i at have adgang til faciliteterne, særligt udenfor 
skoletid. 

Fællesrummet bliver omdrejningspunkt for de ønskede nye møder på tværs. 
Det skal besluttes i hvilke tidsrum på hverdage og i weekender, man ikke kan 
booke lokalet og hvordan værtskabet her i praksis skal stimulere samvær og 
aktivitet på tværs af brugere, særligt i opstartsfasen.

I god tid før indvielse afholdes en workshop med fokus på værtskab, 
herunder hvordan værtsfunktionen praktisk løftes i dagtimer og udenfor 
skoletid, samt hvordan man inviterer brugerne fra både skole, foreninger 
og lokalsamfund ind i værtsrollen. Deltagere vil være nøglepersoner og 
kulturbærere fra henholdsvis skole, FRB Dans, Frederiksberg Familieidræt, 
FIU, Bevæg Dig for Livet m.fl.

OPSTARTSAKTIVITETER 
Den nye sal og samlede facilitet indvies med et større arrangement, hvor alle 
brugergrupper, presse, Lokale- og Anlægsfonden, DIF og Dansk Skoleidræt 
inviteres. 

I forbindelse med - eller i forlængelse af indvielse - introduceres nuværende 
og nye brugere til faciliteten, både dens praktiske anvendelse og vision, 
så alle kender ideen, formål og mål. Det kan ske i form af rundvisninger, 
informationsmateriale og lignende.

For at booste en ny brug af faciliteten som mulighedsrum og 
hverdagslaboratorium skal programsatte aktiviteter i opstartsfasen, fx det 
første halvår, demonstrerer de mange flere og nye anvendelsesmuligheder 
for både skole, foreningsliv og lokalsamfund – og ikke mindst muligheden 
for at gå sammen på tværs. 
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6 . 2  P R O C E S  -  A N V E N D E L S E

UNDERSTØTTE IDRÆTSUNDERVISNINGEN 

FÆLLES MÅL – DE TRE KOMPETENCEOMRÅDER
Den nye facilitet er overordnet programmeret og kodet, så sale og rum 
direkte understøtter og skaber nye muligheder i alle tre obligatoriske 
kompetenceområder under Fælles Mål: Alsidig idrætsudøvelse; Idrætskultur 
og relationer; Krop, træning og trivsel.  

Den traditionelle sal i samspil med multisalen skaber rum for alsidig 
idrætsudøvelse og mere traditionelle idrætsgrene. Fællesrummet fungerer 
som idrætsfaglokale med møblement, materialer, plancher og andet, 
der visuelt og sanseligt taler til både krop og ånd, og forbinder skole 
med foreningsliv og lokalsamfund. Loftsrummet danner, foruden ramme 
om mere nicheprægede aktiviteter som yoga, body flow, akrobatik og 
kampsport, også ramme om den del af idrætsfaget, som handler om fysisk 
træning, sundhed og trivsel, samt krop og identitet. 

Samlet vil elevernes vej frem mod og selve afviklingen af afgangsprøve i 9. 
klasse blive styrket.

TEMABASERET IDRÆTSUNDERVISNING
Forbindelserne udad, indad og opad giver mulighed for at understøtte og 
udvikle den temaorienterede idrætsundervisning. Idrætslærerne vil her 
kunne samle hele årgange eller arbejde på tværs af årgange i forløb om 
eksempelvis krop og trivsel. I multisalen kan alle samles og herefter fordele 
sig ud i forskellige aktivitetszoner, både inde og ude. 

TVÆRFAGLIGE KRYDSNINGER MELLEM IDRÆT OG ANDEN UNDERVISNING
Som hverdagslaboratorium åbner faciliteten for eksperimenter, der udvikler 
både idrætsfaget og bevægelseskulturen gennem tværfaglige krydsninger 
mellem idræt og andre fag, hvor det kropslige, boglige og sociale integreres i 
samme læringssituation. Det kan være enkeltstående mere spontane forsøg 
eller i planlagte temauger for hele skolen.  

FREMME BEVÆGELSESKULTUREN

SYNLIGGØRELSE OG FREMME AF BEVÆGELSESKULTUREN
Den nye facilitet vil gøre skolens fokus på bevægelse langt mere synligt og 
dagligt minde elever og medarbejdere om at huske bevægelse. 

Fællesrummet giver bevægelsesvejlederen mulighed for en synlig base til 
bevægelsesmaterialer, møder og som omdrejningspunkt for aktiviteter med 
elever, kolleger og eksterne samarbejdspartnere. 

Her vil lærere, der oplever det vanskeligt at integrere bevægelse i den 
fagfaglige undervisning, kunne kigge forbi til sparring eller booke 
et bevægelsesforløb for en hel klasse. Kolleger kan deltage i kurser 
og workshops. Elever med trivselsproblemer, sårbarhed, motoriske 
udfordringer mv. kan komme til særligt tilrettelagte forløb, eventuelt 
i samarbejde med sundhedsplejen eller PPRs fysioterapi for en mere 
koordineret indsats. I alle tilfælde med mulighed for at kombinere aktivitet i 
fællesrummet med brug af sal og loftsrum til øvelser. 

I forankringen af bevægelseskulturen får bevægelsesvejlederen brug for at 
arbejde tættere sammen med SFO og klub. Det vil åbne for spændende nye 
lærer-pædagog samarbejder og brede værtskabet ud på flere og dermed 
være flere om at løfte opgaven. På samme måde vil også frivillige kunne 
blive del af værtskabet.

45 MINUTTERS BEVÆGELSE OM DAGEN
Ved at skabe zoner til forskellige former for bevægelse bliver det muligt at 
arbejde mere systematisk og målrettet med at skabe en varieret skoledag for 
alle elever, både som led i undervisningen, i frikvarterer og i SFO og klub. 

I skoletid er forpladsen et godt sted til bevægelsesaktiviteter i andre fag; 
her generer man ikke anden undervisning. Ruminstallation kan bruges som 
videnstrappe som eleverne både kan sidde og bevæge sig på. Multisal og 
loftsrum giver mulighed for sproglege og talstafetter uden papirer blæser 
væk. 

I frikvarterer kan skolen vælge at åbne loftsrummet for de mindste elever 
til leg og tumlen. I sommerhalvåret kan der åbnes til multisalen, så ude og 
inde integreres og eleverne kan bevæge sig direkte mellem flere uderum 
og bruge salen til leg og bevægelse. Om vinteren og i dårligt vejr vil hele 
faciliteten kunne bruges som ”indendørs-skolegård”. 

Udenfor tilbyder forplads og skolegård flere både opholds- og 
aktivitetsmuligheder. De ældste elever vil have forpladsen, under det 
store træ, som foretrukket hæng-ud sted i frikvarterer. Også efter skole og 
i weekender vil de kunne mødes her med mulighed for at klatre eller gå i 
skolegården og spille bold.  

SFO OG KLUB
Især pigerne i SFO og klub tilgodeses ved, at nye rammer forbedrer 
mulighederne for at danse, og ikke mindst ved at danseforeningen inviteres 
til at bruge Søndermarkskolen fast. Det giver mulighed for at udvikle et nyt 
Åben SFO-samarbejde. 

I SFO-tid kan man åbne til alle sale og lade børnene bruge faciliteten 
mere på egen hånd med den tryghed, at de altid kan finde en voksen i 
fællesrummet. Børnene kan måske i grupper booke loftsrummet, hvor de 
selv definerer om rummet er til en stille god leg eller fuld gas og meget 
bevægelse.   

Som tilbud til børn, der er i SFO eller bruger klubben i ferier, kan SFO og klub 
rykke sine aktiviteter over i den nye idrætsfacilitet og tilbyde ferieaktiviteter 
med fokus på idræt, leg og bevægelse.   

SKABE NYE SAMSPIL MELLEM SKOLE, FORENINGSLIV OG LOKALSAMFUND

MØDESTED FOR ALLE
Fællesrummet bliver stedet, hvor brugerne oftest vil møde hinanden, 
planlagt eller spontant.  

Udøvende og forældre får med faciliteten et vente- og opholdsrum, der 
byder på inspiration og underholdning i form af plancher, bøger om krop og 
bevægelse eller små adspredende aktiviteter. Nogle vil formentlig bare nyde 
at kunne se børnenes aktiviteter i salen. 

KLUBHUSFUNKTION
Fællesrummet vil fungere som et fælles klubhus, der tilfører væsentlig 
attraktionsværdi til Søndermarkskolen. Foreningerne kan bruge rummet til 
socialt samvær, holde møder, træner- og instruktørkurser mm. 

Bevægelsesvejlederen er vært og viser nye foreninger, hvor man kan 
opbevare foreningsmaterialer og tavlerne, hvor foreninger kommunikerer til 
medlemmer og andre. 

FIU og Frederiksberg Kommune vil eksempelvis kunne bruge fællesrummet 
og klubhusfunktionen til foreningsudviklende aktiviteter på tværs af 
foreninger, og understøtte at foreningerne trækker på hinandens ressourcer 
og går flere sammen om at udnytte nye muligheder på Søndermarkskolen. 

Åben Skole-samarbejdet vil have stor fordel af, at flere foreninger får en 
mere fast tilknytning til skolen. Det åbner for mere løbende dialog og flere 
fælles aktiviteter. 

UDVIKLING AF NYE INDSATSER 
Faciliteterne vil være attraktive for Frederiksberg Kommune at bruge til, 
på tværs af forvaltninger, og med skole, foreningsliv og f.eks. bolig-sociale 
aktører at udvikle nye indsatser for mere sårbare og udsatte borgere. 
Fordelen ved at bruge Søndermarkskolen er blandt andet at lette overgange 
mellem indsats og deltagelse i foreningsaktiviteter. Det har man allerede 
positive erfaringer med i samarbejdet om Jump for Fun med DGI. 

FÆLLES LOKALT SAMLINGSPUNKT

INVITERENDE UDERUM 
Uderummet foran skolen åbnes som en aktivitets- og opholdszone, der 
inviterer beboere i området og forbipasserende til at bruge skolens område. 

I forbindelse med arrangementer i multisalen vil forplads og skolegård 
kunne bruges af ventende publikummer og eventuelt aktivt bruges som led i 
aktiviteterne. 

ÅBEN SAL
Sammen med foreninger, der bruger Søndermarkskolen, bliver multisalen 
ramme om Åben Sal for børn og forældre i weekender. Nogle gange med 
hele faciliteten i spil. Foreningerne bidrager på skift med aktiviteter, der 
inspirerer til at melde sig til foreningsaktiviteter. Bevæg-dig-for-Livet og 
Frederiksberg Familieidræt forventes at meget aktivt at bruge multisalen. 

GENERATIONERNES BÅND
Søndermarkskolens samlede facilitet vil kunne indgå i og bruges i udvikling 
og formidling af Generationernes Bånd, herunder som et godt sted at starte 
og afslutte events med mange deltagere.
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6 . 3  P R O C E S  -  T I D S  O G  P R O J E K T P L A N
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6 . 4  B U D G E T  O G  F I N A N S I E R I N G

I N D A D

UDVIDET PROJEKT:  “TYPE 2”  F INANSIERING

BASISPROJEKT

OPTION:  “TYPE 3”  F INANSIERING

Åbning i facaden mod vejen og 
skolegården skaber koblingen:  
Gade-forplads-multisal-skolegård. De 
tilstødende udearealer programmeres 
til forskellige aktiviteter, så de 
bidrager til at tilbyde diversitet i 
bevægelse og leg

Vertikal forbindelse i huset - kan 
tænkes enten som åben eller 
lukket, der kan tilføres forskellige 
idrætsrelaterede elementer, som 
digitale skærme, vertikale 
redskaber / bevægelse mv.

Koblingen til nyt loftsrum skaber 
mulighed for at tilbyde en endnu 
bredere vifte af faciliteter - og 
derved også typer af brugere og 
bevælgelestilbud

Kobling til sciencelokalet som 
nyt fælles/forenings -rum. Både 
forbindelser til bevægelse og kig 
skal tænkes ind, ift. forenings- og 
skolebrug

U D A D O P A D



UDAD - INDAD - OPAD, Søndermarkskolen i bevægelse - Idéprospekt - Okt 2021 | 59

OPTION:  “TYPE 3”  F INANSIERING

Anlægsoverslag for visionsoplæg
Dato: 2021.09.23
Udarbejdet af: SHN
Kontrolleret af: MPR

 

ID Bygningsdel

En
he

ds
pr

is

En
he

de
r

BASIS

En
he

de
r

TYPE 2

En
he

de
r

OPTION:
TYPE 3

En
he

de
r

OPTION: 
Overdækning

A1 Gulv, gymnastiksal* 1200 200 240.000 200 240.000 kr.

A2 Åbning af facade 4500 40 180.000 40 180.000 kr.

A3 Vertikal forbindelse 15000 40 600.000 50 750.000 kr.

A4 Indretning / aptering - gymsal 1000 200 200 200.000 kr.

A5.1 Svingbare ribber* 5000 30 150.000 kr.

A5.2 Projektor inkl. Tilbehør og montering* 150000 1 150.000 kr.

A5.3 Foldbare spejle 75000 1 75.000 kr.

B1.1 Nedrivning / opbygning - science 3500 70 245.000 70 245.000 kr.

B1.2 Indretning / aptering - Science 1500 70 105.000 kr.

C1 Overdækninger 10000 32 320.000 kr.

C2
Bearbejdning og sammenhæng med tilstødende 
udearealer

1350 300 405.000 kr. 300 405.000 kr.

D1.1 Teknik, ventilation (afsætningsbeløb) 100.000 kr.

D1.3 Malerarbejde 135 450 60.750 kr.

D1.4 Dampspære, forskalling, indvendig beklædning 550 450 247.500 kr.

D1.5 Efterisolering og nyt tegltag med fast underlag 2500 450 1.125.000 kr.

D3 Indervægge og aptering 600 160 160 96.000 kr.

D3 Gulve - opretning og sportsgulv med faldsikring 900 20 160 144.000 kr.

D4 Kobling til vertikal forbindelse / skole 3500 20 70.000 kr.

E2 Brandsikring, et af to scenarier (afsætningsbeløb) 70.000 kr.

I alt Håndværkerudgifter 1.670.000 kr. 2.500.000 kr. 1.843.250 kr. 320.000 kr.

Byggepladsomkostninger 7% 116.900 7% 175.000 kr. 10%** 129.028 kr. 7% 22.400 kr.

I alt Håndværkerudgifter inkl. byggeplads 1.786.900 kr. 2.675.000 kr. 1.972.278 kr. 342.400 kr.

Uforudsete udgifter  (UFO) 15% 268.035 15% 401.250 15% 295.842 15% 51.360

I alt Entrepriseomkostninger i alt 2.054.935 kr. 3.076.250 kr. 2.268.119 kr. 393.760 kr.

Projektledelse, Bygherre 10% 205.494 10% 307.625 kr. 10% 226.812 kr. 10% 39.376 kr.

Totalrådgiveromkostninger 12% 246.592 12% 369.150 kr. 12% 272.174 kr. 12% 47.251 kr.

Teknikkeromkostninger, afsat beløb
(Landmåler, Miljø/geoteknik el. lign.)

35.000 kr. 35.000 kr.

I alt Anlægsomkostninger i alt 2.542.021 kr. 3.788.025 kr. 2.767.105 kr. 480.387 kr.

* Indhentet pris
** Forhøjet 3% pga. øget omfang af stillads

Overlapper med hovedrenovering af skolen

CORNELIUS VÖGE APS ∙ ATELIER FOR ARKITEKTUR ∙ HEDEGADE 1 ∙ 4000 ROSKILDE
T: +45 2290 0695 ∙ E: ATELIER@CORNELIUSVOGE.DK  ∙  WWW.CORNELIUSVOGE.DK Side 1

Anlægsoverslag for visionsoplæg
Dato: 2020.12.17
Udarbejdet af: SHN
Kontrolleret af: DTB

SØNDERMARKSSKOLEN
Visionsoplæg

 

Finansieringsnote Basis
Puljer:

2,5

Gulv, gymnastiksal 1500 200 300.000 200 300.000 kr.

Åbning af facade 3500 40 140.000 40 140.000 kr.

Vertikal forbindelse 14000 40 560.000 40 560.000 kr. Sum mio/DKr 2,5

Indretning / aptering - gymsal 1000 200 200.000 200 200.000 kr.

Indretning / aptering - gymsal extra 800 200 160.000 kr.

Nedrivning / opbygning - science 15000 25 375.000 25 375.000 kr. Finansieringsnote Type 2
Indretning / aptering - Science 1800 100 180.000 kr. Puljer:
Bearbejdning og sammenhæng med tilstødende 
udearealer

500 200 100.000 1000 500.000 kr.
2,5

Tagrenovering, v/ udførelse i forbindelse med 
den fulde tagrenovering af hele skolen

3400 450 1.530.000 kr. LOA 1,25

Opbygning - loft 4800 160 160 768.000 kr.

Kobling til vertikal forbindelse / skole 3500 20 20 70.000 kr.
Sum mio/DKr 3,75

Indretning / aptering - loft 1000 160 160 160.000 kr.

I alt Håndværkerudgifter 1.675.000 kr. 2.415.000 kr. 2.528.000 kr.

10 Byggepladsomkostninger 7% 117.250 7% 169.050 kr. 176.960 kr. Finasieringsnote Type 3
I alt Håndværkerudgifter inkl. byggeplads 1.792.250 kr. 2.584.050 kr. 2.704.960 kr.

Puljer:

13 Uforudsete udgifter  (UFO) 15% 268.838 15% 387.608 15% 405.744 2,5

I alt Entrepriseomkostninger i alt 2.061.088 kr. 2.971.658 kr. 3.110.704 kr. 1,25

Projektledelse, Bygherre 10% 206.109 10% 297.166 kr. 10% 311.070 kr.

15 Totalrådgiveromkostninger 12% 247.331 12% 356.599 kr. 12% 373.284 kr. Sum mio/DKr. 3,75

16
Teknikkeromkostninger, afsat beløb
(Landmåler, Miljø/geoteknik el. lign.)

35.000 kr. 35.000 kr.

I alt Anlægsomkostninger i alt 2.549.527 kr. 3.660.422 kr. 3.795.059 kr.

Evt. (fondsansøgning, "åbne 
idrætsanlæg" mv.)

Frederiksberg Kommune
(beløbet er afsat med Budget 2021)

Evt. (fondsansøgning, "åbne 
idrætsanlæg" mv.)

*kræver endeligt tilsagn i 2021 

ID Bygningsdel TYPE 2 TYPE 3

En
he

ds
pr

is

En
he

de
r

En
he

de
r

BASIS

En
he

de
r

LOA

Evt. (fondsansøgning, "åbne 
idrætsanlæg" mv.)

Skole-renoveringspuljen*

Frederiksberg Kommune
(beløbet er afsat med Budget 2021)

CORNELIUS VÖGE APS ∙ ATELIER FOR ARKITEKTUR ∙ HEDEGADE 1 ∙ 4000 ROSKILDE
T: +45 2290 0695 ∙ E: ATELIER@CORNELIUSVOGE.DK  ∙  WWW.CORNELIUSVOGE.DK Side 1
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DEN ØVRIGE RENOVERING AF SØNDERMARKSKOLEN
Elementer fra udvikling af multisal mv. vil kunne kopieres i renoveringen 
af den traditionelle sal som skal beholde sine kernefunktioner. Det kunne 
eksempelvis være at sikre en mere direkte adgang, ny og bedre depotløsning 
mm. 

Hovedideen om forbindende rum og bevægelseselementer kan 
indtænkes i den samlede skolerenovering af Søndermarkskolen. 
Eventuelt som videreførte forløb til, fra og imellem skole, sal, fællesrum 
og øvrige bevægelsesrum, og derved gøre bevægelseskulturen synlig og 
bevægelsesaktiviteter mulige i klasselokaler, gennem gange og på øvrige 
fællesarealer, inde og ude.  
 
RENOVERINGER AF ØVRIGE SKOLER I FREDERIKSBERG KOMMUNE
Projektet er tidsmæssigt sammenfaldende med, at flere skoler på 
Frederiksberg skal renoveres og kan derfor indgå som inspiration i andre 
renoveringsprojekter. 

Grebet at åbne og forbinde gymnastiksale til andre rum kan være særligt 
relevant at arbejde videre med. I alle renoveringsprojekter forventes fokus 
på bedre at understøtte idrætsundervisningen, fremme bevægelseskulturen 
og samarbejdet mellem skoler og foreningsliv, og ikke mindst at skabe 
merkapacitet til idræts- og foreningslivet.
 
BÆREDYGTIGHED - FNS VERDENSMÅL
Projektet handler i høj grad om social bæredygtighed. Det fremmer i et 
bæredygtighedsperspektiv FNs verdensmål 3 om sundhed og trivsel og 
verdensmål 11 om udvikling af by og lokalsamfund. Det er i forhold til disse 
mål, at der kan forventes størst effekt. 

I kommende faser vil der blive taget stilling til, hvordan projektet gennem 
formgivning, materialevalg, klima- og miljøtiltag eller på anden måde kan 
bidrage til også at opfylde grønne og økonomiske bæredygtighedsmål. 

“Håndbog i  Gymnastik” -  Gymnastikkommisionen, 1899 
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PETER JUL LANGE
Specialkonsulent, Frederiksberg Kommune

e-mail:  pela14@frederiksberg.dk
tlf: +45 28982018

SØREN HARDER NIELSEN
Arkitekt, Cornelius Vöge

e-mail: shn@corneliusvoge.dk
tlf: +45 21641918


