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Hampelandskolen
2020Forord

Den 3. juni 2020 blev der afholdt virtuel opstartsworkshop for Ham-
pelandskolen. Formålet med workshoppen var at få indsamlet øn-
sker til Hampelandskolens fremtidige funktioner. Ønskerne er sam-
let i dette dokument. På baggrund af workshoppen og opsamlingen 
på denne, arbejdes der videre med konkrete byggeplaner. Der ned-
sættes et byggeudvalg og temagrupper, der skal arbejde sammen 
med en strategisk byggepartner, om at konkretisere de indkomne 
ønsker til reelle byggeplaner – i det der kaldes et byggeprogram. 

Der er allerede vedtaget flere temaer for ombygningen i de scena-
rier, der blev udarbejdet for skolen i 2019. SFO og indskoling skal 
tænkes sammen, og det samme skal det Pædagogiske Læringscen-
ter (PLC) og administrationen. Der skal også bygges et nyt multihus, 
og skolens udearealer skal have et løft. De indkomne ønsker vil 
sammen med scenariet for Hampelandskolen og principprogram-
met for skolerne i Egedal Kommune tilsammen danne grundlaget 
for byggeprogrammet. Principprogrammet har til formål at sikre, at 
der udvikles gode (kreative) læringsmiljøer som understøtter skolens 
pædagogiske praksis, stedets sociale værdier og organisatoriske 
forhold. Principprogrammet forholder sig derudover til en række 
temaer, disse er: indskoling, mellemtrin, udskoling, fællesområder, 
og udeområder. 

Det er ikke givet at et ønske bliver realiseret i det endelige byggeri. 
Ønskerne skal viderekvalificeres ift. økonomi, tid og kvalitet, men 
alle indkomne ønsker medtages i dette dokument til videre bear-
bejdning.
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Formål og program

Baggrund for skoleombygningerne
Egedals skoleelever skal have gode fysiske rammer 
i skolerne, så de kan lege, lære og udvikle sig bedst 
muligt. Derfor skal skolerne ombygges og moder-
niseres, og arealerne udnyttes klogere, så alle får 
større glæde af dem. Vi skal skabe nye, motiverende 
læringsmiljøer og multifunktionelle rum til glæde for 
både elever og det lokale kultur- og fritidsliv. Den 
første skole, der tages fat på, er Hampelandskolen 
med forventet byggestart i 2021. Efter en bred invol-
veringsproces i 2019 om principperne for modernise-
ringen af Egedals skoler, skal vi nu blive klogere på 
de ønsker og behov, der er til ombygningen af Ham-
peland. Vi skal have afstemt projektets overordnede 
principprogram med den virkelighed og de behov, der 
er på skolen, så vi får så meget ud af ombygningen 
og arealerne som muligt. Det gør vi bl.a. ud fra input 
fra opstartsworkshoppen.

Deltagere og temagrupper
På workshoppen deltog en bred gruppe aktører som 
alle har en relation til Hampelandskolen; elever, læ-
rere, forældre, fritids- og kulturaktører, erhverv, fag-
personer fra Egedal Kommune samt politikere. Der 
var inviteret ca. 85 deltagere, hvoraf ca. 65 personer 
deltog i workshoppen, som foregik digitalt. 

Som et led i workshoppen blev deltagerne inddelt i 
mindre tematiske arbejdsgrupper, hvor de drøftede 
i alt 8 temaer som både relaterer sig til princippro-
grammet samt den konkrete ombygning på Hampe-
landskolen. 

Alle grupper blev tildelt en ordstyrer fra kommunen, der 
havde to hovedopgaver: at understøtte dialogen i grup-
perne samt at samle op på alle inputs efterfølgende.

Opsamling
Alle input fra temagrupperne, herunder de 3 vigtigste 
anbefalinger fra hver af temagrupperne blev samlet 
op af bordformændene.

Denne opsamling er efterfølgende blevet til nærvæ-
rende rapport.

Velkommen v. Velfærdsdirektør,  
Søren Trier Høisgaard 

• Introduktion til principprogram v.  
Centerchef for Skole og Dagtilbud, 
Lone Kvist 

• Introduktion til opgave v. Heidi Lyng, 
Hele Landet

• Gruppearbejde - 8 temaer v. Bordfor-
mænd

• Fælles opsamling v. Heidi Lyng, Hele 
Landet

• Opmærksomhedspunkter til videre  
proces, v. Heidi Lyng, Hele Landet

• Farvel og tak for i aften v. Peter  
Thomas Brixen, Distriktsskoleleder
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Hampelandskolen
2020Introduktion til 

de 8 temaer

Tema 1: SFO og indskoling 
Den hele skoledag
• Sambrug af lokaler og delefaciliteter
• Aktiviteter i basislokaler, fællesområder, 

rum i rum, uderum
• Funktioner der skal adskilles
• Funktioner der opnår synergi af at være i 

nærheden af hinanden

Tema 2: Læringsmiljøer 
I basisområder og fællesarealer
• Aktiviteter i basislokaler
• Aktiviteter i fællesområder
• Forbindelse og synergi mellem områder
• Udformning af læringsmiljøer

Tema 3: Læringsmiljøer i fagområder
Organisering i faglige klynger
• Det naturvidenskabelige og eksperimente-

rende område
• Det praktiske æstetiske område
• Det kropslige musiske område
• Naturviden og madkundskab (kobling mel-

lem biologi, dyrkning, og tilberedelse)
• Fagrelaterede udearealer (koblingen mellem 

faglokaler og udearealer)

Tema 4: Pædagogisk læringscenter (PLC) 
Det multifunktionelle rum for alle
• Bibliotek
• Fagområde
• Sambrug med lokalområdet
• Formelle og uformelle områder

Tema 5: Personalefaciliteter
Voksenzoner og arbejdspladser
• Administration
• Arbejdspladser
• Mødelokaler
• Nærhed til funktioner

Tema 6: Multihus
Plads til leg og bevægelse
• Multifunktionalitet – forskellige behov og 

ønsker
• Fagligt område til undervisning, SFO, Mini 

SFO og foreningsaktiviteter
• Sammenhænge mellem Multihus og øvrige 

funktioner 
• Adgang og forbindelse mellem inde- og  

udeområder

Tema 7: Udearealer
Undervisning, pause og fritid
• Hverdag og fælleskab i bevægelse
• Hvordan inviterer udemiljøerne lokal- 

samfundene ind?
• Fagrelaterede udearealer. 

Tema 8: Kantine
Spisestedet og dagligstuen
• Kantine, spiseområde
• Samlingssted
• Køkken og madlavning

Der var på forhånd defineret 8 temaer, som blev debatteret på workshoppen. 
Under hvert tema fik bordformanden en række spørgsmål til at understøtte dia-
logen. Spørgsmålene fremgår under hvert tema. Der var ikke krav om at spørgs-
målene skulle besvares, og derfor er der ikke nødvendigvis sammenhæng mellem 
spørgsmålene og anbefalingerne. Eneste krav var, at der skulle findes frem til tre 
anbefalinger fra hver gruppe. Nedenfor introduceres de 8 temaer i overskrifter og 
underunderskrifter og efterfølgende uddybes opsamlingen for hvert tema.
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Tema 1

SFO og indskoling 
Den hele skoledag

Derudover pointerede gruppen følgende ønsker for SFO og Indskoling. 

Visuel tydelighed
Indretningen er en vigtig del for at kunne understøtte vores børn.
Grund base.
Børnene skal vide hvad rummet kan bruges til.

Fællesrummet / storrummet
Hver morgen har vi fx Plads til samling fx morgensang. 
Hvordan kan vi have noget på væggene fx møbler som skaber fleksi-
bilitet? 
Auditorium / podier.
Nudging på gulvet.
Tal tavler
Sofagrupper som laver de små rum i rummene.
Små ”huse” med borde og tavlevæg med plads til at lære og tegne.

Klasselokaler
Trappetrin, hvor børnene kan sidde. Tavle på bagbeklædningen.
Både i fællesrum og lokaler.
Gruppeborde og enkeltvis borde.
Huske at skabe hygge.

Basisområderne i indskolingen rummer skolens 0. til 3. klassetrin. Mini SFOen er 
ligeledes en integreret del af indskolingen og disponeringen af de to områder skal 
derfor gøre det muligt, at skole og fritidstilbud kan dele lokaler. Målet er at skabe 
en god og hel skoledag, der fungerer rigtig godt for både børn og voksne fra mor-
gen til eftermiddag.

1 Fællerum/storrum (Samlingsmulighed og rum i rum)

Anbefalinger

2 Lokaler med tydelige tegn på funktionalitet og multifunktio-
nelle muligheder

3
Sambrug af udearealer til sfo og indskoling: med kultiverede 
og ukultiverede områder. (Astfalterede områder til skate og 
trafik og naturarealer til haver, eksperimenter og huler)
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Hampelandskolen
2020Tema 1

Spørgsmål til gruppen

• Hvordan kan vi skabe en god hel skoledag for børne-
ne? Og for de voksne?

• Hvad tænker du vi skal samarbejde om og dele i  
indskolingen og SFOen? 

• Hvilke aktiviteter har I til fælles?

• Hvilke funktioner er oplagte at dele?

• Hvilke behov har I ift. formidlingszoner, fordybelses-
zoner, projektflader og andre behov ift. læringsmiljø-
erne? Hvad skal ligge tæt på hinanden og hvad skal 
adskilles?

• Har I ønsker ift. at andre funktioner udenfor SFO og 
indskoling placeres i nærheden (fx værksteder)?

Gode obs.:
Hems, var tidligere i brug, men er taget ned.
Lukkede skabe er vigtige til opbevaring
Tydelige formidlingszoner
Bygge i højden

Hvad skal vores skole-del kunne?
Formidle
Fordybe
Projektarbejde og krea

Hvad skal vores SFO-del kunne?
Plads på gulvet til lege
Rum til opbevaring Fx trappe til opbevaring eller slagbænk
Morgenhygge ved modtagelse dvs. obs. på overgange.

Udeareal
Svært at se muligheder for grønt pt. Men et stort ønske om at 
skabe flere muligheder for SFO-og indskoling.
Meget gerne et sted med planter og kriblekrabe.
Multirumområde som både er legested og hulested. 
Eksperimenter. Natur og teknik udenfor. Højbede. Skolehaver.
(Det grønne er givet til mellemtrinnet pt.)

Skabe rum til sanser. (Lyd og lys)
Kunne man også tænke bevægelse ind fx tydeligere asfaltering / 
kultiverede områder/mooncar/trafikbane.
Som både skaber plads til undervisning og læring.
Labyrint- flyt skoven ind på skolen.
Regnvejrstønder.



8

O
pstartsw

orkshop H
am

pelandskolen

Tema 2

Læringsmiljøer
I basisområder og fællesarealer

Flere af gruppens deltagere bød ind med, at det var vigtigt, at der 
var fokus på forstyrrende elementer. Eksempelvist ville det være 
forstyrrende, at udføre formidling og projektarbejde i samme loka-
le/nærhed, da de to læringsmiljøer forstyrrer hinanden og flytter fo-
kus fra det relevante objekt. Eleverne der skal modtage formidling, 
bliver hurtigt forstyrret af projektgrupper, der taler sammen og evt. 
går rund bag ved dem. Indretningen skal således gerne understøt-
te, at opmærksomheden automatisk ledes hen på det relevante 
objekt (fx formidleren, projektgruppen).

Også de elever der deltog i dialogen gjorde opmærksom på, at der 
skal være projektarbejde og fordybelse uden forstyrrende elemen-
ter, da der ikke skal meget til, for at opmærksomheden vendes 

Basisområderne udgør en væsentlig del af skolen, og kan være både åbne og luk-
kede rum. De skal være fleksible og generel anvendelige. Fællesområderne ligger 
imellem basisområderne, og anvendes både til læring, pauser og i fritiden. Begge 
områder skal understøtte arbejdet med formidling, fordybelse og projektflade. Både 
fælles aktiviteter og individuelle behov skal kunne tilgodeses i begge områder. 
Udenfor skoletiden skal der overvejes om områderne kan benyttes af lokalområdet.

a Hvordan understøtter klasselokaler og fællesområder bedst 
muligt arbejdet med formidling, fordybelse og projektarbejde? 

Spørgsmål

Fokus på forstyrrende elementer i forhold til multifunktionali-
tet. Vigtigt at fokus kan rettes og bevares mod det relevante 
(formidling, fordybelse, projektarbejde).

Fokus på trinnenes forskellige behov – der er behov for tilpas-
ning. Særligt i forhold til indskoling og børn med specielle 
behov.

Fokus på at eleverne føler et tilhørsforhold – har en tryg base. 
Dette er særdeles vigtigt at tænke ind i multifunktionalitet, 
herunder bl.a. ved anvendelse af klasselokalerne for andre 
brugere uden for skoletiden.

1

2

3

Anbefalinger
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2020Tema 2

b Hvordan opnås bedst muligt en god sammenhæng mellem 
klasselokaler og fællesområder?

Eleverne gjorde opmærksom på, at det var særdeles vigtigt for 
dem, at have eget klasselokale / en base, så de havde et sted ”at 
høre til”.

En deltager foreslog, at det kunne være en idé at kunne åbne rum 
op, eller lave rum i rummet.

Flere deltagere ønskede en bedre sammenhæng med faglokaler. 
Pt. skal man gå udenfor, for at komme over i faglokalerne. Det 
skal der findes en praktisk løsning på. Fx kunne man lave glasgan-
ge, som også kunne anvendes til andre formål.

Flere af deltagerne gjorde opmærksom på, at der for nuværende 
var problemer ift. ind/udgang. Det ville være optimalt, hvis hver 
klasse – især indskolingen – havde egen indgang med eget vind-
fang, hvor der kunne hænges overtøj, så det ikke skulle være i 
klasselokalet.

Blandt deltagerne var en bred enighed om, at der er forskel på be-
hovene afhængigt af alderstrin. Særligt blev der gjort opmærksom 
på, at der skulle tænkes på særlig indretning/fordeling for eleverne i 
indskolingen og elever med specielle behov.

Hvad angår eleverne i indskolingen, har de behov for mere aktivi-
tet. De har behov for at opleve, at kroppen kan anvendes aktivt på 
forskellige måder i undervisningen. Evt. kunne man lave forskellige 
zoner i samme rum. Vigtigt at holde sig for øje, at det ikke er muligt 
at sprede eleverne i indskolingen så meget rent fysisk, da lærerne 
skal kunne holde overblikket. Derfor vigtigt at udnytte både bord- og 
gulvplads optimalt.

Elever med specielle behov kan have et behov for alene tid/pause, 
hvilket er vigtigt at tænke med ind i indretningen. Desuden kan de 
have et behov for at komme fysisk væk fra en specifik situation. Det 
er vigtigt, at det for andre ikke bliver anset for ”specielt”. En deltager 
supplerede med, at et sanseområde evt. kunne være en idé.

c Er der forskel på behovene afhængig af alderstrin?

væk mod det relevante. Eleverne ønskede også naturligt lys.
Gruppen havde også en dialog om multifunktionelle møbler i 
forhold til forstyrrende elementer. En deltager foreslog, at der 
evt. kunne etableres små båse med vægge, der kunne flytte sig i 
forbindelse med projektarbejde og fordybelse. Her gjorde en anden 
deltager dog opmærksom på, at det var vigtigt, at det flytbare ele-
ment ikke udgjorde en forstyrrelse. Måske ville det være en bedre 
idé med mere fastmonterede møbler, der dog havde en multifunk-
tionel anvendelse.
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Flere af deltagerne, heriblandt eleverne, gjorde opmærksom på, 
at når særligt basisområderne/klasselokalerne blev anvendt af 
andre end eleverne uden for skoletid, var det vigtigt med en klar 
ansvarsfordeling i forhold til oprydning samt hvad udefrakom-
mende må anvende lokalet til (fx opsætning af plancher mv.). 
Det er vigtigt, at eleverne føler, at klasselokalet er deres trygge 
base og deres sted. Vigtigt med retningslinjer. En af deltagerne 
(lærer) havde oplevet, at ”hendes” klasselokale var blevet lånt ud 
til spejdere. Da eleverne kom tilbage, var der ting der mangle-
de, der var flyttet rundt mm., hvilket skabte en utryghed blandt 
eleverne. Det ville være optimalt, at eleverne kunne låse/gem-
me sine ting væk ved ”udlån”, så andre brugere ikke kom til at 
anvende deres andre elevers ting, da især børn, kan have svært 
ved ikke at pille.

En deltager gjorde opmærksom på, at det var vigtigt, at et fæl-
lesområde ikke blev for stort, og dermed kunne blive anvendt til 
forkerte formål – fx børn der løber rundt uden formål og skaber 
forstyrrelser for andre.

d Hvordan kan klasselokaler og fællesområder bruges på for-
skellige måder både i og uden for skoletid?

Tema 2

Spørgsmål til gruppen

• Hvordan understøtter klasselokaler og fællesområ-
der bedst muligt arbejdet med formidling, fordybelse 
og projektarbejde? 

• Hvordan opnås bedst muligt en god sammenhæng 
mellem klasselokaler og fællesområder?

• Er der forskel på behovene afhængig af alderstrin?

• Hvordan kan klasselokaler og fællesområder bruges 
på forskellige måder både i og uden for skoletid?
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Læringsmiljøer i fagområder 
Organisering i faglige klynger

For de naturvidenskabelige, kreative, og praktiske fagområder 
gælder generelt, at der sagtens kan være flere funktioner i nær-
heden af hinanden. Eleverne ønsker at der er noget fagrelevant 
udsmykning der understøtter læringen visuelt, at rummet er lyst 
og rummeligt, så det er rart at være der. De vil gerne kunne 
sprede sig ved fordybning og projektflade.  Både foreninger og 
elever vil gerne have at et fællesrum har en cafe lignende ind-
retning, der både kan bruges til gruppearbejde, en hyggelig kop 
kaffe og fællesspisning (gerne i umiddelbar nærhed af madkund-
skab). Desuden skal fællesområdet kunne bruges til præsenta-
tioner og mindre optrædener i eks. musikundervisningen. Der 
er desuden en atriumgård ved udskolingen, der kunne indrettes 
til et godt fællesrum og udendørs læringsrum. Det er oplagt at 
inddrage dette atrium. Det kunne også overdækkes og bruges til 
fordybelse og projektflade. Der kunne evt. også indrettes til nye 
tiltag i biologi, madkundskab etc.

Det bærende i fagområderne er, at der er fagspecifikke rum, der kan være indret-
tet som laboratorier, værksteder og mere fleksible basislokaler, hvor eleverne kan 
gå aktivt ind i undervisningen. De fagspecifikke rum kan også dele lokaler enten i 
form af fællesarealer eller tilstødende rum, der kan tilgås fra flere steder. I orga-
niseringen af fagområderne sigtes der imod at oprette fagtorve, hvor der på den 
måde kan opstå synergier og gode faglige sammenhænge mellem fagene.

1 Fællesrum mellem fagområderne/lokalerne
Der skal være mulighed for at trække ud i et fællesområde, der 
er multifunktionelt og imødekommende.

 

Anbefalinger

Fællesrum mellem fagområderne/lokalerne

God visuel synlighed for alle elever i formidlingen

Skabe til alle brugere.

1

2

3

Uddybning af anbefalinger
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Tema 3a

3 Skabe til alle brugere.
Når faglokalerne har mange brugere skal de kunne opbevare 
særlige rekvisitter aflåst. Men der skal også være mulighed for 
at bruge fælles rekvisitter. 

I nogle fag er der brug for at opbevare faglige kemikalier og 
redskaber på forsvarlig vis. Dette kræver aflåste depoter eller 
skabe. For at øge fleksibiliteten vil det være godt, hvis det kan 
opbevares i skabe med jul under, og i en højde så disse også kan 
fungere som ståborde og rumdelere. meget gerne en elegant 
løsning der både sikrer et inspirerende læringsmiljø og en umid-
delbar tilgængelighed til materialer, instrumenter mm.

Der er desuden et ønske og en forhåbning om, at man også kan 
dele en række fælles rekvisitter. Dette kan være i kreative fag, i 
madkundskab og i idræt. Det kræver evt. et lidt ”Good will” hos 
nogle, men forhåbentligt kan erfaring vise, at det godt kan lade 
sig gøre. Skabene skal tømmes en gang årligt fordi, ingen har 
evigt ejerskab til hverken lokaler eller skabe, og for at sikre at de 
ikke ”gror til”.

I øvrigt

Ud over de tre hovedpointer blev der talt om idrætsfaciliteter. 
Eleven ville gerne have lyse og inviterende idrætshaller, gerne 
med dagslys. Der blev talt om at overlys ikke er godt, da det 
kan medføre ”solblænding”. Der er to fløjdøre, der kan åbne op 
mod fodboldbanerne. De fungerer bare dårligt lige nu. Måske 
der kunne findes en bedre løsning, så der kunne komme bedre 
sammenhæng mellem inde og ude. 

Der blev også talt kort om at musiklokalerne skal placeres så 
lyden ikke generer anden form for læring, enten separat eller 
lyddæmpet.

›

2 God visuel synlighed for alle elever i formidlingen
Læreren skal være synlig for alle, og så tæt på at eleverne kan 
se hendes/hans instruks ved forsøg og lign. 

Lærerne ønsker fleksible løsninger og en god platform for for-
midlingssituationen. Et helt konkret ønske er en form for mobilt 
og stabilt rullebord, hvor forsøg og lign, der skal fremvises og 
instrueres kan placeres centralt, så alle elever kan være tæt på 
og have frit udsyn.
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Spørgsmål til gruppen

• Hvordan kan fagområderne bedst understøtte de for-
skellige tilgange: formidling, fordybelse og projekt-
flade?

• Hvordan bliver fagområderne multifunktionelle? I 
skoletid og udenfor skoletid?

• Hvad skal fællesarealerne ved fagområderne kunne? 
Hvilke funktioner/aktiviteter skal kunne foregå her?

• Er der ønske om at andre funktioner placeres i nær-
heden af fagområderne for at opnå en højere grad af 
synergi/en bedre udnyttelse af arealerne?

Tema 3a
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Tema 3b

Læringsmiljøer i fagområder 
Organisering i faglige klynger

Vores snak tog mest udgangspunkt i, hvordan man kan understøt-
te de forskellige tilgange (m. rødt) – om det var håndværk/design, 
musik eller biologi fyldte mindre.  

• Lokalets indretning betyder utrolig meget for om faget støttes 
eller hindres i at kunne gennemføres. F.eks. når gamle faglo-
kaler har lange diske, hvor man ikke har mulighed for at veksle 
mellem fælles formidling og projektarbejde. 

• Stor fleksibilitet skal opvejes med at al tiden ikke må gå med 
at flytte rundt på bordene. Lokaler skal indrettes så man KAN 
fordybe sig, formidle fælles og eksperimentere ’på en gang – i 
løbet af en lektion’.

• Undervisningen skal vendes på hovedet. Væk fra børn på ræk-

Det bærende i fagområderne er, at der er fagspecifikke rum, der kan 
være indrettet som laboratorier, værksteder og mere fleksible basis-
lokaler, hvor eleverne kan gå aktivt ind i undervisningen. De fagspe-
cifikke rum kan også dele lokaler enten i form af fællesarealer eller 
tilstødende rum, der kan tilgås fra flere steder. I organiseringen af fag-
områderne sigtes der imod at oprette fagtorve, hvor der på den måde 
kan opstå synergier og gode faglige sammenhænge mellem fagene. 

a Hvordan kan man inden for fagområderne bedst understøtte de 
forskellige tilgange: formidling, fordybelse og projektarbejde?

Spørgsmål

Stor fleksibilitet skal opvejes med at al tiden ikke må gå med 
at flytte rundt på bordene. Lokaler skal indrettes så man kan 
fordybe sig, formidle fælles og eksperimentere ’på en gang – i 
løbet af en lektion’.

At rummet og fællesarealerne understøtter fagmiljøet – så 
man bliver inspireret til det fag man skal have

Depotplads. Både til foreninger, men også til skolens elever, 
som kreerer ting de skal vise til eksamen.

Anbefalinger

1

2

3
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b Hvordan kan vi sikre, at faglokalerne kan bruges af forskellige 
grupper i skoletid og uden for skoletid?

Stor åbenhed for at åbne op for flere brugere. Der er dog forudsæt-
ninger som skal være på plads: 

• Depotplads (musikinstrumenter fylder) og 
• Mulighed for at låse ting inde (når der er flere brugere) 
• Venteplads uden for faglokalet. Så hold der kommer, har et 

sted at være inden de skal til ’undervisning’. 
• At bygningen understøtter faget. F.eks. Akustik, lys, strøm, 

plads

c Hvad skal fællesområderne ved faglokalerne kunne? Hvilke 
funktioner og aktiviteter skal kunne foregå her?

• Støtte op om det som sker i fagmiljøet. F.eks. venteplads. 
• At det er offentligt, så de som færdes dér, kan blive inspireret 

af det, som sker i fagmiljøet. 
• Supplerende plads så man kan bruge fællesområdet til fordy-

belse og projektarbejde.
• Fællesarealer skal være mere end borde og stole og sofaer. 

Udnytte at der kan være hårde og bløde flader. Vægge og lof-
ter og nicher i spil for at understøtte og inspirere.

• Der skal tænkes både på en oplevelses – og en udøvelsesdi-
mension for at understøtte pædagogikken

d Er der ønske om at andre funktioner placeres i nærheden af 
faglokalerne – og hvilke fordele vil det have? 

• Det er en fordel, at der er en ’rejse fra klasselokale til faglo-
kale’. Det giver eleverne mulighed for at strække benene – og 
mentalt omstille sig til at man skal i gang med noget andet. 

• Det giver muligheder for tværfaglighed, når der laves fagmiljø-
er som ’torve’ hvor flere faglokaler med beslægtede fagområ-
der er sammen.

ker som kigger op på lærerens alter og får viden ind fra denne 
i fagspecifikke lektioner. Der skal tænkes mere tværfagligt og 
med udgangspunkt i de kompetencer, man skal kunne efter 
skolen. CoVid var fantastisk ift. at undervisningen har rykket 
sig. Der undervises i moduler og temaer i stedet for ’timer’.

• Vigtigt også at tænke på hvordan fagområder kan komme i 
spil i basislokalerne. Et smartboard i klassen. Så kan der f.eks. 
afspilles musik, som kan understøtte andre fag. Plads og 
indretning i klassen, så der er rum til bevægelse. Adgang til 
udearealer så man kan få biologi ind i klassen.   



16

O
pstartsw

orkshop H
am

pelandskolen

Tema 3b

Spørgsmål til gruppen

• Hvordan kan man inden for fagområderne bedst un-
derstøtte de forskellige tilgange formidling, fordy-
belse og projektarbejde?

• Hvordan kan vi sikre, at faglokalerne kan bruges af 
forskellige grupper i skoletid og uden for skoletid?

• Hvad skal fællesarealerne ved fagområderne kunne? 
Hvilke funktioner/aktiviteter skal kunne foregå her?

• Er der ønske om at andre funktioner placeres i nær-
heden af fagområderne for at opnå en højere grad af 
synergi/en bedre udnyttelse af arealerne?



17

Hampelandskolen
2020Tema 4

Pædagogisk Læringscenter 
(PLC)
Det multifunktionelle rum for alle 

• Skabe et læringsmiljø for elever (børn såvel som unge) og lærere, 
som er inspirerende, trygt og multifunktionelt.

• Udvikle ved sparring med Ressourcecenter, så der både understøttes 
i forhold til læselyst såvel som naturfagligt.

• Skal være tiltalende for lærere – eks. en afdeling målrettet lærere – 
et decideret lærerbibliotek.

Hvordan gentænker vi og udvider vores forståelse af et skolebibliotek, således 
at det både bliver et sted, hvor man kan indhente viden, arbejde med projekter, 
arbejde individuelt i grupper og samles. Byområdet skal se det som et lokalt kul-
turhus, hvor man er velkommen og kan bruge faciliteterne. 

Derudover skal det Pædagogiske Læringscenter også være et sted, der går forrest, 
når det kommer til at arbejde med differentieret undervisning og aktiv læring. Man 
skal blive inspireret og motiveret til at gøre noget andet end det man plejer – det 
gælder både børn, voksne og naboer.

1 Hold PLC mål for øje: 

Uddybning af anbefalinger

Anbefalinger

Hold PLCs mål for øje

Første prioritet er læringsrum – døgnet rundt for lærer og elever

Hjemmeside for PLC inkl. mulighed for bookning og vejledning. 

Kulturhus – inspiration for alle ved at invitere ind

1

2

3

4
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4 Kulturhus – inspiration for alle ved at invitere ind:

• Samarbejde med lokalmiljø – invitere eks. børnehaver.

• Samarbejdsrelationer kræver ressoruercer at opbygge.

• Ikke folkebibliotek.

• Svært at udelukke biblioteket fra resten af rummet, men det er nød-
vendigt for at sikre mod svind etc. Forslag om transparente vægge 
o.l.

3 Hjemmeside for PLC inklusiv mulighed for bookning og vejledning. 

Tema 4

2 Første prioritet er læringsrum – døgnet rundt for lærere og elever

• Lokaler kan bookes i eks. en uge, hvor man kan have ting stående til 
projektarbejde.

• Plads til at udstille elevproduceret materiale.

• Plads til at lave noget for en klasse.

• Plads til fordybelse alene to og to, eks. læsehemse.
• Temadage for lærer skal være let at arrangere, inspirationseftermid-

dage etc.

• Fleksible møbler, som kan sættes sammen henholdsvis skilles.

• Mulighed for fremvisning både digitalt, opførelse, fremlæggelse, 
udstilling eks. flytbar amfiteater. Både for øje, øre, næse og hænder.
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Spørgsmål til gruppen

• Hvordan bliver skolens bibliotek (PLC) dét sted hvor 
man som voksen og barn inspireres og motiveres til 
at gøre tingene anderledes? 

• Hvordan bliver PLC et forgangseksempel på diffe-
rentieret undervisning? Hvad skal der til?

• Hvordan bliver skolens bibliotek byens lokale kultur-
hus? Hvad skal man kunne?

• Hvordan skaber vi et aktivt læringsmiljø der bl.a. 
understøtter fordybelse, formidling og projektflade? 

• Hvilke funktioner skal PLC/bibliotek/kulturhus inde-
holde?

• Hvordan bliver det multifunktionelt – indenfor og 
udenfor skoletid, både til læring og fritid?

• Hvordan formidler vi bedst kulturtilbud til eleverne?

Tema 4
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Tema 5

Personalefaciliteter 
Voksenzoner og arbejdspladser

Adgang til skolen skal være tydelig og indbydende. Man skal føle 
sig velkommen, det skal være naturligt at gå til administrationen, 
når man ankommer til skolen. Central placering og god skiltning.

Administrationens arbejdspladser skal indrettes således, at det 
opleves som åbent, men samtidig også således, at det er muligt 
at fordybe sig og udføre koncentrationskrævende arbejdsopgaver. 
Nogle af funktionerne er af en sådan art, at man sidder ned meget 
af tiden, hvorfor arbejdspladsen med to skærme mv. vanskeligt 
lader sig flytte. Et åbent kontorlandskab fordrer flere mødelokaler, 
hvor fortrolige samtaler og/eller arbejdsopgaver, der kræver ro, kan 
foregå.

Arbejdspladser til pædagoger og lærere skal indrettes således, at 
der både er mulighed for samtaler og for ro og fordybelse.

Faglige synergier: Placeringen af psykolog, rådgiver, UU-vejleder.
mv. skal afklares, da der kan være gevinster ved at placere noget 
tæt på målgruppen, fx UU-vejleder tæt på udskolingseleverne. Der 
kan være en samarbejdsfordel, hvis psykolog, rådgiver er tæt på 
det af skolens personale, som de arbejder tæt sammen med.

Fleksible mødelokaler: Mødelokaler skal konstrueres, således at 
de kan bruges både i skoledelen, men også om aftenen af for-
eninger. Fx kan et auditorium anvendes til forelæsninger/foredrag, 
fremlæggelser, filmfremvisninger, generalforsamlinger mv. Der 
skal være store samlingslokaler, hvor der i skoletiden kan sam-

Det er vigtigt at skabe et understøttende og kreativt miljø for administrationen og 
personale, så der i højere grad kan arbejdes med vidensdeling, faglige fællesska-
ber og en styrkelse af den sociale sammenhængskraft. Administrationen er udover 
at være en arbejdsplads også det sted hvor forældre og gæster udefra henvender 
sig for at få information. Dermed har administrationen også en vigtig værtskabs-
rolle, som skal bringes i spil. Medarbejderfaciliteter ønskes så vidt muligt integre-
res i skolens fællesarealer – det er både i form af åbne arbejdspladser samt lukke-
de miljøer forbeholdt de ansatte til fordybelse og fortrolighed. 
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les børn til fællesskabende aktiviteter, fx morgensang, koncerter, 
foredrag, og om aftenen kan de bruges til dimission, forældrearran-
gementer mv. Møbleringen skal være fleksibel, så rummet hurtigt 
kan ændre funktion.

Der skal være mange stikkontakter, der skal placeres forsvarligt, 
dvs. så man ikke falder over ledningerne. Derudover skal der etab-
leres stabilt trådløst netværk.
 

Spørgsmål til gruppen

• Hvordan skaber vi et aktivt arbejdsmiljø der understøtter 
formidling, fordybelse og projektflade? 

• Hvordan byder vi udefra velkommen og skaber en rar 
ankomstsituation?

• Hvilke aktiviteter/funktioner kan placeres tæt på børne-
ne? 

• Er der områder hvor børnene ikke må være? 

• Hvordan kan arbejdspladser og voksenzoner bedst inte-
greres med læringsmiljøerne?

• Hvordan kan voksenzoner også anvendes efter skoletid?

Tema 5
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Tema 6

Multihus
Plads til leg og bevægelse

Performance
Performance og  sceneaktivitet er et stort ønske. 
Et sted hvor man kan samle folk, lave teater, scenekunst og f.eks. 
også  lave udstillinger. 

Der må gerne være publikumspladser, tribuner, måske de kan 
køres til siden/væk, når de ikke bruges.

Det vurderes umiddelbart, at der skal være plads til ca. 250 børn + 
voksne.

Idræt
Areal/størrelse er en vigtig faktor for idrætsudøvere. Der er brug for 
plads, og der er også særlige ønsker til lofthøjder, længe og bredde 
og gulv.

Der skal etableres et nyt område på skolen - et multihus. Rummene skal lægge op 
til leg, læring og fysisk bevægelse. Multihuset skal være for alle alderstrin, men skal 
særligt kunne fungere for Mini SFO (børnene der starter 1. maj inden skolestart). 
Derudover skal Multihuset kunne bruges til både idrætsaktiviteter og til fordybelse, 
formidling og projekter. Idet Multihuset er en ny tilbygning har vi mulighed for at 
tænke i meget kreative og anderledes baner, så vi skal gøre os umage for at tænke i 
kombinationer mellem aktiviteter og sammenhænge mellem ude og inde. Multihu-
set skal også være et hus som lokalområdet kan bruge udenfor skoletid.

1 Mulighed for performance

Anbefalinger

2 Bevægelse for skole, idræt -og fritidsbrugere

3 Fleksible løsninger der tager højde for skolebrug, SFO og Idræt
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Samtidig har idrætten et stort behov for depotfaciliteter til opbeva-
ring af redskaber, måtter m.v.

Omklædning- og badefaciliteter
Der gøres opmærksom på, at der i projektet ikke disponeret med 
omklædning- og badefaciliteter.

Der henvises til omklædning- og badefaciliteter i hallen ved skolen.
Det var et stort ønske for idrætten, at der kommer omklædning- og 
badefaciliteter alligevel, da det vil begrænse mange idrætsgrene at 
anvende Multihuset.

Der blev talt om, at f.eks. yoga eller idrætsgrene som ikke har 
sveddryppende aktivitet sikkert vil være tilfredse uden disse for-
hold, da mange alligevel møder omklædt og tager hjem uden at 
bade.
Syklubber, fotoklubber og andre fritidsbrugere kan godt anvende 
Multihuset uden  brug af omklædnings- og badefaciliteter.

Skoleregi
Der blev talt om, at man med fordel kunne anvende Multihuset til 
morgensang, fælles samlinger og måske nogle forskellige løb.

Multihuset må gerne kunne bruges til gruppearbejde uden for klas-
selokalet, og også give mulighed for at placere børn i små rum og 
grupper.

Børn ønsker nogle gange at sidde på andre måder, ikke altid ved 
borde, så måske de kan sidde anderledes, f.eks. på puder eller på 
skumgummifigurer.
Der ønskes plads til bevægelse i undervisningen.

Musik
Der blev talt om fordelen ved at kunne bruge Multihuset til rytmik 
til de små, især hvis man kunne flytte Musik-lokalerne over om-
kring Multihuset.

Mini-SFO
Der er behov for, at mini-SFO skal kunne deles op i mindre grupper 
– og at der ønskes plads til at rumme  6 spisegrupper. Mini-SFO 
har også brug for ekstra lokale til lege og spil med plads til fordy-
belse, men ønsker også at kunne lave drama og teater. Der ønskes 
plads til bevægelse i SFOen.

Fleksibilitet
Måske Multihuset kan åbnes op med andre rum, der ligger rundt 
om Multihuset, så kan det gøres større og rummene kan få nye 
muligheder?

Tema 6
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Kunne der være store glaspartier der kan åbnes op, så naturen kan 
trækkes ind? Og måske også foldedøre der åbner Multihuset op 
til udearealerne, og hvor der med fordel kunne være en terrasse 
udenfor. Det giver mulighed for åbne aktiviteter, f.eks. kunne der 
være udendørs koncert eller teater, men hvor musikinstrumenterne 
er i tørvejr. 

Der blev sagt; Ny konstruktion for et forsamlingshus.

Spørgsmål til gruppen:

• Hvilke funktioner/aktiviteter/brugere skal tænkes ind 
i Multihuset? 

• Hvordan sikrer vi at Multihuset kan bruges til rigtig 
mange forskellige aktiviteter – i og uden for skole-
tid?

• Hvordan kan Multihuset bruges i den daglige under-
visning?

• Har Mini SFO’en særlige behov der skal tænkes ind i 
Multihuset? (de kommende skolebørn som starter op 
maj – august)

• Er der andre funktioner som med fordel kunne place-
res i nærheden af Multihuset? 

• Hvordan kan Multihuset spille sammen med om-
kringliggende udearealer? 

• Hvilke hensyn er vigtigst for de eksterne brugere? 
(nævn max 3 ting)

• Hvilke hensyn er vigtigst for skolen? (nævn max tre 
ting)

Tema 6
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Udearealer 
Undervisning, pause og fritid

Både i og udenfor skoletiden, skal man kunne udfolde sig fysisk 
indenfor frie såvel som faste rammer. Ved etablering af en lang lø-
bebane hele vejen rundt om skolen, hvor ét udvalgt stræk på 60m 
er helt lige vil man kunne skabe et motiverende miljø til idrætsti-
merne og til diverse foreninger og løbeklubber. Det anbefales, at 
der langs ruten etableres knopspring med forskellige udfoldelses-
muligheder af fysisk karaktér – en legeplads, en padletennisbane, 
en cykel/mooncars-bane, en balancebom… Der gøres en indsats 
for at tænke sambrug af arealerne og de mange muligheder de 
rummer, således, at eleverne såvel som foreningerne og byens 
borgere har lyst til at bruge og passe på dem. Der skal arbejdes 
med belysningen og adgangen mellem skole og omverden, for at 
skabe tryghed og gode rammer for bevægelse også på de tids-
punkter, hvor der er mørkt. 

Skolens udearealer er et vigtigt miljø for børn og unges dagligdag, og har betyd-
ning for børnenes sociale og fysiske sundhed. Der skal skabes gode uderum, der 
understøtter leg og læring. Med Egedal Kommunes vision ”hverdag og fælleskab i 
bevægelse”, ønskes der at udearealerne åbner op imod lokalsamfundet og derfor 
kan det være en mulighed at tænke i konkrete samarbejder. Udearealerne skal 
appellere til såvel fagligt arbejde som bevægelse, ophold og socialt samvær. 

1 Det fysiske og motoriske miljø
Udearealet skal som det vigtigste tilbyde mulighed for at udforske, 
udfolde og udvikle de basalmotoriske færdigheder.

Uddybning af anbefalinger

Anbefalinger

Udearealet skal som det vigtigste tilbyde mulighed for at 
udforske, udfolde og udvikle de basalmotoriske færdigheder.

I udearealet skal der etableres stimulerende grønne miljøer, 
som kan understøtte faglighed, fællesskab og fantasi.

Udearealerne skal indrettes til læring og trivsel. Ligesom 
de indendørs miljøer skal de udendørs læringsmiljøer kunne 
understøtte formidling, fordybelse og projektarbejde.

1

2

3
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3 Det inviterende og inspirerende læringsmiljø
Udearealerne skal indrettes til læring og trivsel. Ligesom de inden-
dørs miljøer skal de udendørs læringsmiljøer kunne understøtte 
formidling, fordybelse og projektarbejde. 

I naturen ses tydeligt en stor diversitet og kompleksitet, men også 
vi mennesker er forskellige – vi har forskellige intelligenser og har 
forskellige behov i forskellige situationer. For at imødekomme 
differentierede behov og potentialer skal der arbejdes med diffe-
rentierede rum – inde såvel som ude. I udearealerne skal skabes 
områder, hvor man kan samles, med gode rammer for samarbejde 
og projektarbejde. Disse skal blandt andet etableres i den umid-
delbare nærhed til klasselokaler, relevante faglokaler og indendørs 
fællesområder. Der skal etableres lommer til faglig fordybelse og 
introvært leg. Disse lommer skal også kunne bruges til ophold i og 
udenfor skoletiden. For at skabe trygge og behagelige rum skal der 
arbejdes med lys og skygge og med ly og læ. Tilmed skal anlæg-
ges områder til forsamling og formidling – til fællesskab, mangfol-
dighed, til foredrag, debat, fremlæggelse, dans, teater og musik. 
Disse steder skal have varierende størrelser til varierende formål. 
Ét sted skal mange mennesker kunne samles til store events få 
gange om året – her skal etableres en scene, hvor man skal kun-
ne ses og høres af mange. Andre steder skal mindre grupper på 
30 personer kunne samles til en formidling. Og endeligt skal små 
formidlingsområder etableres, hvor en lille gruppe kan høre en 
besked, et eventyr eller en røverhistorie. 

2 Det grønne miljø
I udearealet skal der etableres stimulerende grønne miljøer, som 
kan understøtte faglighed, fællesskab og fantasi.  

Udearealerne skal ikke kun være til højaktivitet, leg og bevægelse. 
Der skal etableres oaser og grønne værksteder, som kan danne 
rammer om fællesskaber i faglighed og fritid. Oaserne skal rum-
me både den vilde og den kultiverede natur. Med afsæt i dyrkning 
og spisning skal udearealerne give mulighed for faglig fordybelse 
i eksempelvis biologi og madkundskab og der etableres udekøk-
kenfaciliteter. Disse nye vegetative områder skal invitere til fæl-
lesspisninger og sanseoplevelser. Ved at arbejde med ejerskab 
og lokal drivkraft kan evt. spares på ressourcerne i driften. Andre 
grønne værksteder kan være bålsteder, små hytter eller forarbejd-
nings-værksteder, hvor man kan udføre eksperimenter og arbejde 
med sine hænder. Disse værksteder skal blandt andet kunne bru-
ges i ’håndværk og design-undervisningen’, i SFO-tiden og i fritiden 
af lokale spejderforeninger. Der skal arbejdes med at skabe even-
tyrlige stemninger i de grønne miljøer. Disse skal skabe nysgerrig-
hed og tryghed og kan tilmed danne rammerne for fortællinger og 
rollelege. Der skal arbejdes med belysningen og årstidernes planter 
for at understøtte dette. Ydermere skal der etableres vand i forbin-
delse med de grønne miljøer – ved værksteder og i legeområder. 
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Spørgsmål til gruppen:

• Hvordan kan vi bruge uderummene til læringsaktivi-
teter? 

• Hvordan skaber vi gode læringsmiljøer – der blandt 
andet understøtter formidling, fordybelse og projekt-
flade? 

• Hvordan bliver uderummene også attraktive for by-
ens borgere og lokalsamfundet?

• Hvad skal man kunne – som barn, ung, voksen og 
ældre? 

• Hvordan kan driften blive en aktiv del af den pæda-
gogiske tilgang på skolen? 

• Hvordan bliver udearealerne multifunktionelle – her-
under også de hårde flader som fx parkering?

Tema 7
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Tema 8

Kantine 
Spisestedet og dagligstuen

Kantinen skal fungere som et rart og trygt sted at opholde sig både når der spises 
og når der ikke spises. Det skal være et hjerterum som samler børnene på tværs 
af alder og interesser både i skolen og i fritidsklubben, og samtidig skal det også 
være åbent så foreninger og borgere kan benytte faciliteterne udenfor skolens åb-
ningstid. Med dette tema vil vi gerne undersøge, hvad en kantine skal kunne, og 
hvordan vi kan opnå den rette stemning og adfærd.  

Vi drøftede hvad en kantine bestod af og talte om der var et køkken og 
spiseafsnit. Derudover blev gruppen enig om en skolehave kunne være 
en gevinst at have.

Anne nævnte, som ”Madmor”, det at lave mad og spise mad sammen 
er har en værdi som ikke kan købes for penge. Drømmescenarie er at 
have 10-15 elever med i madproduktionen. Københavns Kommune har 
madskoler hvor alle klassetrin deltager i madproduktionen. Så børn i et 
produktions en mulighed.

Akustik og lys skal være i orden hvis kan samler mange mennesker.

Kantinen er renoveret for nogle år siden og bliver brugt af både skole og 
klub. Der er i den forbindelse blev indrettet til at styrke madkulturen, 
hvor der er en medarbejder fra skolen og en fra klubben. Der kan sidde 
100 til 120 børn af gangen. Der spises i hold på skolen og det vil også 
blive tilfældet fremover. Birgitte Jacobsen vil gerne have at halvdelen 
kunne spise sammen på en gang. Men gruppen er enig om at det ville 
være en kvalitet at alle elever kunne samles i et spiseafsnit.

1 Kantine-køkken og spisemiljøer koblet til undervisning inde og ude

Anbefalinger

2 Samlingspunkt for årgange/kultur/generationer

3 Maddannelse (der styrker sundhed, mestring, hygiejne, madmodig)
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Det var vigtig for Birgitte Jacobsen at vi får beskrevet de kvaliteter 
vi allerede har. Når noget fungerer skal arkitekterne og alle der 
planlægger og beslutter, vide hvad der er værd at bevarer.

Køkkenet er småt og kniber med kapaciteten til de tilmeldte til 
madordningen. Anne Rem og Hans Christian Grau-Hansen ser at 
vækst kniber inden for de fysiske rammer.
Skolen har omkring 80 børn i madordningen følge Anne Rem.
Klubben har 250 børn i madordningen ifølge Hans Christian 
Grau-Hansen.

Uden for skoletiden kunne man have unge eller voksne. Det gøres 
allerede i hjemkundskab, men alle var enige om at det er super og 
skal styrkes. Der er aktiviteter i Egedal Kommune hvor generatio-
ner samles med bedsteforældre og børnebørn laver mad og spiser 
sammen. På samme måde samles mennesker med kulturelle 
baggrunde.

Hele gruppen ser et stort potentiale i skolens opbygning i store 
udeområder med amfi-teater osv. 
Birgitte Jacobsen foreslå at binde udeområderne samme med ek-
sempelvis gentagelse af amfiteater.

Vi blev enige om følgende overskrifter som vi skulle præsenterer 
for plenum i workshoppen.

Spørgsmål til gruppen:

• Hvordan bliver kantinen til et dejligt samlingssted – 
hvor børn og voksne mødes på skolen?

• Hvordan bliver spisestedet til et trygt sted hvor bør-
nene mødes på tværs af alderstrin og styrker sam-
menholdet?

• Hvad skal kantinen også være/kunne – når man ikke 
spiser?

• Hvordan bliver kantinen multifunktionel, således at 
den også bruges udenfor skoletid? Hvilke aktiviteter 
skal kunne foregå?
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Generel opsamling

På tværs af de forskellige grupper tegner der sig nogle generelle 
designprincipper som bygger videre på tankerne fra principprogram-
met. Disse kan inddeles i to kategorier: Fysisk disponering samt 
organisering og indretning. 

1

4

2

5

3

6

Inde og ude 
Områderne skal kobles og der skal være god adgang mellem 
inderum og uderum.

Gør det nemt at dele 
Det skal være trygt at låne ud og nemt at overtage.

Multifunktionalitet og samtænkning
Store rum skal også indeholde mindre zoner og al fleksibilitet 
skal være nemt at gå til. 

Design der guider
Indretning, materialer og overflader skal matche aktiviteter

Synergi og nærheder
Placér funktioner og rum så de understøtter de enkelte aktivite-
ter og en bredere anvendelse.

Rum der inspirerer
Rummene skal gøre det nemmere at eksperimentere med un-
dervisningen. 

Fysisk disponering

Organisering og indretning

Anbefalinger til den videre proces

• I den videre proces vil det være godt at holde sig for øje 
om de begrænsninger man ser er fordomme eller om de 
bygger på reel erfaring. Prøv noget af i en mindre skala, 
spørg skoler og andre relevante aktører hvordan de ople-
ver at lignende tiltag fungerer i deres hverdag. 

• Få alle brugerne med. Lav f.eks. personaer som re-
præsenterer de forskellige målgrupper. De kan bruges 
i designfasen til at kvalificere den videre udvikling og 
programmering. 
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Den videre proces
Målet er, at vi i tiden frem mod november 2020 
vil foretage en videre bearbejdelse af rapporten/
ønskekataloget, præcis der, hvor det giver vær-
di – og hvor vi kan se, at vi har brug for at blive 
klogere og dykke dybere ned i emnet.

Bearbejdelse vil ske i:
·         Lokal Styregruppe for distrikt Ølstykke
·         Byggeudvalget for Hampelandskolen
·         Temagrupper (efter behov)

I alle grupperne vil b.la. sidde projektledere og 
repræsentanter for Hampelandskolen, så der 
både sikres en byggefaglig, totaløkonomisk – og 
pædagogisk vinkel og vurdering på ønskerne.
Den endelige bearbejdelse af rapporten/øn-
skekataloget vil blive forelagt Den Strategiske 
Partner umiddelbart efter kontraktindgåelse, 
som forventes at ligge medio november 2020. 
 
Herfra vil rapporten/ønskekataloget omdannes 
i tæt samarbejde med den Strategiske Partner 
til et Byggeprogram, hvor der også skal fore-
tages prioriteringer og vurderinger indenfor tid, 
kvalitet og økonomi.

I sidste led danner Byggeprogrammet grobund 
for selve projekteringen og udførelsen.
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Deltagerliste

• Roar Engelsen
• Maiken Duus Rasmussen
• Simon Mortensen
• Berit Jakobsen
• Dorthe Lange
• Charlotte Carlsson
• Lone Kvist

Projektleder
Ansat på Hampelandskolen
Ansat på Hampelandskolen
Ansat på Hampelandskolen
Ansat på Hampelandskolen
Ansat på Hampelandskolen
CSD centerchef

Tema 1: SFO og indskoling 
Den hele skoledag

• Betina Hilligsøe
• Stella Nyborg
• Maria Louise Nielsen
• Rikke Nissen, 
• Heidi Pedersen
• Linda Christiansen
• Helle Andersen
• Martin Glerup
• Emilie Rouse Jensen
• Mathias Madsen
• Anne Østergaard Avenstrup 

Politiker
CEI Udbudsjurist
Ansat på Hampelandskolen
Ansat på Hampelandskolen
Ansat på Hampelandskolen
Ansat på Hampelandskolen
Ansat på Hampelandskolen
Ansat på Hampelandskolen
Elev 
Elev 
Forældrerepræsentant

Tema 2: Læringsmiljøer 
I basisområder og fællesarealer

• Helle Anna E. Nielsen
• Bettina Borelli
• Fie Gaunaa
• Illa Jepsen
• Karen Haarbo
• Vicky Holst Rasmussen
• Emilie Rouse Jensen 

Politiker
Ansat på Hampelands-skolen
Ansat på Hampelands-skolen
Referencegruppe Ølstykke
Programleder KLM2
Politiker
Elev

Tema 3a: Læringsmiljøer i fagområder
Organisering i faglige klynger

• Bendt T. Rasmussen
• Ionee Skovgaard
• Svend-Erik Jensen
• Ann Andersen
• Amanda Laursen
• Morten

Politiker
CEI Afdelingsleder
Ansat på Hampelandskolen
Ansat på Hampelandskolen
Ansat på Hampelandskolen
Musikskolekoordinator

Tema 3b: Læringsmiljøer i fagområder
Organisering i faglige klynger

• Mette Mylin
• Anne Marie Damholt
• Elsebeth Osbøl
• Stine Hartmann

CEI Centerchef
Ansat på Hampelandskolen
Ansat på Hampelandskolen
Ansat på Hampelandskolen

Tema 4: Pædagogisk læringscenter (PLC) 
Det multifunktionelle rum for alle
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• Anne-Mie H. Johansen
• Carina Buurskov
• Peter Brixen
• Thomas Ipsen
• Kirsten Jensen
• Kai Kongsgaard
• Pia Posborg 

Politiker
Politiker
Skoleleder
Ansat på Hampelandskolen
Ansat på Hampelandskolen
Ansat på Hampelandskolen
Ansat på Hampelandskolen

Tema 5: Personalefaciliteter
Voksenzoner og arbejdspladser

• Hammad Mahmoud
• Ole B Hovøre
• Bettina Birch
• Peter Lange
• Mik Fallesen
• Peter K. Nielsen
• Katrine Sanderhoff
• Amalie Curovic 7Y
• Mikkel Benn
• Mikkel Seierø
• Nina Mønster
• Tanja Becker Gaardlykke

Politiker
Politiker
Strategisk leder 
Byplanlægger - lytter
Skoleleder
Ansat på Hampelandskolen
Ansat på Hampelandskolen
Elev - næstformand
Leder Mikkel Benn
Referencegruppe Ølstykke
Foreningsmedlem 
Foreningsmedlem 

Tema 6: Multihus
Plads til leg og bevægelser

• Bo Vesth
• Tobias KoefoedNielsen
• Brian Dahlmann
• Henriette Kirketerp
• Martin Iversen
• Thomas Mitchinson

Politiker
Designkonsulent
Ansat på Hampelandskolen
Ansat på Hampelandskolen
Ansat på Hampelandskolen
Leder 

Tema 7: Udearealer
Undervisning, pause og fritid

• Jens Skov
• Morten Rung
• Birgitte jacobsen
• Hans Christian Grau Han-

sen 
• Anne Rem

Politiker
Projektleder
Skoleleder
Områdeleder
Kantineleder

Tema 8: Kantine
Spisestedet og dagligstuen
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Kontaktpersoner

Centerchef i Center for Ejendomme og Intern Service
Mette Mylin
Tlf. 7259 6200
Email: Mette.mylin@egekom.dk

Centerchef i Center for Skole og Dagtilbud
Lone Kvist
Tlf. 7259 7846
Email: Lone.kvist@egekom.dk

Afdelingsleder for BYG i Center for Ejendomme
Ionee Skovgaard
Tlf. 7250 6233
Email: Ionee.skovgaard@egekom.dk

Leder af byggepartnerskabet
Bettina Birch
Tlf. 7259 6286
Email: Bettina.birch@egekom.dk

Distriktsskoleleder i Ølstykke
Peter Thomas Brixen
Tlf. 7259 8706
Email: Peter.brixen@egekom.dk
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Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf: 7259 6000

egedalkommune.dk


