
HØJBOSKOLEN
- Modernisering og skoleudvidelse

SFO og fællesarealer i indskolingen

Særligt i indskolingen er der arbejdet for at understøtte en organisering af undervisningslokalerne, der minimerer gennemgang 
af andre klasser i rummene. I indskolingen løses det blandt andet ved at etablere et stort sammenhængende SFO-areal, der også 
fungerer som projektflade, særligt for 2.- og 3. klasserne.

SFO-en opdeles i flere mindre zoner, der kodes forskelligt, gennem funktioner og inventar - Cafézone, Lego-værksted, opholds- 
og spillezone, pædagogisk køkken, og mange forskellige muligheder for ophold til både de stille og de udadendte.

Alle årgangslokaler indrettes med 3 større lokaler, der giver mulighed for holddeling, samt mulighed for en mere “klassisk” opde-
ling i stamklasser.  
Da der ikke er ét særligt lokale til hver klasse, men man istedet for flytter eleverne rundt ift. undervisningen og holddannelser, er 
det muligt at etablere forskellige typer af lokaler. 
Eksempelvis kan man etablere et lokale med fokus på formidling, et andet med fokus på individuelt arbejde og fordybelse, og et 
tredje rettet mod gruppe- og projektarbejde, og på den måde understøtte flere forskellige læringsaktiviteter end et almindeligt 
klasserum.

Årgangslokaler
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Visualisering af årgangslokale - 8. og 9. årgang
Visualiseringen er udarbejdet før myndighedsprojekt, og der kan derfor være 

afvigelser ift. placering og valg af døre, vinduer og vægge.

Der etableres som udgangspunkt 
mindst ét grupperum pr. årgangs-
område, i de større årgange er der 
minium tre. Indholdet og funktion-
erne i grupperummene tilpasses til 
årgangene og deres behov, men tag-
er alle afsæt i to typer:
 
Gruppearbejdspladsen til mindre 
grupper fra 2-6 personer, der 
arbejder fælles om et projekt.

Gruppe- og stillearbejdspladsen, der 
også giver mulighed for skærmet op-
hold og fordybelse.

Derudover indrettes grupperum, der 
understøtter særlige funktioner, som 
medieværksted, læseværksted, pro-
jektværksted og lignende. 

Med afsæt i helhedsplanen udviklet af NERD architects og kvalifi-
ceret af COWI, udarbejdes en ny samlet plan for højboskolen, med 
fokus på arbejdet med årgangsundervisning. Med årgangsunder-
visning er det muligt at udnytte skolens arealer bedre, da man  
minimerer gangarealer, og istedet får plads til særlige projektflad-
er, grupperum, medieværksteder og plads til bevægelse og samvær. 
Samtidigt har man arbejdet med at minimere gennemgangen i 
klasserummene, så man minimerer forstyrrelser i undervisningen.

På en række af workshops i foråret 2020, afklaredes personalets og 
skolens ønsker og behov til den nye organisering på Højboskolen. 
Ved at fokusere på hvilke aktiviteter og funktioner man ønskede, 
frem for endelige løsninger, fik man udviklet et samlet program for 
årgangsundervisningen, tilpasset til de enkelte klassetrin og 
afdelinger.

GrupperumAktiviteter og funktioner
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Grupperum
 

Grupperummene skal klargøres så der er mulighed for to typer af opstillinger:

Den første opstilles med et centralt bord, hvor man som gruppe sidder ned 

omkring, gerne med pendelbelysning over bordet, samt mulighed for tilkob-

ling af skærm. I rummet anbefales også at have en opslagstavle til at under-

støtte elevernes proces, moodboards, idégenerering og andet.

I den anden opstilling, placeres arbejdsborde langs den ene væg. På den 

måde kan lokalet bruges som stillearbejdsplads, som skærmet fokuszone. 

Samtidigt skabes der også gulvplads, så hvis lokalet ikke bruges som stille-

arbejdsplads, vil kunne fungere som stående samtale og diskussion, omkring 

en skærm eller opslagstavle.

I begge tilfælde anbefales det at være muligt at tilkoble en skærm, ligesom 

det anbefales at opsætte en stor opslagstavle. Evt. forbo bullettinboard, eller 

andre opslagstavler, der også har en akustisk dæmpende effekt.

Opstilling 1 - Gruppearbejdsbord Opstilling 2 - Gruppe- og stillerarbejdsplads

Kapacitetsudvidelse, Højboskolen
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Formidling &
præsentation

Fordybelse &
undersøgelse

Konstruktion &
produktion

Diskussion &
samtale

Socialiseren &
væren

Leg &
bevægelse

Tegne Spille spil Læse/lytte Designe Rollespil Konstruktion Performance Tumle Boldspil

Del 1 - Analyse/evaluering

Natur og 
teknologi

Bevægelses- og 
performance sal

Fælles 
spisning i nyt 
hjerterum

Nyt 
produktionskøkken

Aktivere 
gangarealer 

Nyt “fyrtårn” for  
udskolingen

FABlab

Ny 
personaleforberedelse

Musiklokaler

Nyt medieværksted



Facadetegninger - nybyggeri

Snittegninger - nybyggeri

Projektforslag // Højboskolen

N
o

rc
o

n
su

lt  // N
E

R
D

 a
rc

h
ite

c
ts //  A

rk
p

la
n

Side 20

Rejste planer

Projekttegninger
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MYNDIGHEDSPROJEKT

1 : 100

Skanderborg Kommune 20200295

Facade tilbygning - nord

001_A_200

2020.12.08

larras

001_A_200

Til-og ombygning Højboskolen

Konstruktionsopbygning

Nr. Opbygning
21301 TUNG YDERVÆG

-108 mm facadetegl
-190 mm mineraluld kl. 34
-150 mm betonelement

21402 LET YDERVÆG, IMELLEM FACADEPARTIER
-33x56 mm lodrette facadelister
-25x50 mm montagelister
-8 mm facadeplade
-15x45 mm Ventilationslister
-9 mm vindspærre
- 170 mm skeletkonstruktion m. kl. 31 isolering
-150 mm betonelement

OK 0.000

OK 7.983
21301

21402

OK -0.200 OK -0.200

OK 3.078

Section 26

Section 26
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Skanderborg Kommune 20200295

Facade tilbygning - vest

001_A_203

2020.12.08

larras

001_A_203

Til-og ombygning Højboskolen

Konstruktionsopbygning

Nr. Opbygning
21301 TUNG YDERVÆG

-108 mm facadetegl
-190 mm mineraluld kl. 34
-150 mm betonelement

21402 LET YDERVÆG, IMELLEM FACADEPARTIER
-33x56 mm lodrette facadelister
-25x50 mm montagelister
-8 mm facadeplade
-15x45 mm Ventilationslister
-9 mm vindspærre
- 170 mm skeletkonstruktion m. kl. 31 isolering
-150 mm betonelement

OK 0.000 OK 0.000
OK -0.200OK -0.200

OK 3.050

OK 7.983
21301 21401

21402

OK 4.200

OK 0.600

OK 3.078

OK 6.678

OK 2.510

OK 3.078

27601

OK 3.800

TEKNIKHUS

INDÆKNING
TEKNIKDØR

OK 4.921

OK 6.678

Section 31

Section 31
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Skanderborg Kommune 20200295

Facade tilbygning - syd

001_A_201

2020.12.08

larras

001_A_201

Til-og ombygning Højboskolen

Konstruktionsopbygning

Nr. Opbygning
21301 TUNG YDERVÆG

-108 mm facadetegl
-190 mm mineraluld kl. 34
-150 mm betonelement

21401 LET YDERVÆG, TAGTERRASSE
- 8 mm facadeplade
-22x100 mm trykimp. afstandsliste
-9 mm Vindspærre
-240mm Skeletkonstruktion m. kl. 37 isolering
-150 mm betonelement

21402 LET YDERVÆG, IMELLEM FACADEPARTIER
-33x56 mm lodrette facadelister
-25x50 mm montagelister
-8 mm facadeplade
-15x45 mm Ventilationslister
-9 mm vindspærre
- 170 mm skeletkonstruktion m. kl. 31 isolering
-150 mm betonelement

27601 PERGOLA
Stålramme RHS 80x120 mm
Lodrette trælameller

A1B1C1D1E1F1

TEKNIK
1.107

HC TOILET
1.108

GRUPPERUM
1.104

SAMLINGSRUM / BASISRUM
1.103

SAMLINGSRUM / BASISRUM
0.103

GRUPPERUM
0.104

HC TOILET
0.108

TEKNIK
0.107

BASISRUM
0.101

27301

23101

22101

3510135103

67.2 m²
BASISRUM

1.101

33401

21402

21402

21301

OK 3.300

OK 3.800

OK 7.100

OK 7.983

OK 2.100

22102 22101 22102

OK 0.000

OK 0.600

OK 3.078

OK 3.800

OK 6.678

OK 7.983
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MYNDIGHEDSPROJEKT

1 : 50

Skanderborg Kommune 20200295

Snit A-A

001_A_300

2020.12.08

larras

001_A_300

Til-og ombygning Højboskolen

Konstruktionsopbygning

Nr. Opbygning
12101 FUNDAMENTER

Liniefundamenter 500x500 mm
12102 FUNDAMENTER

Indvendigt liniefundament 450x500 mm
12601 FUNDAMENTER

Fundamentsbjælke 500x500 mm (mini pæle / borede pæle)
12602 FUNDAMENTER

Indvendig fundamentsbjælke 450x500 mm (mini pæle / borede pæle)
13101 TERRÆNDÆK

-Linolium
-200 mm Beton m. armering
-400mm Polystyren kl. 34
-Sandfyld

13102 TERRÆNDÆK
-Linolium
-120 mm Beton m. armering
-400mm Polystyren kl. 34
-Sandfyld

21301 TUNG YDERVÆG
-108 mm facadetegl
-190 mm mineraluld kl. 34
-150 mm betonelement

21402 LET YDERVÆG, IMELLEM FACADEPARTIER
-33x56 mm lodrette facadelister
-25x50 mm montagelister
-8 mm facadeplade
-15x45 mm Ventilationslister
-9 mm vindspærre
- 170 mm skeletkonstruktion m. kl. 31 isolering
-150 mm betonelement

22101 INDERVÆGGE
180 mm beton vægelement

22102 INDERVÆGGE
150 mm beton vægelement

23101 DÆK
220 mm beton huldæk

27301 TAGKONSTRUKTION
-Tagpap
-180 mm tagisolering m. fald kl. 39
-180 mm tagisolering kl. 35
-Dampspærre
-270 mm tagdæk beton

33401 DÆK
Linoleum
80 mm slidlag, beton
150 mm Polystyren kl. 34

35101 NEDSTROPPET LOFT
-25mm Træbeton monteret i nedstroppet skinnesystem

35103 AFSLUTNING LOFT
-2xGips
-45x95 mm forskalling

1.1 4.12.1 3.1 7.1

FÆLLESRUM
1.102

GRUPPERUM
1.105

HC TOILET
1.108

TRAPPEOPGANG
0.110

HC TOILET
0.108

GRUPPERUM
0.105

FÆLLESRUM
0.102

27301

13101

22102 22102 22102

22101

35103 35101

500

OK 0.000

33401

23101
22102 22102

OK 3.800

OK 2.100

OK 3.620

OK 3.800

OK 5.000

OK 5.900

OK 7.100

500

21301

21402

21402

OK 7.983

OK 4.200

22102

21302

12102 1210212101 12102
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Skanderborg Kommune 20200295

Snit B-B

001_A_301

2020.12.08

larras

001_A_301

Til-og ombygning Højboskolen

Konstruktionsopbygning

Nr. Opbygning
12101 FUNDAMENTER

Liniefundamenter 500x500 mm
12102 FUNDAMENTER

Indvendigt liniefundament 450x500 mm
13101 TERRÆNDÆK

-Linolium
-200 mm Beton m. armering
-400mm Polystyren kl. 34
-Sandfyld

21301 TUNG YDERVÆG
-108 mm facadetegl
-190 mm mineraluld kl. 34
-150 mm betonelement

21302 TUNG YDERVÆG - KONSOLBÅRET
-108 mm facadetegl
-Stålkonsol
-190 mm mineraluld kl. 31

21402 LET YDERVÆG, IMELLEM FACADEPARTIER
-33x56 mm lodrette facadelister
-25x50 mm montagelister
-8 mm facadeplade
-15x45 mm Ventilationslister
-9 mm vindspærre
- 170 mm skeletkonstruktion m. kl. 31 isolering
-150 mm betonelement

22101 INDERVÆGGE
180 mm beton vægelement

22102 INDERVÆGGE
150 mm beton vægelement

23101 DÆK
220 mm beton huldæk

27301 TAGKONSTRUKTION
-Tagpap
-180 mm tagisolering m. fald kl. 39
-180 mm tagisolering kl. 35
-Dampspærre
-270 mm tagdæk beton

33401 DÆK
Linoleum
80 mm slidlag, beton
150 mm Polystyren kl. 34

35101 NEDSTROPPET LOFT
-25mm Træbeton monteret i nedstroppet skinnesystem

35103 AFSLUTNING LOFT
-2xGips
-45x95 mm forskalling

1.1 5.1 7.1

27301

SAMLINGSRUM / BASISRUM
1.103

SAMLINGSRUM / BASISRUM
0.103

BASISRUM
0.109

23101

35101

13101

22101

22101

35103

OK 0.000

OK 2.600

OK 0.000

OK 3.145

OK 2.100

OK 3.300

OK 3.800

OK 7.983

OK 7.730

OK 7.100

OK 6.400
OK 5.900

21401 27601

OK -0.150

OK -1.090

21402

21301

23101

35103

Eksist. 
fundament

Eksist. terrændæk

Eksist. tagkonstruktion

Eksist. ydervæg

35101

27204
OK 3.800

12602 1260312601
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Skanderborg Kommune 20200295

Snit C-C

001_A_302

2020.12.08

larras

001_A_302

Til-og ombygning Højboskolen

Konstruktionsopbygning

Nr. Opbygning
12601 FUNDAMENTER

Fundamentsbjælke 500x500 mm (mini pæle / borede pæle)
12602 FUNDAMENTER

Indvendig fundamentsbjælke 450x500 mm (mini pæle / borede pæle)
12603 FUNDAMENTER

Fundamentsbjælke 600x500 mm (mini pæle / borede pæle)
13101 TERRÆNDÆK

-Linolium
-200 mm Beton m. armering
-400mm Polystyren kl. 34
-Sandfyld

21301 TUNG YDERVÆG
-108 mm facadetegl
-190 mm mineraluld kl. 34
-150 mm betonelement

21401 LET YDERVÆG, TAGTERRASSE
- 8 mm facadeplade
-22x100 mm trykimp. afstandsliste
-9 mm Vindspærre
-240mm Skeletkonstruktion m. kl. 37 isolering
-150 mm betonelement

21402 LET YDERVÆG, IMELLEM FACADEPARTIER
-33x56 mm lodrette facadelister
-25x50 mm montagelister
-8 mm facadeplade
-15x45 mm Ventilationslister
-9 mm vindspærre
- 170 mm skeletkonstruktion m. kl. 31 isolering
-150 mm betonelement

22101 INDERVÆGGE
180 mm beton vægelement

23101 DÆK
220 mm beton huldæk

27204 TAGKONSTRUKTION
-50 mm betonfliser
-Flisefødder
-Tagpap
-200 mm Tagisolering m. fald kl. 39
-Dampspærre
-220 mm tagdæk, beton

27301 TAGKONSTRUKTION
-Tagpap
-180 mm tagisolering m. fald kl. 39
-180 mm tagisolering kl. 35
-Dampspærre
-270 mm tagdæk beton

27601 PERGOLA
Stålramme RHS 80x120 mm
Lodrette trælameller

35101 NEDSTROPPET LOFT
-25mm Træbeton monteret i nedstroppet skinnesystem

35103 AFSLUTNING LOFT
-2xGips
-45x95 mm forskalling
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Skolens afdelinger
Indskoling - 0.-1.-klasse og kreaværksted

Mellemtrin - 4.-5.-klasse og medieværksted

Til de mindste børn på skolen etableres årgangsloklaer, som sikrer gode muligheder for opdelinger, både i stamklasser og mindre 
hold. Dette sikrer at man har gode, trygge rammer til de nye elever, der skal lære at gå i skole.  
Derfor er der også mere fokus på leg og socialiseringen i grupperummene frem for egentligt læringsrettede flader.

I overgangen ind mod SFOen etableres et stort kreaværksted. Det sikrer at de mindste elever har adgang til forskellige remedier 
i både undervisning og fritiden, samtidig med at lokalet også giver en organisatorisk buffer ift. timebelægningen af billedkunst-
lokalet. 
Det kreative værksted kan også tilgås af 2. og 3. klasserne, og SFOen.

Selv i en moderne undervisnings-
situation, kommer man ikke uden om for-
midlingen som et af de væsentligste værk-
tøjer.
I årgangslokalerne er formidlings- 
situationerne håndteret vidt forskelligt, 
både for at imødekomme de forskellige 
krav, men også for at skabe forskellige 
muligheder i rummene.

I indskolingen arbejder man videre med 
skolens eksisterende mindre formidlings-
trapper, der, monteret på hjul, kan flyttes 
rundt mellem lokalerne og let kan opstilles 
i forskellige formationer, og hurtigt om-
dannes til både bjerge og huler.

På mellemtrinnet etableres større faste 
formidlingstrapper, der også fungerer 
som opholds- og bevægelseszoner, og som 
udformes så de også giver mulighed for 
gruppearbejde og mindre samlinger. 
 
I udskolingen, er der fokus på den hur-
tige omstilling, så man istedet etablerer 
større, åbne gulvflader , hvor man hurtigt 
kan samle en grupppe, en årgang eller 
hele udskolingen.

På alle afdelinger indrettes et område 
til fællesareal.
Fællesarealer understøtter behovet for 
et “break” i dagligdagen og socialiser-
ing.
Samtidigt giver fællesarealer også 
mulighed for forskellige zoner der 
understøtter gruppearbejde og fordy-
belse.

Fællesarealerne er tilpasset de for-
skellige årgange og imødekommer ek-
sempelvis forskellige arbejdsformer og 
typer af socialiseringen, der er meget 
forskellige, afhængigt af, om man er 4. 
klasse eller 9. klasse.

På mellemtrinnet etableres nye årganglokaler til 4. og 5. klasse, mens 6. klasserne indtager de “pilot-lokaler”, der allerede er eta-
bleret og afprøvet på skolen.
På mellemtrinnet etableres mindre fællesarealer, der understøtter elevernes socialisering og også fungerer som projektflade og 
“break”-rum. 

Mellem 4. og 5. årgang etableres et to-delt medieværksted: Fysiske medier - print, plancher, moodboards og lignende og Digitale 
medier - Lyd, video- og billedredigering og “green-screen”-rum. 
Medieværkstederne henvender sig mod mellemtrinnet, men har også adgang ude fra skolens PLC-område med adgang for alle 
skolens elever.

De lidt større børn i indskolingen har lært at gå i skole, og dette aflæses også i rummene, hvor legen er gledet lidt mere i bag-
grunden, og der istedet er begyndende fokus på grupperum og projektarbejdet. 
 
Årgangslokalerne har direkte adgang til SFO-området, der i undervisningtiden også fungerer som læringsrum og projektflade, 
hvor de mange forskellige opholds- og funktions-zoner imødekommer mange de forskellige læringsmiljøer, som eleverne ønsker.

I udskolingen understøttes den selvstændige og projektorienterede undervisning i høj grad med flere forskellige typer af lærings-
rum, og med adgang til tre grupperum pr. årgang.
Fællesarealet indrettes så det understøtter formidling for hele udskolingen, samt mulighed for at samle større hold i projektflad-
er. 

I udskolingen indrettes et mindre medieværksted til at understøtte optagelse og dokumentation, samt et større grupperum/
møderum, der også fungerer til UUV, læsevejledning og lignende.

Indskoling - 2.-3.-klasse og SFO

Materialevalg  - Indendørs overflader og inventar

Formidlingsrummene

Materialevalg  - Udendørs overflader på nybygning

Fællesareal

Udskoling - 7.-8-klasse og fællesflade

Side 4

Materialer - Nybygning
Udvendigt 
 

Materialer
Der er generelt fokus på materialer med en bæredygtig pro-

fil, lav vedligeholdelsesgrad, lang levetid og smuk patinering. 

Der er valgt materialer, der alle er robuste, velafprøvede materialer, 

både ift. det danske klima, men også ift. den brug, det kan blive ud-

sat for på en folkeskole. 

Alle materialerne er robuste ift. slag fra en moon-car, eller en fod-

bold sparket ind mod facaden. Skulle der gå en facadeplade eller 

en trælamel, er de alle monteret, således, at de er nemme og billige 

at udskifte.

Tegl

Som teglsten vælges en rødbrun tegl med et farvespil i mørkere nuancer.

Teglen er robust og modstandsdygtig ift. slag eller andet. 

Teglsten er et velafprøvet materiale med en forventet levetid på mere end 100 

år. Det betyder også at den vil være mulig at anvende som genbrugssten ved 

nedbrydning.

Oplæg til teglsten:

Egernsund 2.4.14 Patina

 

Billedet er ikke nødvendigvis retvisende, og skal besluttes på baggrund af 

materialeprøve.

Facadeplader

Der er valgt en facadeplade i fibercement, i en mørk rød tone. Den røde tone 

spiller sammen med teglen, i højere grad end en ren grå eller sort.

Fibercement plader har en god levetid, men kan flække eller revne ved hårde 

slag. Fordelen er dog, at de monteres enkeltvis på et skinnesystem, og derfor 

er nemme at udskifte.

Oplæg til facadeplader:

Cembrit Cover C390, NCS S 8010-Y50R

Referencebilledet har ikke den rigtige farve, men viser princippet for facade-

udtrykket.

 

Farveprøven, til højre er ikke nødvendigvis retvisende, og skal besluttes på 

baggrund af materialeprøve.

Side 5

Træ - Lameller, inndækning og værn

Lammeller og værn udføres i lister på 2x2,5” i Thermowood. Thermowood har 

en varm tone, når de monteres, men gråner hurtigt over i en sølvtone. Der står 

rigtigt flot mod teglen og de farvede rammer og facadeplader.

Thermowood har en forventet levetid op mod 30 år, og er nemme og forholds-

vist billige at udskifte, skulle enkelte lister gå til inden da. Thermowood kan 

svanemærkes, da der ikke bruges kemikalier til behandlingen, men kun var-

me.

Rammer - vinduer, døre og murkrone

Til vinduer og døre vælges træ-alu elementer, der er med malede rammer 

udvendigt i en mørk varm tone , NCS S 8010-Y50R, der matcher tilbygningens 

facadeplader, der spiller sammen med teglen og det grånede træ.

Døre og vinduer er generelt valgt i modulbredder på 100, 200 eller 300cm. På 

den måde kan de forholdsvist nemt indtænkes som genbrug i andre projek-

ter, skulle tilbygningen nedbrydes inden vinduernes levetid.

Vinduerne indrammes af mørke rammer, der får vinduerne til at trække sig 

tilbage og underlægge sig teglet og træet.

Referencebilledet har ikke den rigtige farve, men viser princippet for facade-

udtrykket.

 

Farveprøven, til højre er ikke nødvendigvis retvisende, og skal besluttes på 

baggrund af materialeprøve.

Designmanual // Højboskolen
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Side 6

Materialer - Indvendigt
 

Materialer Indvendigt

Skolen ønsker et roligt, neutralt farvevalg, der fungerer som bag-

grund for de farver som skolens elever, deres arbejder og undervis-

ningsmateriale giver.

Vægge

Der ønskes hvide vægge i hele skolen. Der vælges en hvid tone, der matcher 

skolens eksisterende hvide vægge.

 

I ”Green-screen”-rummet i det digitale værksted farves vægge med en mar-

kant grøn, for at sikre let redigering af video. Denne grønne farve skal matche 

tonemæssigt med gulvet. 

 

Oplæg til vægfarve i greenscreen-rum:

NCS S 3040-G20Y

 

Lofter

Generelt opsættes troldtektplader, som akustiklofter i de fleste rum, både i 

tilbygningen og de arealer der ombygges. Er der særlige krav, enten akustisk, 

hygiejnisk eller andet opsættes gipslofter med akustisk virkning. 

Troldtektpladerne har gode akustiske egenskaber, samtidigt med at den ru-

stikke struktur, giver et mere uformelt udtryk end gipspladerne. 

I projektet vælges en troldtekt plade i Lys natyr, der stadig har den varme 

glød fra træfibrene, og dermed spiller godt sammen med inventaret, samti-

digt med, at det giver en varmere glød til rummene, end den hvidmalede.

Oplæg til loftplader:

Troldtekt Akustik, Fin, Lys Natur

.

Side 7

Gulve

Gulve udføres i linoleum i farme og struktur, der matcher skolens nuværende 

gulve. Skulle der være hygiejniske, funktionsmæssige eller andre forhold der 

går sig gældende, kan der arbejdes i vinyl eller gummigulve, eller andre farver. 

Eksempelvis skal der i greenscreen-rummet etableres et grønt gulv.

Oplæg til gulv i Greenscreen-rum:

Formica Marmoleum Piano – Nettle Green 3647

Døre, karme og rammer

Døre, karme og rammer

Alle indvendige døre, karme og rammer etableres i hvid. I døre med glas øn-

skes så store åbninger som muligt, for at sikre så stor gennemsigtighed som 

muligt, mellem lokalerne.

baggrund af materialeprøve.

Projektforslag // Højboskolen
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Side 10 Rumlig Illustration af Indskoling og lærerforberedelse ved personaleafsnit

Rejste planer

Side 14

Rejste planer

Projektforslag // Højboskolen
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Side 20

Rejste planer

Side 26

Rejste planer

Skolens afdelinger

Side 8

Fast inventar og 
specialinventar
 

Alt fast inventar og specialinventar udarbejdes som udgangspunkt 

i træ. Der er på skolen allerede udført en del inventar i birk og fyr, 

og det anbefales at fortsætte disse materialer. Dette kan udføres i 

krydsfinerplader, massivtræ eller finerede plader. 

Begge trætyper skal lakeres, for at sikre let rengøring og vedlige-

hold, og mindske evt. misfarvning fra sollys, så inventaret fremstår i 

lyse trætoner, også efter flere års brug.

Skolen ønsker et roligt, neutralt farvevalg, der fungerer som bag-

grund for de farver som skolens elever, deres arbejder og undervis-

ningsmateriale giver.

Fyrretræ

Fyrretræ har en tendens til at gulne mere end birken, og vil på sigt få en mere 

varm tone. Fyrren er tilgengæld billigere.

Birk

Birk holder farven bedre end fyrretræet, ligesom krydsfinérsplader i birk er 

stærkere end fyrretræet.

Birk er til gengæld dyrere end fyrretræet.

Visualisering af årgangslokale - 4. årgang
Visualiseringen er udarbejdet før myndighedsprojekt, og der kan derfor være 

afvigelser ift. placering og valg af døre, vinduer og vægge.

Side 13

SPECIALKLASSE

FÆLLESAREAL

UDSKOLING

SPECIALKLASSE

FAGOMRÅDER

ADM./PERSONALE

TOILETTER / BIRUM

EKSTERNE BRUGERE

FÆLLESAREAL

Stueplan

FÆLLESAREAL

INDSKOLING 

SPECIALKLASSE

FÆLLESAREAL

MELLEMTRIN

FÆLLESAREAL

Mødecenter

Klub

KlubMadk.

H&D

Idræt

Fys N/T

Bio

Mini
Audi.

Mus

Mus

Pers.-
rum

Pers.-
rum

Print

Læse-
vejleder

Adm.

Sund-
heds.

Personaleforberedelse

Gard.
FAB.
Dep.

8. kl.
7. kl.

Fællesareal

Tagterrasse

6. kl.
Projekt-

værksted

Køk.

Kantine

Tandlæge

PLC

“De
røde

stole”

1. kl.0. kl.

SFO
Køk.

Køk.

2. kl.

4. kl.

5. kl.

3. kl.

Grp.

9. kl.

Førstesal - nybyg Kælderplan


