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2019

Skolernes indeklima
Skolernes indeklima
Et Realdanina støttet projekt med fokus på lys,
lyd, luft og læringsmiljø.
Projektets formål er at skabe et bedre indeklima i
skolerne ved bevidst at arbejde med de fire
elementer, og at skabe overblik og samarbejde
mellem kommunens afdelinger.
I projektet har der været afholdt workshop med
brugerne i tre udvalgte områder, Klimapiloterne,
en på hver skole. Herefter er der blevet lavet en
mock-up, og der har været målt for temperatur,
støj og CO2 i hver af de udvalgte rum.
Projekterne er blevet evalueret, og skal nu

Workshop
PLC

Brandsstrategi

I arbejdet med Skolernes indeklima er der blevet
udarbejdet en ny brandstrategi for hver af de tre skoler.
Den nye brandstrategi giver mulighed for, at der kan frigives areal
fra brandveje, og istedet etablere brandsektioner. Det betyder, at
arealerne kan blive aktive læringsmiljøer, der skal indrettes for
differentieret undervisning.
Detter er især gældende for Nordstrandskole og tildels Dragør
Skole
CO2 niveauet
På Dragør Skole er der målt høje niveauer af CO2. Det skal bringes
ned, og der er sat en milepæl i slut 2022.
Indsatsen vil kræve mindre renoveringer (drift), nytænkning af
brug af fysiske rum i skoledag samt mindre bevillinger til bla.
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Indvielse af hal, madkunstskab mm.

2024
Indvielse af hal og nyt udeareal

Udbud af projekt

Evaluering og ny klasse udpeges

bibliotek/PLC og atriumgård.

2023
Workshop - personalefaciliteter

Workshop

Hallen, tandklinik, cykelparkering .

Workshop

2020-2021-2022

Div. Renoveringer, det røde hus

Evaluering og ny klasse udpeges

Hallen, omklædning,
bibliotek/PLC/madkunstskab

2022
Opstart process

Div. Renoveringer, hovedbygning

Workshop

MILEPÆL CO2

Pilotklasse
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Pilotklasse

MILEPÆL NY BRANDSTRATEGI
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2021
Evaluering og ny klasse udpeges

Div. Renoveringer, det hvide hus

Opretning af døre mm

Workshop: brug af fællesarealer

Brandstrategi:

2020
Nye pilotklasser udpeges

2019
Erfaringer fra mock-up udveksles
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2024-2025

Proces

De store projekter

Proces
2023 er afsat til proces for de fremtidige større byggerier.
Forberedelserne for projekterne bør dog begynde tidligere, så
det bliver muligt at søge fondsmidler, afklare brugerprocesser
og inddragelse af lokalområdet.

Ombygning
Hal og okklædning på Dragør Skole er ikke i god stand,
og en større renovering er nødvendig.
Her ud over er der lovkrav om elevator på skolen,
Madkundskabslokalet er i meget dårlig stand og
udearealet er generelt for småt i forhold til antal på
skolen.
Der bør derfor laves en ombygning, som samlet kan løse
problematikken.
Ombygning
Hal incl. omklædning skal nytænkes og renoveres på St.
magleby Skole. Samtidig skal udearealerne i
“skolegården” indrettes for læringsmiljø istedet for at
den bedste solplet i området huser cykelparkering.

2025-2030

Fremtidige visioner

