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ANNONCETILLÆG

Akustik og indeklima

“På skolerne er der ofte behov for bedre akustik og bedre indeklima. Aku
stikken i et klasseværelse kan beskrives ved lokalets efterklangstid – alt
så hvor længe en lyd er om at dø ud i lokalet. Opmærksomhed på efter
klangstiden er helt afgørende i de nye skolebyggerier, hvor man typisk
arbejder med større, åbne planer, der giver en lang efterklangstid. Ofte er
det nødvendigt med akustikplader på både lofter og vægge for at reducere
efterklangstiden tilstrækkeligt. På samme måde er indeklima og venti
lation vigtige elementer. Alle kan huske lugten af
skole, men man skal faktisk ikke kunne lugte
skole. Tendensen går i retning af løsninger,
der kombinerer de forskellige elementer
af indeklimaet: Akustik, luftkvalitet og
det visuelle udtryk. Vi har f.eks. aku
stiklofter med indbygget ventilation, og
vi har akustikplader, der visuelt bidra
ger til at skabe rum, som understøtter
det pædagogiske arbejde.“

Toiletter

“Det gennemsnitlige skoletoilet i Danmark er byg
get i 1995 – og mange steder er de både 40 og 50 år
gamle. De danske skolebørn tilbringer en tredjedel af
deres ungdom på skolerne og toiletforholdene er en
afgørende faktor for deres velbefindende og læring.
Det kræver innovative
hygiejneløsninger med
intelligente produk
ter, der ved hjælp
af sensortekno
logi og et unikt
softwared esign,
kan gøre toilet
oplevelsen bed
re, og hjælpe med
at understøtte hy
giejnisk adfærd på
skoletoilettet”.
Lars Forsberg
partner
IWI Technology

Niels Kappel,
produktudvikler og
teknisk rådgiver hos
Troldtekt A/S

EKSPERTERNE
- Indretning af
fremtidens skole

Peter Kristiansen,
Arkitekt MAA
Årstiderne Arkitekter

Indretning

“Indretningen
og
møblerne er en cen
tral del af moderne
skoledesign. Vi har for
Silkeborg Kommune ud
viklet helt nye skolemøbler i
form af nogle rammer, der kan være fordy
belsesrum og samtidig fungere som skille
væg, ligesom eleverne kan etablere gruppe
områder eller auditorier. Med møblerne er det
faktisk muligt at fylde de fleste af de moder
ne pædagogiske funktioner ind i et klassisk
klasselokale. Vi tog udgangspunkt i en under
søgelse som Silkeborg Kommune havde lavet
sammen med Alexandra Instituttet af hvor
dan indretningen af skolerne passer med pæ
dagogikken. Titlen på rapporten var “Vi drøm
mer om en skole uden stole”, det siger noget
om, hvor vi er på vej hen”.

Rummene

“I moderne skoledesign
må man arbejde med det
man på arkitektsprog kalder
Liv Bach Henriksen
“dobbeltprogrammerede rum”,
Arkitekt MAA
Kjaer & Richter
altså at skabe kloge kvadratmeter,
hvor rummene indrettes til mere
end een funktion. Det er en nødven
dighed for at rummene kan passe med
den moderne pædagogik, hvor man har behov
for hurtige skift i læringsstil og rumprogram, og
det kan bruges til at skabe liv og sammenhæng
med skolens uderum, der er to andre elementer,
som vi ser i skoledesignet i dag. Hele arbejdet
med skolebyggeri handler om at skabe innova
tive læringsmiljøer, hvor indretningen inspire
rer til at kombinere teori og praksis, både ude og
inde. Hertil skal så tilføjes de vigtige akustiske
forhold som er centrale i at skabe en skole med
gode læringsrum”

