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Side 3

Nærværende idéprospekt for Skolen ved Søerne er ud-
arbejdet som en del af udviklingsfase 2 i partnerskabs-
projekter ’Gamle Gymnastiksale – Nye muligheder’. 
Kampagnen er et partnerskab mellem kommunen og 
Danmarks Idrætsforbund (DIF), Lokale og Anlægsfon-
den (LOA) og Dansk Skoleidræt. 

Idéprospektet er en videreudviklingen af Visions- og 
idéoplægget LAB – Læring, Aktivitet og Bevægelse fra 
udviklingsfase 1, der beskriver udviklingsprojektet om-
kring gentænkning og optimering af Skolen ved Søer-
nes gymnastiksale

Idéprospektet er en visuel formidling og beskrivelse af 
koncept, ønsker og krav, som et supplement til bygge-
programmet.

Udviklingen af idéprospektet og kvalificeringen af mak-
simumsscenariet fra udviklingsfase 1 er sket i tæt dialog 
med udvalgte brugere og interessenter, hvis input har 
dannet grundlag for programmeringen og prioriterin-
gen af funktioner og behov. Se Bilag 1_SVS Gym_Bruge-
rinput_Udviklingsfase 2 for den fulde liste over input fra 
brugerprocessen.

Introduktion

Tekstkilde:  Moser, Thomas & Herskind, Mia (2004)

”Salen skal invitere og indbyde til 
bevægelse, så man bare ikke kan lade 
være! Den skal have ’wow-effekt’!”

- Citat fra Workshop 02, Projektgruppen
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Vision

Gamle gymnastiksale - Nye muligheder
For projektet ligger både en overordnet, national vision 

formuleret af partnerskabssamarbejdet, samt en lokal 

vision for den konkrete gymnastiksal på Skolen ved 

Søerne. 

Visionen for partnerskabssamarbejdet er, ”at skabe en 

ny tendens i renoveringen, modernisering og etable-

ring af gymnastiksale således, at de giver mulighed for 

funktioner, flere idrætsgrene og bedre undervisning” 

(kilde: ”gamle gymnastiksale - nye muligheder. Projekt-

beskrivelse af 15. november 2020)

I en udspecifikation af denne vision er projektet funde-

ret i følgende mål:  

• At klassiske gymnastiksale kan understøtte idræt 

som prøvefag gennem ny indretning, ombygning 

og/eller tilbygning.  

• At klassiske gymnastiksale kan fremme åben skole 

samarbejde gennem ny indretning, ombygning og/

eller tilbygning. 

 

• At en mere attraktiv og funktionel indretning af de 

klassiske gymnastiksale, kan sikre bedre udnyttelse 

af ledige tider i gymnastiksalene, især efter skoletid. 

 

• At skolernes gymnastiksale kan omdannes til at-

traktive mødesteder for idrætsforeninger og resten 

af lokalsamfundet uden for skoletid.  

• At klassiske gymnastiksale gennem ny indretning, 

ombygning og/eller tilbygning kan sikre bedre mu-

samt en villighed til at prøve ting af og organisere sig 

på en ny måde. 

Ydermere vil man gerne styrke samarbejdet mellem 

pædagoger og lærere på skolen, i sigtet mod at skabe 

mere bevægelse i undervisningen hen over hele skole-

dagen. Her spiller skolens SFO og Klubben en nøglerol-

le, da de kan tilvejebringe en anden og mere legende 

tilgang til bevægelse og motion. 

Et understøttende og eksperimenterende læringsrum
Gymnastiksalen skal være et idræts- og bevægelsesla-

boratorium, som giver eleverne lyst til at undersøge og 

afprøve forskellige aktiviteter og bevægelsesformer. 

Et sted der taler til elevernes fantasi og giver plads til 

både leg og læring. 

 
Det en stor motivation for skolen, dens lærere og elever 
at kunne lege og eksperimentere med, hvorledes nye 
didaktiske værktøjer kan udvikles, samt hvorledes den 
nymoderniserede sal kan understøtte en skoledag med 
mere bevægelse. Eksempelvis ved at inspirere til brug 
og nye læringsmetoder i andre fag end idræt.

Fritidslivets motivation og udviklingspotentialer ved en 
renovering og modernisering af salen skal primært ses 
ud fra et foreningsperspektiv, og i sammenhæng med 
ambitionen om at gøre flere af Frederiksbergs borgere 
mere fysisk aktive gennem tiltag under Bevæg Dig For 
Livet.

En væsentlig faktor er, at man her oplever gode og let til-
gængelige adgangsforhold, samt meget få aflysninger i 
fritiden henover året. Men samtidig finder foreningslivet 
i dag ikke den nuværende sals muligheder attraktive og 

ligheder for 45 minutters daglig bevægelse i boglige 

fag.

 

For det konkrete projekt på Skolen Ved Søerne ønsker 

skolen, at en gentænkning af gymnastiksalen skal sigte 

til at opfylde nedenstående mål og succeskriterier:  

• Gymnastiksalen skal omdannes til et idræts- og 

bevægelseslaboratorium. 

• Gymnastiksalen skal skabe en styrket synergi mel-

lem inde- og udeaktiviteter. 

• Gymnastiksalen skal efter skoletid kunne byde bor-

gerne indenfor til aktivitet og rekreation, hvor der 

udvikles innovative løsninger til gavn for alle.  

• Gymnastiksalen skal invitere til og understøtte at 

skolens lærere udvikler nye didaktiske værktøjer og 

bliver inspireret til nye læringsmetoder i andre fag 

end idræt.  

• Gymnastiksalen skal invitere til, at flere borgere på 

Frederiksberg skal gøres mere fysiske aktive, og 

være et attraktivt og naturligt mødested for travle 

byboere.   

• Gymnastiksalen skal kunne få fat i målgrupper som 

kender skolen, men som ikke af sig selv vil finde ind i 

foreningslivet.

Et styrket samarbejde 
I skolens egen vision er der fokus på at styrke sam-

arbejdet mellem skolen, foreningerne og kommunen, 
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der er herved betydelige potentialer for bedre udnyttel-
se. 

Endelig har en rimelig ressourcestærk forening, gym-
nastikforeningen ODK, deres aktiviteter i begge skolens 
sale, og vil derfor kunne fungere som en kendt og vigtig 
samarbejdspartner i udviklingen af salen og ikke mindst 
ift. fremtidige tilbud. Der er nogle af gymnastikforenin-
gens aktiviteter der er prioriteret i den øvre og andre i 
den nedre sal.

Med Bevæg Dig For Livet-briller vil lokalområdet omkring 
skolen rumme en række potentielle brugere blandt (del-
vist) idrætsuvante grupper – hvoraf en betydelig del af 
disse kender skolen via børnenes skolegang. Således vil 
der parallelt med indsatsen i anlægsprojektet naturligt 
– gennem samarbejde med Bevæg Dig For Livet – Fre-
deriksberg – blive sat en fokuseret indsats i gang for at 
mobilisere flere idrætsuvante grupper fra det umiddel-
bare lokalområde. 
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Brugerinddragelse

Brugerinddragelse
Brugerprocesserne for udviklingsfase 2 er afholdt i 

efteråret 2021 med repræsentanter fra Skolen ved 

Søernes personale og ledelse, samt repræsentanter fra 

Skolebestyrelsen, Gymnastikforeningern ODK, initiati-

vet Bevæg dig for Livet, FOF København, FIU, Frederiks-

berg Kommune og Partnerskabet.

Brugerprocesserne har haft til formål at indsamle 

viden, således at den færdige gymnastiksal, i videst 

mulige omfang, svarer på de visioner og ønsker som 

skolen, fritidsbrugerne og Frederiksberg Kommune har 

til projektet. Ydermere har processerne haft til hensigt 

at afsøge nye mulige brugere, samt understøtte ople-

velsen af ejerskab til de forandringer som skolen står 

over for.

Brugerinvolveringen bestod af følgende delprocesser:

Kick-off møde 
Afholdt d. 29. september 2021

Formålet med mødet:

• Introducere brugere og interessenter til projektet 

og processen.

• Starte dialog med nye interessenter og få deres 

input til hvordan de kan se sig selv i salen.

• Afdække og få en forståelse for synergier og sam-

menhænge, som skal understøttes i indretningen 

og disponeringen af projektet.

Workshop 1
Afholdt d. 26. oktober 2021

Formålet med mødet:

• Beskrive skolen og SFOens behov og krav til salen 
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“Det ville være fedt med et legende 
læringsmiljø, hvor børnene selv kan 
udforske og eksperimentere.” 

- Citat fra workshop 2, workshopdeltager

gennem aktiviteter (hvad kan man lave?) og hvilke 

potentialer det giver, både for skolen selv og for 

lokalsamfundet.

• Beskrive opmærksomheder i forhold til organisering 

og rummets indretning

• Skabe dialog om hvordan man kan sikre gode over-

gange mellem skole, SFO og fritid

• Sikre at der allerede nu kommer samarbejder i gang 

i forhold til den nye/øgede brug af salen

Workshop 2
Afholdt d. 6. december 2021

Formålet med mødet:

• Gennemgang og kvalificering af byggeprogram/

idéprospekt med både skolen, fritidsbrugere og 

kommunen

• Sikre at programmet videreformidler brugernes 

ønsker og krav til projektet

Materiale fra begge workshops har dannet grundlag 

for programmeringen og prioriteringen af funktioner 

og behov som er illustreret i dette dokument. Se Bilag 
1_SVS Gym_Brugerinput_Udviklingsfase 2 for den fulde 

liste over input fra brugerprocessen.

Beslutningsgruppe
Efter sidste workshop blev der nedsat en beslutnings-

gruppe som har været med til at kvalificere idépreo-

spektet og byggeprogrammet frem mod aflevering.



Side 6

Organisering af aktiviteter i gymnastiksalen
Med projektets bygnings- og indretningsmæssige greb, 

optimerer og udvider vi mulighederne for bevægelse 

samt rum for at dyrke fællesskaber og læring. I den 

forbindelse har brugerprocessen afstedkommet tanker 

omkring en række potentialer og mulige indsatser for 

fremtidige aktiviteter i faciliteterne samt organiserin-

gen heraf.

I tråd med projektets vision skal de nye faciliteter være 

med til at åbne skolen op for lokalsamfundet. Da gym-

nastiksalen i dag ikke er særlig benyttet i weekenden, 

ønsker vi at prioritere især familieaktiviteter gennem 

et ”åben sal”-tilbud. Der gøres i dag gode erfaringer 

med et lignende ”åben hal”-tilbud i Hermeshallen, hvor 

Gymnastikforeningen ODK, som også er den primæ-

re foreningsbruger af gymnastiksalen, er en drivende 

kraft sammen med FIU og kommunen gennem Bevæg 

Dig For Livet. Samme organisering er tænkt omkring 

”åben sal” på Skolen ved Søerne.

Udviklingen af salen og de tilstødende inde- og uderum 

skaber mulighed for andre og flere samtidige aktivi-

teter end dem, som ODK i dag kan tilbyde. Således vil 

man potentielt kunne dyrke eksempelvis boksetræning, 

yoga eller en form for stationstræning/crossfit - såvel 

indendørs som udendørs - samtidig med gymnastik-

træningen i en af skolens to sale. 

Den udvidede aktivitetspalette tænkes i første omgang 

organiseret i samarbejde med gymnastikforeningen, da 

dette eksempelvis kan være et aktivt tilbud til de ”ven-

tende” forældre. FIU er løbende i dialog med de øvrige 

idrætsforeninger, og vil afhængigt af efterspørgslen 

Det gode samarbejde
Dialogerne på brugermøderne gjorde det klart at et af 

de vigtigste parametre for at sikre at projektet bliver 

en succes, er at sikre et godt arbejde på tværs af skole, 

SFO, fritidsforeninger og kommunen. 

Den øgede brug af salen skaber potentialer i forhold til 

at tiltrække nye brugergrupper og giver muligheder for 

både skole og foreninger i forhold til at udvide deres 

nuværende brug. Samtidig er der mange organisato-

riske tiltag som skal følges op på for at det lykkedes. 

Både i forhold til drift, skemalægning, ejerskab og sam-

arbejde. 

På baggrund af brugerprocessen, har FIU, Frederiks-

berg Kommune og Skolen ved Søerne sammen formu-

leret følgende vision (se Organisering af aktiviteter i 

gymnastiksalen) og intention for det videre organisa-

toriske (sam)arbejde, som vil følge projektet frem til 

ibrugtagning. 

inddrage andre foreninger omkring deres interesse i at 

skabe et mangfoldigt aktivitetstilbud for især borgere i 

den syd og østlige del af kommunen. 

Via Bevæg Dig For Livet igangsættes et løbefællesskab 

der dels giver borgere i den nord/østlige del af Frede-

riksberg et tilbud om at dyrke motion i et fællesskab og 

dels at aktivere og reklamere for Frederiksbergruterne.

Skolen og SFO én organiserer i formiddags- og efter-

middagstimerne aktiviteterne i den nuværende sal. 

Heraf størstedelen til skemalagt idrætsundervisning. 

Men der er potentiale for, at de kommende faciliteter 

kan udnyttes til ikke skemalagte aktiviteter for skolens 

elever. Det være sig eksempelvis i frikvartererne til for-

skellige organiserede aktiviteter, såsom høvdingebold, 

stikbold og dans, eller en form for mere uorganiseret 

motorisk leg i salens indrettet elementer. Der skal i den 

forbindelse knyttes overvejelser omkring opsyn, logi-

stisk samt adgang til redskaber.

Endelig er det ambitionen på sigt at eksperimentere 

med eksterne brugeres adgang til faciliteter i yderti-

merne. Eksempelvis tidligt om morgen inden skoleda-

gen starter eller i de sene aftentimer. 

Et tilbud i nærmiljøet tidligt om morgen kan poten-

tielt være motiverende og let tilgængeligt for beboere 

i lokalområdet med en travl hverdag. Organiseringen 

heraf er ikke for nuværende fastlagt, og ved et sådan 

tilbud er der praktiske forhold omkring bl.a. adgang, 

oprydning og rengøring, som skal afklares.   



Side 7

Fotos fra workshops med skole og fritidsbrugere
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Eksisterende forhold

En tæt beboet bydel 
Frederiksberg Kommune er bl.a. karakteriseret ved det 

mest koncentreret urbane bymiljø i landet. Det er en 

præmis og en virkelighed, som fordrer andre potentialer 

og udfordringer end man oplever i mange af landets 

øvrige kommuner. 

Derfor afprøver kommunen i Bevæg Dig For Livet-

samarbejdet sammen med DGI og DIF initiativer med 

henblik på at styrke byborgernes idrætsvaner, hvor 

kommerciel og selvorganiseret idræt fylder en stor del.

Netop Skolen ved Søerne er placeret i et af de aller tættest 

befolkede lokalområder på Frederiksberg. Et område hvor 

idrætsfaciliteterne er sparsomme, og hvor der i høj grad 

er behov for at skabe attraktive og naturlige mødesteder 

for de travle byboere, der sjældent ser hinanden og virker 

sammen – selvom de bor ufattelig tæt.

Området er begunstiget af beboere i alle aldersgrupper. 

Mange børnefamilier og mange aktive ældre, som giver 

en dejlig mangfoldighed i nærområdet. Derfor er de 

grønne lommeparker også meget benyttet og værdsat af 

områdets beboere.

Ved at arbejde med salen og dens samspil med 

udearealerne og den nyrenoverede skolegård, kan der 

skabes muligheder for et samlings- og træningssted som 

både foreninger og borgere kan vælge til – frem for noget 

man ”lever med” fordi man ikke kan få adgang til andre 

faciliteter.

I det hele taget er skolesalstilgangen interessant ift. at 

få fat i målgrupper, som kender skolen, men som ikke 

af sig selv vil finde ind i foreningslivet. I det ekstremt 

urbaniserede miljø der er på Frederiksberg, er der erfaring 

for, at fritidstilbud til børn og unge bliver langt hurtigere 

fyldt op, hvis de kan lanceres på det sted, hvor børn/

unge i forvejen er – f.eks. FRBdans, som lynhurtigt har 

fået fyldt hold på flere skoler, fordi de er startet med at 

lancere aktiviteterne gennem åbne træninger i hhv. SFO 

og fritidsklub.

Én skole - to lokationer
Skolen ved Søerne er en kommuneskole med ca. 700 

elever. Skolen holder til på to adresser på henholdsvis 

Niels Ebbesens Vej, som er hovedbygningen inkl. de to 

gymnastiksale, og huser ca. 400 børn fra 0. kl. til 5. kl. med 

3 spor på hver årgang samt SFO. Udskolingsafdelingen 

ligger lige i nærheden på Filippavej.

Skolens bygninger ved afdelingen på Niels Ebbesens 

Vej fremstår som en 3 og 4 etagers byskole opført i 

karrélignende struktur med en skolegård i midten, 

afgrænset på tre sider af Niels Ebbesens Vej, Carl Plougs 

Vej og Vodroffslund. På den fjerde side, mod øst, støder 

den ældste skolebygning op til en beboelsesejendom mod 

Danasvej. Bygningerne og grunden ejes af Frederiksberg 

Kommune.

Skolens to gymnastiksale samt den nymoderniserede 

skolegård danner ramme for en del idræt og 

bevægelse på skolen. Derudover bør det nævnes, at 

skolen også benytter Bülowshallen og Hermeshallen 

til idrætsundervisning. Skolen er desuden placeret 

forholdsvis tæt ved en række byrum, som skolen benytter 

flittigt i forbindelse med udflugter, bevægelsesbånd 

og SFO. Det gælder f.eks. det grønne område på Julius 

Thomsens Plads v/Forum, legeområdet på Danas Plads, 

samt Skt. Jørgens sø.

Idrætsforeninger tilknyttet salen
På nuværende tidspunkt er det nærmest kun 

gymnastikforeningen Frederiksberg (ODK) der bruger 

salen efter skoletid. 

Bülowshallen
Bülowsvejshallen er Frederiksbergs nyeste hal. 

Hallen rummer både en stor og en lille hal, har eget 

styrketræningsrum og en lille kiosk. Den store hal benyttes 

primært til basketball, men gør det også muligt at afholde 

større arrangementer og forskellige stævner. Hallen har 

en udfoldelig tribune med plads til ca. 340 pers., med 

mulighed for yderligere opsætning af stolerækker på selve 

gulvarealet. 

Den lille hal benyttes i hverdagene primært til kampsport 

og ballet. Hallen lægger dog også op til fx yoga, 

gymnastik og anden form for bevægelse, samt mindre 

arrangementer.

Hermeshallen
Hermeshallen har en lang historik indenfor badminton 

og gymnastik. I dag dyrkes der også basket og fægtning 

her. Der er mulighed for at leje badmintonbaner enten pr. 

sæson eller på timebasis.

4
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Hermeshallen

Musikkonservatoriet

Niels Brock gymnasium

Bülowshallen

Jakobskolen

Skolen ved Bülowsvej

Den franske skole

Skolen ved Søerne

Skolen ved Søerne

Forum

M
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Salen er at betegne som en klassisk skolegymnastiksal 

med opstribning til boldspil, ribber langs alle vægge og 

to tilknyttede depotrum. Salen tilgodeser derfor i særligt 

grad boldspil og springgymnastiske aktiviteter i sin 

nuværende form.  

I direkte kobling til salen, ligger en række støtterum i form 

af bad- og omklædningsfaciliteter, depotrum, gangare-

aler og to trappetårne der forbinder de to sale på hen-

holdsvis stue- og førstesal. Salens tilknyttede funktioner 

fremstår slidte og fungerer ikke optimalt. Samtidig bliver 

mange kvadratmeter ’spildt’ på dårligt indrettet depot 

som fungerer uhensigtmæssigt både for skolen og for-

eningerne.

Indgangen til gymnastiksalen fremstår ikke indbyden-

de, idet der ofte flyder med sko og jakker. Manglen på 

skabsopbevaring betyder samtidig, at rengøringsudstyr 

står frit fremme.  

Balkonen er på et tidspunkt blevet lukket af mod gymna-

stiksalen med en let væg og fungerer pt som et rodet og 

ufremkommeligt depot og lager. 

Omklædning og bad fremstår slidte med dårlig/manglen-

de omklædnings- og opbevaringsløsninger. Faciliteterne 

er ydermere dårligt opvarmede og er derfor ikke indby-

dende for eleverne. 

Bag gymnastiksalen findes et mindre gårdrum med et 

redskabsskur. Både gård og skur er svært tilgængeligt og 

bliver i dag ikke brugt til andet end opbevaring. 

Eksisterende forhold
Stueplan

Gymnastiksalen
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Depot / baglokale
Depot bag salen med egen indgang og buede 

vinduer. Funktion fungerer ikke optimalt, da det 

er en udfordring at holde brandveje fri. Det er 

desuden et stort arbejde at skulle bære udstyr 

frem og tilbage.

Forrum
Indgangen til gymnastiksalen fremstår ikke 

indbydende, idet der ofte flyder med sko og 

jakker. Manglen på skabsopbevaring betyder 

samtidig, at rengøringsudstyr står frit fremme.  

Opbevaring i salen
Opbevaring af håndredskaber bag skydedøre i 

salen. Skydedørerne fungerer ikke og rummene 

fremstår meget slidt. Der opbevares meget få 

effekter på forholdsvis meget plads.

Balkon
Balkonen er på et tidspunkt blevet lukket 

af mod gymnastiksalen med en let væg og 

fungerer pt som et rodet og ufremkommeligt 

depot og lager. 

Depot / baglokale
Bagved begge gymnastiksale findes et større 

rum der bruges som depot og opbevaring for 

udstyr til særligt springgymnastik. 

Tilknyttede rum
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Omklædning og bad
Omklædning og bad fremstår slidte med 

dårlig/manglende omklædnings- og 

opbevaringsløsninger. Faciliteterne er 

ydermere dårligt opvarmede og er derfor ikke 

indbydende for eleverne. 

Baggård
Bag gymnastiksalen findes et mindre gårdrum. 

Her ligger en del udstyr til boldspil, men 

området er svært tilgængeligt og indbyder ikke 

til ophold. 

Skur i baggård
Bagerst i gården er der indgang til et skur 

som bruges til opbevaring af bolde. Her er 

mørkt, lavloftet og fugtigt. Rummet er svært 

tilgængeligt hvilket minimerer brugen. 

Skolegård/facade
Der er i dag opsat basketmål på facaden 

udenfor gymnastiksalen. Målene bruges af 

eleverne i frikvateret, men grundet placering er 

banen meget lille og levner ikke meget rum til 

en basketkamp. 

Baggård
Der er direkte adgang til gårdrummet indefra 

bygningen via en smal mellemgang.  
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To sale - to funktioner
I bygningen findes to næsten identiske gymnastiksale. 

Da den øverste sal vedbliver med at være en traditi-

onel gymnastiksal, åbner det en mulighed for, at den 

nederste sal indrettes på en helt anden måde, uden at 

kvaliteterne ved en traditionel gymnastiksal forsvinder 

fra skolen.

På den måde gives der plads til at arbejde med faste 

installationer og andre typer af sportstyper og bevæ-

gelsesaktiviteter i den nederste sal. Samtidig frigives 

der plads i depotet til at skabe en anden type rum-

lighed og flere mindre rumligheder i forbindelse med 

salen.

Diagrammet på modstående side viser den konceptu-

elle fordeling af aktiviteter og funktioner mellem de to 

sale.

Et bevægelseslaboratorium 

LAB er et sted, hvor børn kan udforske og udfordres. Her 

giver bevægelsesglæden og leg mulighed for udvikling og 

stimulering af både motoriske og sociale færdigheder i 

rammer der taler til børnenes fantasi og lyst.

Bevægelseslaboratoriet arbejder med alle rummets 

dimensioner. Her er mange veje man kan tage og man-

ge steder at afsøge. Rummet taler til barnets fantasi og 

udforskertrang. Samtidig er det muligt at folde rummet ud 

ved at tilføje elementer, således at rummet kan tilpasses 

elevernes kunnen, så der både er steder til Vilde Bille og 

Forsigtige Faruk. 

Konceptet for salen bygger på en ’aktivering af kanten’, 
forstået på den måde at der skabes et sammenhæn-
gende bevægelsesforløb som løber langs rummets 
periferi. 

Forskellige typer af aktiviteter fordeles langs dette for-
løb, som både kan bruges i sammenhæng eller inddeles 
i stationer til fx tekniktræning eller motorik.

Samtidig binder forløbet salen sammen med de øvrige 
mindre rumligheder og med skolegården, således at 
der skabes synergi mellem inde og ude.

Konceptet for salen er kendetegnet ved at have forskellige 

scenografier, i form af fast inventar, og områder der kan 

tilgås uden at skulle flytte rundt. Således har rummet en 

klar ”grundindstilling” der er let af aflæse, hvor flere aktivi-

teter kan foregå parallelt.

Det faste bevægelsesforløb og integrerede opbevarings-

løsninger, gør at salen let kan transformeres, uden at 

det bliver en ’rodebutik’. Det gør det lettere at skabe de 

rammer lærere, pædagoger og instruktører har behov for 

til både undervisning, leg og fritidsaktiviteter.

Rummets sprog
I salen arbejdes med en række forskellige scenografi-

er som baserer sig på forskellige rumlige oplevelser og 

billeder. På den måde tydeliggøres rummets sprog og der 

sikres en sammenhæng mellem rummets invitationer og 

de pædagogiske regulationer. Det giver barnet tryghed 

og frigiver ressourcer hos det pædagogiske personale, da 

rummet her vil fungere som en tredje pædagog, idet de 

pædagogiske regler er eksternaliseret og tilstede i rum-

mets indretning. 

Ved hjælp af tydelige benævnelser for zoner, der hver især 

inviterer til og understøtter forskellige typer af adfærd, 

kan vi skabe nogle fysiske rammer, hvor vi både sikrer, at 

eleverne gives muligheder for at lege, lære og reflektere.

For eksempel skaber ’Bølgen’ er et sted hvor man kan 

prøve sig selv af og vise hvad man kan til andre. Man kan 

samarbejde eller konkurrere.

’Balkonen’ og ’Tårnet’ er et sted man kan trække sig tilba-

ge eller observere. 

Således får børnene et sprog for forskellige områder og 

aktiviteter i salen, samtidig med rummet selv taler et mere 

tydeligt sprog til børnene.

Ét rum mange fag 

Salen understøtter idræt som prøvefag ved at have min-

dre rumligheder til gruppearbejde, samt en formidlings-

væg til formidling af teori eller præsentation af projekter. 

Desuden understøtter salen andre typer af bevægelse, 

end den traditionelle sal, og gør det derved også lettere 

for andre fag at bruge salen ind i undervisningen. 

Der kan oplagt indarbejdes konkrete lege eller udfordrin-

ger, fx tal eller bogstavslege, som en del af salens udtryk. 

Derudover ligger der en ambition om videre i projektet 

at arbejde med teknologier og udvikling af didaktiske 

værktøjer til at understøtte undervisningen yderligere. Det 

kunne fx være integrering at et stopur, så man kan lave 

øvelser på tid, samt arbejde med forskellige folier med 

bogstaver til bogstavskattejagt. 

Et sted for alle i et urbant miljø
Bevægelseslaboratoriet som lege- og læringsrum er 

relevant i en urban kontekst, eftersom skolen og SFO’en 

har begrænsede arealer til rådighed, særligt til uformel 

bevægelse og leg. Den urbane kontekst skaber generelt 

et større behov for indendørs bevægelses- og legerum – 

særligt i vinterhalvåret. Det gælder både skolen, SFO’en 

og de lokale børnefamilier.

Moderniseringen gør salen attraktiv som socialt møde-

sted, hvor mere uformelle ’drop-in’ motorik- eller legeak-

tiviteter kunne være med til at styrke naboskabet og give 

et sted hvor lokale børnefamilier kan mødes. Dette gøres 

i særlig grad muligt, ved at designe et rum, hvor der ikke 

er behov for at slæbe udstyr frem og tilbage, for at kunne 

bruge salen hensigtsmæssigt. 

Det er derfor intentionen, at salen vil være med til at skabe 

en tættere relation mellem byboerne og foreningerne ved 

at have ’pop-up events’ i salen, hvor både børn og voksne 

kan prøve forskellige aktiviteter/sportsgrene af.

Samtidig vil den organisatoriske indsats med styrket sam-

arbejde mellem foreninger, kommune og skole give flere 

brugere mulighed for at få glæde af salen og skabe en 

tættere relation mellem skolen, borgerne og foreningerne.

5
Koncept
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Fremtidige forhold

6 Bjerget

KlatreReflektere
Socialisere

Balancere
Rotere

Observere
Rusche

Dans og udtryk

Svinge og gynge

Reflektere
Gemme sig

Kravle 
Balancere

Tårnet

Scenen

Bølgen

Balkonen

Hulen

LianerneDybet

I salen arbejdes med en række forskellige scenografier 

med fokus på hver deres rumlige karakteristik og meta-

forik. På den måde tydeliggøres rummets sprog og der 

sikres en sammenhæng mellem rummets invitationer og 

de pædagogiske regulationer. 

Vi har i konceptet arbejdet med i alt 8 rumlige scenografi-

er med hver deres kvalitet, men i et integreret design hvor 

de både kan fungere i sammenhæng med hinanden eller 

tilgås enkeltvis. 

Ved hjælp af tydelige benævnelser for zoner, der hver især 

inviterer til og understøtter forskellige typer af adfærd, 

kan vi skabe nogle fysiske rammer, hvor vi både sikrer, at 

eleverne gives muligheder for at lege, lære og reflektere.

For eksempel skaber ’hulen’ et rum til reflektion, hvor man 

kan trække sig tilbage, gemme sig, lege i mindre grupper 

eller observere på afstand, uden at skulle bevæge sig helt 

væk fra fællesskabet. 

Bjerget er et sted hvor man kan udfordre sig selv og bruge 

sin styrke og koordinationsevner.  

Scenen er et sted hvor man kan udtrykke sig fx. i form af 

koreografier eller mimemtiske Tiktok danse der kører på 

skærmen eller som eleverne optager på deres mobiler. 
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Tårnet
Klatre og rusche

Observere

Lianerne
Svinge og gynge

Klatre og kravle

Balkonen
Socialisere

Observere

Bjerget
Klatre og kravle

Dybet
Balancere

Kravle

Hulen
Reflektere

Gemme sig

Scenen
Udtryk

Formidling

Bølgen
Balancere

Springe

Opbevaring
Håndredskaber 

Rullemåtter

Diagrammatisk isometri
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Stueplan 1:100
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Dans og bevægelse i mindre grupper
Foldbare spejlvægge gør det muligt at 

øve dans eller andre typer af bevægel-

se i mindre grupper samtidig. 

Bevægelsesstationer og gymnastik
Der kan let indrettes legebaner eller 

gymnastik, motorik- og bevægel-

sesstationer ved at bruge ’bølgen’ i 

sammenhæng med torve, ringe, ribber 

og bom. Stationerne kan både fungere 

i et forløb eller enkeltvis. Det gør det let 

at lave motorik med eleverne i indsko-

lingen, bevægelseslege i SFO’en eller 

gymnastikt i fritiden.

Aktivitetsscenarier
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Yoga og pilates
Spejle og gulvplads giver mulighed for 

mange forskellige aktiviteter som yoga, 

pilates, calisthenics samt forskellige 

former for kampsport. Fælles for dem 

alle er, at de ikke benytter store og 

tunge redskaber, men blot kræver gulv-

plads. 

Teori og formidling
Idræt som prøvefag bliver understøttet 

ved at have forskellige idrætsdidak-

tiske værktøjer i form af plancher og 

diagrammer i salen. Samtidig giver 

fomidlingsvæggen med skærm/projek-

tor samt scenekasser bedre mulighed 

for at skabe rum til formidling. De små 

rumligheder giver også mulighed for 

parallellagt formidling eller samarbej-

de i mindre grupper.
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Reng.

Bevægelsesbane
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RibberRibber
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Mobil væg/ 
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Ringe i loft

HængebroHængebro

Bevægelsesbølgen

Bevægelsesbølgen

Klatrevæg

Spejle

Boksepuder

Bom

Gra�k på gulv

Faldunderlag Faldunderlag

Balancebolde Balancebolde

Balancebolde

Begrønning af mur

Bænk og knager

Bænk og knager

Skohylde og knager

Reol

Beskrivelse

Forrum ved Trapperum A nyindrettes med skoreol /
skohylde og knager til tasker/jakker. 

Forrum ved indgang fra Carl Plougs Vej nyindrettes 
med garderobereol til fritidsbrugere. 

Overflader renoveres og der arbejdes med farver 
og grafik for at understøtte wayfinding og skabe 
en indbydende indgang til salen.

Input fra brugerproces:
• Bedre opbevaring af overtøj/tasker
• Garderobeløsning til fritidsbrugere
• Rummet skal være indbydende
• Skohylde og skabe ved indgang
• Plads til mælkekøleskab

Forrum ved Carl Plougs Vej
Garderobe til fritidsbrugere

Udsnit af planskitse

Forrum ved Trapperum A
Garderobeløsning til skole/SFO

Reference: Skoreol / skohylder

Reference: Garderobe med knager og skohylde

Forrum v. indgang
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Reng.

Bevægelsesbane
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Whiteboard
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Reol

Beskrivelse

Omklædning og bad fremstår i dag slidte og utids-
svarende. Det giver udfordringer i hverdagen i for-
hold til at få særligt udskolingseleverne i bad efter 
idrætsundervisningen. I den seneste opgørelse fra 
Dansk Skoleidræt rapporterer idrætslærerne at kun 
14% af elever i udskolingen går i bad hver gang ef-
ter idræt (Dansk Skoleidræt, Bevægelse i skoleda-
gen 2019). Den udvikling vil vi gerne forsøge at ven-
de så flere, særligt i udskolingen, vælger badet til, i 
stedet for fra. Det skal ske med udgangspunkt i en 
renovering af bad og omklædning, der gør facilite-
terne nutidige, indbydende og trygge (så man ikke 
føler sig udstillet). Badet efter idræt har stadigvæk 
både praktiske og pædagogiske dimensioner, som 
gør det værd at investere i. Konkret i forhold til at 
undgå svedlugt efter idrætstimen i klasselokalet og 
pædagogisk i forhold til, at udfordre de kropsidea-
ler børn og unge møder på bl.a. de sociale medier, 
idet de ser hinanden!

Overflader renoveres og der arbejdes med farver 
for at gøre rummet indbydende og behageligt at 
være i. Baderum renoveres og der etableres delvis 
afskærmning mellem brusere.

Input fra brugerproces:
• Gode bade- og omklædningsfaciliteter
• Ingen spejle
• Bænke og knager fremfor lockers
• Ønske om delvis afskærmning mellem brusere

Reference: Farver i omklædningrummet

Reference: Garderobe med knage og hylde

Omklædning og bad

Udsnit af planskitse
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Depot / redskabsrum

Beskrivelse

Eksisterende depotrum nyindrettes for at skabe 
bedre muligheder for opbevaring af redskaber med 
direkte tilgang fra salen. 

I det ene rum fjernes eksisterende trappe og der 
skabes plads til større elementer, som rullemåtter, 
mobil skærm, skumredskaber og lignende. 

Det andet rum indrettes med skabe til håndredska-
ber med mulighed for aflåsning, således at skole, 
SFO og fritidsbrugere kan have hver deres skab til 
opbevaring af redskaber. Begge rum skal kunne 
aflåses.

Der forberedes for højtalere og lydanlæg. Lydanlæg 
skal kunne placeres i låsbart skab.

Input fra brugerproces:
• Det skal være nemt at rydde op
• Skabe som man kan tilgå direkte fra salen
• Rullemåtter
• Redskaber
• Mulighed for at opbevare teoriplakater, ærtepo-

ser og elastikker
• Opbevaring af torve
• Særskilt opbevaring til idræt/skole/SFO/fritid.

Reference: Opbevaringsvogn til leg/motorik/idræt

Reference: Organiseret opbevaringssystem

Reng.

Bevægelsesbane

Måtte

Whiteboard

RibberRibber

Trappe

Trappe

Trappe

Mælk

Garderobereol

Trappe

Tårn

Tårn

Brandmandsstang

Siddeplint

Siddeplint

Siddeplint

Tårn

Skabe under 
trappe

Spejle

Mobil væg/ 
ribber

Mobil væg/ 
ribber

Ringe i loft

HængebroHængebro

Bevægelsesbølgen

Bevægelsesbølgen

Klatrevæg

Spejle

Boksepuder

Bom

Gra�k på gulv

Faldunderlag Faldunderlag

Balancebolde Balancebolde

Balancebolde

Begrønning af mur

Bænk og knager

Bænk og knager

Skohylde og knager

Reol

Udsnit af planskitse
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Udsnit af planskitse

Salen

Beskrivelse 

Gymnastiksalen omdannes til et bevægelsesla-
boratorium med fokus på motorik og leg gennem. 
Dette sker gennem etablering af et sammenhæn-
gende bevægelsesforløb som løber langs rummets 
periferi. 

Forløbet understøtter forskellige aktiviteter eller 
typer af bevægelse og kan tilgås som et sammen-
hængende forløb eller som stationer.

Forløbet består af en kombination af speciallavet 
inventar og mere klassisk idrætsudstyr som ribber. 
Forløbet kan udvides og suppleres med yderligere 
elementer i form af bænke, bukke, skumredskaber 
og lignende.
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Reference: Balance

Reference: Bevægelsesbane med net

Bevægelsesbølgen

Det speciallavede idrætsmøbel ’Bevægelsesbølgen’, 
forholder sig til salens ene langside og kobler sig på 
balkonen. Møblet understøtter særligt udvikling af 
børnenes motoriske færdigheder, herunder balan-
ce, koordination, styrke og kropsspænding. 

Møblet er både et æstetisk og praktisk element i 
rummet som inspirerer og indbyder til bevægelse. 
Møblet skal i et vidst omfang kunne tilpasses ele-
vernes færdigheder og sikre at der kan se en grad-
vis progression.

Bevægelsesbåndet har to baner - en oppe og en 
nede, således at der er mulighed for at gennemføre 
banen på det niveau der passer til barnets formå-
en.

Input fra brugerproces:
• Salen skal inspirere til bevægelse
• Rummet kan tages i brug med det samme
• Mulighed for at tilpasse udfordringerne
• Vigtigt at møbler ikke støjer
• Faldunderlag ved faste elementer
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Skitseopstalt af bevægelsesbane

Klatrevæg Klatrevæg Gang/balkonRutsjebane Gangbro Kravle gennem ringe Gangbro Balancebolde
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Langsiden

På salens anden langside opsættes ribber og spej-
le. Svingbare vægge/ribber gør det muligt at opdele 
langsiden i tre mindre sektioner til gruppearbejde 
eller stationstræning. 

Om muligt etableres direkte udgang til bevægel-
sesgården for bedre at kunne bruge salen og be-
vægelsesgården i samspil.

På salens endevæg opsættes whiteboard til for-
midling af teori og ophængning af didaktiske pla-
kater. På samme væg opbevares den store spring-
måtte.

Input fra brugerproces:
• Idrætdidaktiske værktøjer
• Mulighed for whiteboards
• Spejle (skal dækkes til når de ikke anvendes)
• Rumopdeling
• Udgang til baggård

Reference: Balancebom

Reference: Svingribber
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Skitseopstalt af langside - standard

Skitseopstalt af langside - åben / opdelt

Ribber

Ribber

Bom

Whiteboard Whiteboard

Trappe

Trappe

Ribber

Svingribber/væg Svingribber/væg

RibberDepot

Depot

Spejle

Spejle
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Frit gulvareal

Salens gulvareal friholdes så vidt muligt for at ska-
be plads til mange forskellige idrætsaktiviteter. 
Grafiske elementer på gulvet bruges til at skabe 
zoner og afgræsninger, som kan bruges både i leg 
og undervisning. 

Salens frie gulvareal udgør ca. 9 x 18,1 meter. 

De store cirkeler i midten af salen kan bruges til 
at samle eleverne. De mindre cirkler illustrerer en 
bane, hvor man kan hoppe fra cirkel til cirkel. Grafi-
ske elementer kan være gode til at skabe regler og 
benspænd i legen, men kan også  bruges i under-
visningen.

Input fra brugerproces:
• Stort samlet gulvareal
• Akustik og lydanlæg
• Gulvets kvalitet (sportsgulv)
• Spejle og redskaber
• Markering i gulv (fx cirkel)

Reference: Grafik til læring

Reference: Gulvgrafik
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Beskrivelse

Eksisterende redskabsdepot omdannes til MiniLAB 
– et mindre bevægelsesrum, som kan bruges til at 
øve teknik i mindre grupper eller andre typer grup-
pearbejde, hvor der kan være behov for at være 
opdelt. Dette vil særligt understøtte idræt som prø-
vefag, hvor der er behov for at kunne øve prøvesi-
tuationer i mindre grupper.

MiniLAB kan også bruges til træning efter skoletid 
af lokale eller foreninger. Fordelen er her at MiniLAB 
har egen indgang og kan bruges adskilt fra salen.

Da rummet også fungerer som flugtvej, stiller det 
særlige krav til indretningen. Der indrettes derfor 
med en høj grad af faste elementer til styrke og 
tekniktræning. Der fastgøres boksepuder i loft som 
kan hejses op og ned efter behov.

Fra miniLab etableres trappe til balkonen, således 
at det er lettere at tilgå balkonen. Under trappen vil 
der være mulighed for opbevaring.

Input fra brugerproces:
• Boksepuder i loft som kan hejses ned

Reference: Faste elementer til leg og styrketræning

Reference: Boksepuder

Udsnit af planskitse
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Reol
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Balkonen
At åbne balkonen op giver mulighed for både at 
skabe et sted hvor man kan samles efter træning, 
samtidig med at det også skaber et venteområde 
for forældre eller et område til legitim perifert op-
hold til de børn der har behov for at se tingene lidt 
an.

Der etableres ny trappe til balkonen direkte fra 
miniLAB for at gøre tilgangen til balkonen lettere 
og mere synlig.

Der indrettes med siddeplint langs den ene væg, 
som giver mulighed for at positionere kroppen for-
skelligt. Siddeplinten har indtegreret opbevaring i 
form af skuffer, hvor man kan have spil eller didak-
tiske værktøjer liggende.

Mulighed for at kravle ind på balkonen fra bevæ-
gelsesbåndet og rustje ned i den anden ende ved 
brandmansstangen i tårnet.

Input fra brugerproces:
• Plads til at spille spil
• Et sted hvor forældre kan opholde sig og se på.

Reference: Siddemøbel i flere højder

Reference: Brandmandsstang

Balkonen

Reng.

Bevægelsesbane
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trappe

Spejle

Mobil væg/ 
ribber

Mobil væg/ 
ribber

Ringe i loft

HængebroHængebro
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Skohylde og knager
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Reference: Faste elementer til leg og bevægelse

Bevægelsesbane foran bygningen

Bevægelsesbanen kombinerer faste og grafiske 
elementer med inspiration fra Parkour og Calist-
henics. Banen giver mulighed for at træne styrke, 
kropsspænding og balance, samtidig med at den 
også kan fungere som klatre- og legestativ. 
Banen placeres i forbindelse med ankomstarea-
let til salen, som en måde at skabe synlighed og 
synergi mellem inde og ude.  Langs facaden mod 
skolegården er der i dag et areal der bliver brugt til 
basket, der er en yndet aktivitet både for skolens 
elever samt lokalområdet. 

Udendørs bevægelsesbane
Reng.

Bevægelsesbane

Måtte
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Input fra brugerproces:
• Sikre tilstedeværelsen af boldspilområder.
• Faldunderlag ved faste elementer
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Skitse af bevægelsesbane foran salen
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Reference: Faste elementer til leg og bevægelse

Add-on: Bevægelsesgården

Der installeres faste elementer med inspiration fra 
Parkour og Calisthenics, som giver mulighed for at 
træne styrke, kropsspænding og balance.

Der skabes direkte forbindelse mellem salen og be-
vægelsesgården, så områderne kan bruges i sam-
spil med hinanden og derved udvide udfoldelses- 
og undervisningsmulighederne. Gården begrønnes 
og der installeres udendørs belysning for at skabe 
et mere indbydende uderum.
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Materialer og farver

7

Vægge

Eksisterende murstensvægge hvid-

males for at give rummet et mere 

nutidigt og roligt udtryk.

 

Træ

Træ giver rummet varme og en be-

hagelig atmosfære. 

Laminat og møbellinoleum

Som supplement til træ-materialet 

vælges en laminat eller linoleum. Ek-

sempelvis i en mørk grå eller en nu-

ance der passer til rummets øvrige 

farveholdning.

Farver

Der arbejdes med nuancer af den 

samme farve, så rummet får et roligt 

udtryk.

Materialer kan bruges til at skabe en bestemt 
atmosfære, indramme zoner og skabe sammen-
hæng og tydelige overgange mellem forskel-
lige områder. De kan også være med til at give 
rummet et mere legende udtryk og skabe mere 
indbydende rammer. 

Farver kan med fordel bruges til at tilføre rum-
met identitet og være med til at understøtte de 
aktiviteter der skal foregå i rummet. Flere neu-
ropsykologiske studier viser, at farver er i stand 
til at stimulere vores koncentration, hukom-
melse og kreativitet. Vi ved fx at blå nuancer 
styrker kreative processer, mens gul har vist sig 
at stimulere generel mental aktivitet. Grøn deri-
mod sænker vores blodtryk og kan være med til 
at dæmpe angst og uro. 

For at skabe tydelige zoner i rummet arbejdes 
der aktivt med farvesætningen i forskellige nu-
ancer af en eller flere farver.

Herudover bør der vælges naturlige og slid-
stærke materialer som skabet en behagelig 
atmosfære samtidig med at det kan holde til 
brugen.

Slutteligt skal der i projektet arbejdes aktivt 
med at vælge materialer som hjælper til at sikre 
et godt indeklima og god akustik i salen.
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