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1-dags studietur for § 17.4 udvalget for byens hus/læringshus/skole

Onsdag d. 19. august 2015

Kl. 8.30

Morgenkaffe i kantinen – præsentation af dagens program

Kl. 9.00

Afgang med bus fra Rådhuset

Kl. 10.30 Besøg på Nordstjerneskolen i Helsinge. Skolen har fælles indgangsparti med
andre kulturtilbud; svømmehal, produktionsskolen, kulturhus og folkebibliotek. Skolen er
bygget i 2011-2013. Byggeriet er opført af E. Pihl & Søn A/S, har et areal på 11.000 m2 Skolen afløser Tofte Skole og er en videreudvikling af Helsinge Skole.
Byggesum: 215 mio. kr.

KL. 12.00 Frokost på Restaurant Skipperhuset Fredensborg ved Esrum Sø
Kl. 13.30 Besøg på Ny Fredensborg Skole (Vilhelmsro) er bygget i 2010-2013, tegnet
af Rubow Arkitekter. Ny Fredensborg Skole er en ny tosporet skole (8900 m2) med multihal. In-

spiration til skolens struktur er hentet fra det omgivende landskab af skov og eng. De enkelte skolehuse fremstår som 'træer' i skoven med grove værksteder i stuen i direkte tilknytning til skovbunden, og fordybelse og koncentration på 1. sal i nicher og kroge med udsyn til trækronerne. Musikhus og Eksperimentarium placeres som gæster på engen med plads til larm, aktivitet og store
eksperimenter.

Byggesum: 172 mill. kr.

Kl. 16.00 Besøg på Sydhavn Skole. Skolen er tænkt som en bygning, der åbner sig mod
omgivelserne bl.a. med en grøn kile og skaber et naturligt samspil imellem skolens daglige
brugere og bydelens øvrige brugere og gæster. Skolen er taget i brug i skoleåret 2014/2015,
tegnet af JJW Arkitekter. Skolen er en tre-sporet folkeskole på 9.500 m2 med plads til ca. 840
elever fra 0.-9. klasse og fritidsordning til 300 børn. Ved siden af skolen opføres en idræts- og
aktivitetshal på ca. 2500 m2 med en stor sal med tribune i stueplan og en mindre sanse-og
tumlesal på etagen over. Skolen etableres gradvist.
Byggesum: ca. 200 mill. kr.
Kl. ca. 17.30 Ankomst Rådhuset
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