1 / udfordringer og vision
PROJEKTETS UDFORDRINGER
At skabe et særligt sted i en udflydende by
Høje Taastrup fremstår i dag som en fragmenteret og usammenhængende by der er baseret på en overordnet strukturplan, men
tilbyder ganske få særlige steder og orienteringspunkter. Gadehaveskolen indtager sin plads i strukturen, men udgør ikke et markant
og synligt fokuspunkt for kvarteret.
At skabe stolthed i en ghetto
Gadehaveskolen er i det daglige en helt afgørende institution i et område som er præget af sociale og økonomiske udfordringer. En af
skolens vigtige opgaver er at løfte børnene ud af en selvforståelse som ghettobeboere, men her bidrager skolens fysiske rammer kun
lidt. Der savnes de unikke omgivelser, faciliteter og aktiviteter som børnene kan omtale og fremvise med stolthed.
At skabe helhed i en spredt gård
Udendørsarealerne ved Gadehaveskolen er i dag placeret i randområdet rundt om skolebygningerne og legeredskaber og boldbaner
er fordelt lidt tilfældigt og spredt. Området opleves som diffust og uden klare grænser eller energipunkter. Det vil kræve en meget
stor indsats at realisere et helhedsgreb for alle udendørsarealerne, men det kunne være attraktivt at skabe synlige aktivitetsspots og
grænsemarkører, der kan skabe både helhed og forskelle.
At skabe forbindelse mellem inde og ude
Få og smalle gangforløb giver i dag adgang fra skolens indre arealer til udendørsområderne. Der savnes flere og mere tydelige udgange
og mellemzoner som kan skabe sammenhæng mellem inde/ude, og bidrage til at flere naturligt søger udenfor både i frikvarterer og
undervisningsmoduler.
At skabe attraktive udendørs aktiviteter for de inaktive teenagere
Gadehaveskolens udskolingselever må i dag nøjes med et udflydende boldareal og nogle få borde/bænke sæt på det udendørs areal,
der grænser op til deres undervisningsområde. Meget få af de store elever kommer ud og får bevæget sig mellem lektionerne. Der
savnes både aktiverende elementer og inspirerende opholdsmuligheder hvorfra andre elevers aktiviteter kan observeres. De store har
særlige behov for at blive nødet til fysisk bevægelse, men også for at være lidt i fred for de små.
At skabe udendørs faciliteter der kan understøtte naturfagene
Som naturfaglig profilskole har Gadehaveskolen behov for at integrere naturfaglige læringsmuligheder i så mange af skolens faciliteter
som muligt. Der er derfor brug for at etablere udendørs elementer som, ved at iscenesætte fysisk bevægelse og eksperimenter, kan
bidrage til en øget indlæring, både i og uden for skoletiden.

PROJEKTETS VISION
Projektet ”Drøn på Gadehaveskolegården” skal bidrage til at skabe markante aktivitets- og
orienteringspunkter i et anonymt og forskelsløst kvarter i Høje Taastrup.
Det skal opgradere gadehaveskolens udendørsområder så de fremstår flotte og inspirerende, og derved
medvirker til at gøre børnene, lærerne og områdets beboere stolte af deres skole og deres kvarter.
Projektet skal etablere faciliteter der vil stimulere de STORE ELEVER til mere fysisk bevægelse og
udendørs ophold i dagligdagen. Samtidig skal de nye elementer muliggøre innovative naturfaglige
læringsforløb.
Det nye skolegårdsprojekt skal være den igangsætter og katalysator der sætter fænomenalt drøn på.
OPLEVELSER, FYSISK AKTIVITET, LEG OG LÆRING SKAL SMELTE SAMMEN.

FORORD

”Drøn på skolegården”- et synonym eller sprogbrug for
ualmindelig højt aktivitetsniveau.
Med vores bud og visioner bag ”Drøn på Gadehaveskolens
skolegård” vil vi skabe ny viden og eksperimenterende tiltag, der nytænker og udfordrer det traditionelle billede af
skolegården, så bl.a. det fysiske aktivitetsniveau stiger hos
børnene. Tiltag, der viser, hvordan skolens udearealer kan
nytænkes, så de indbyder til mere leg, bevægelse og læring for alle børn. Både i og efter skoletid.
I Gadehavedistriktet bevæger mange børn sig for lidt og
når slet ikke op på Sundhedsstyrelsens anbefalinger om
mindst 60 minutters fysisk aktivitet hver dag. Det påvirker
ikke alene børnenes og de unges sundhed, men også deres
indlæringsevne, motorik og sociale kompetencer. Da børn
og unge tilbringer en stor del af deres tid i skolen, er det
oplagt at se på, hvordan skolens rammer – og hermed også
skolegården – kan invitere til mere leg og bevægelse. Vi
håber dette lykkes.
Gadehaveskolen er Høje Taastrups naturligfaglige
profilskole, så det er oplagt for skolen at integrere
naturfaglige læringselementer med bevægelsesaktiviteter
og skabe et udemiljø, som også kan være et læringsmiljø.
Skolegården skal give mulighed for at børnene bl.a.
gør sig praktiske og fysiske erfaringer med naturfaglige
fænomener.
Vi har med projektet ønsket også at bidrage til
lokalsamfundet ved at skabe et uderum og en attraktion,
som bliver en del af en større helhed og mere end
blot en skolegård. Et sted som bliver et aktiv for bl.a.
beboelseskvarteret tæt på skolen.
Dette projekt har ikke kunnet lade sig gøre uden en
helhedsorienteret tilgang og samarbejde med alle vore
tætte samarbejdspartnere, som bl.a. Høje Taastrup
Kommune, NTS-centret, Den Boligsociale Helhedsplan,
Gadehavebiblioteket, Sundhedsprojektet Gadehavegård
m.fl.
Den tværfaglige tilgang og inddragelse har været med til at
bevare fokus fra ideudvikling til det endelig bud på ”Drøn
på Gadehaveskolens skolegård”.
Tak til alle som har bidraget.
Med mange hilsner
Torben Højman Jensen,
Skoleleder Gadehaveskolen

3.12.2013 I projektforslag I drøn på gade-have-skole-gården I 1

1 / proces
UDVIKLINGSPROCESSEN
Til at forestå udviklingen af projektet til Gadehaveskolens gård blev der dannet en styregruppe
bestående af skoleleder Torben Højman Jensen, sekretariatsleder Gitte Holmgreen Hansen og
projektansvarlig lærer Tine Andersen, Gadehaveskolen, Ansvarlig for boligsociale indsatser Rune Fløe
Bæklund, HTK samt Maria Keinicke Davidsen, Keinicke & Overgaard Arkitekter. Styregruppen har holdt
hyppige møder, mens selve projektet er blevet udviklet over 4 måneder, gennem et workshopforløb
med deltagelse af tre forskellige grupper af interessenter. Der er afholdt en studietur og 3 workshops
med mellemliggende arbejdsperioder hvor Keinicke & Overgaard Arkitekter har udviklet skitseforslag.
Forløbet har haft til formål at afdække behov og præferencer hos alle tre grupper, og ud fra dette
udvikle flere parallelle forslag til løsninger, som grupperne kunne udpege fordele og ulemper ved.
Afsluttende er der i fællesskab foretaget prioriteringer og idéerne er blevet integreret i et nyt
konkluderende forslag.
Rådgiver
ELEVER

Elevgruppen: Repræsentanter for alle klasser fra 6-9 klasse, i alt 15 elever.
Lærergruppen: Fem af skolens lærere som fortrinsvist underviser i naturfag.
Ekspertgruppen: Idræts- og bevægelseskonsulent samt Den
boligsociale ansvarlige - Fritid- & kultur HTK, Bibliotekschefen Biblioteksadministrationen HTK, Parkchefen - Driftsbyen HTK, Pæd.
Konsulent og naturvejleder - Institutions- og skolecentret HTK, Konsulent
– Helhedsplanen, Projektleder - Sundhedsprojekt i Gadehavegård, Konsulent NTS-Centret.

Rådgiver

Rådgiver

Rådgiver

Workshop 1 startede for eleverne med en opgave hvor de skulle udpege de mest attraktive steder i
deres eksisterende skolegården, afhængig af om man skulle hænge ud, være aktiv eller koncentrere
sig. Efter denne ”mapping” fortsatte workshoppen som en studietur til et landskabsintegreret og til
et bymæssigt aktivitetsområde, hvor eleverne skulle udpege de samme typer af steder, og vise hvilke
elementer der var de mest aktiverende. For lærere og eksperter bestod workshop 1 i at udvikle idéer
til aktiviteter og læringsmål for den nye skolegård.
På workshop 2 præsenterede arkitekterne 2 forskellige løsningsscenarier som blev taget op til kritisk
bedømmelse i alle tre grupper. Resultaterne dannede grundlag for en ny syntese som blev fremlagt og
kommenteret på workshop 3. Herefter er det endelige forslag blevet tilrettet i samarbejde mellem
arkitekterne og styregruppen.

workshop

studietur

LÆRERe

workshop

workshop
workshop

workshop

EKSPERTER

Scenarier

Analyse

SKoLegåRDeN i dag - hvor er det bedst at hænge ud

bevæge sig

koncentrere sig

(sæt en prik i hver farve)

Projekt

vALBYpARKeN - hvor er det bedst at hænge ud

Justering

bevæge sig

koncentrere sig

guLDBeRgS BYpLADS- hvor er det bedst at hænge ud

(sæt en prik i hver farve)

bevæge sig

koncentrere sig

i NAtuR og teKNiKfAg

(sæt en prik i hver farve)

vil jeg helst arbejde med......

(sæt cirkel om billedet/billederne eller ordet/ordene)

StieN

KLASSeN
pARKeRiNgSpLADSeN

KANtiNeN

SoLSYSteMet og uNiveRSet
i tåRNeNe

på SKRæNteN

vejRSYSteRMeR

AtoMeR, MoLeKYLeR, DNA

teKNiK og MASKiNeR

KRoppeN

tRæeR, pLANteR, vANDLøB

SteN og geoLogi

på StuBBeNe

på BoLDBANeN

veD BæNKeNe

LABYRiNt hæKKeNe

BiBLo

SKRæNteN

på KLAtReStAtiveRNe

BoLDBANeN
BoLDBANeN

MeLLeM hæKKeNe

gYNgeRNe

i teMAhAveRNe

på BANeRNe

på/veD/i :

på tRAMpoLiNeRNe

på “BjeRget”

LegepLADSeN

veD BoLDMuReN

på pYRAMiDeN

KeMi og LABoRAtoRiuM

på KLAtReSKuLptuReN

fYSiK, vægt, KRæfteR

DYR

RAMpeN

andre emner:

MeLLeM tRæeRNe

i hAveRNe

veD BåLpLADSeN
BeSKRiv geRNe SteDeRNe MeD et oRD

DReNge

GadehaveskoleGården

_workshop 2_ den 2.10.2013

KEINICKE & OVERGAARD ARKITEKTER

på/veD/i :

LANDe og KoNtiNeNteR

DReNge

ANDRe SteDeR....

1. workshop med eleverne (studietur)
drøn på

MeLLeM tRæeRNe

pigeR

drøn på

GadehaveskoleGården

_workshop 2_ den 2.10.2013

KEINICKE & OVERGAARD ARKITEKTER

pigeR

oveN på huSet

i RutchetåRNet

på/veD/i :

på gYNgeRNe

DReNge

drøn på gade-have-(skole)-gården - workshop 3 - 14.11.2013

NAtuRfæNoMeNeR

ANDRe KuLtuReR

BæReDYgtigheD

DReNge

pigeR

KEINICKE & OVERGAARD ARKITEKTER

skitser

saMMenhænge og oMråder
verdenshjørnet

scEnARiE 2 - VidEnsKABEns MOnuMEnTER

-

MUren / Målestokken
verdenshjørnet
Sammenhæng ude/inde

gaden
det åben rum
mange sammen
høj intensitet, boldspil
undersøger med kiggert

Målestokken
mur høj og lukket

verdensboldvæg

geometriensbjerg og verdenshjørnet med boldmur

ny asfalt

gangbro
gummi

overgangszone

fællesskabet

Universskålen
geometriernes bjerg

-aktivitet, løb, hop
-ophold
-observation
-overblik

Sammenhæng ude/inde

artshaven

løftebrud

græs
Mur varierende højder og perforeret

styrbordsløber
tyngdetrampoliner

phytagoras stænger

jordskælvsnettet
løftestangen

26
13

KRæfTERnEs
cEnTRifuGE

sPillEflAdEn

6

6

B
H

He

fugletårn
bøg
birk

fugletårn
ask

Mur lav og opløst

sveller
fugletårn
højbed
fliser

vand
højbedahorn
fugletårn

eg

galileo’s gynger og phytagoras stænger

Markør

- have
- alene
- nordiske arter
- vandbassin + vandysser
- undersøger med lup

referencer

GAdEn

PlAnETERnEs
BAnE

bord
fyr

gran

artshaven
opleve verden

8

Universskålen og tyngdetrampoliner

bagbordsløber

- ophold
- ro
- koncentration
- ly/læ - overdækning

Markørene

sKOVEn

fliser

asfalt med det periodiske(hinke)system
og atomkrig optegnet

overdækning

bænk

sveller

overgangszone

Bevægelse igennem

galileo gynger

bænk
bord
bænk

-gården
-naturlove
- fysisk bevægelse
- sammen i grupper
- undersøger med kroppen

GEOMETRiEns
BJERG

gummi

gummiarmeret
græs

fællesskabet

ny biblioteksindgang

bibliotekspladsen

Med kiggert

Markørerne
- leder frem
- rammer ind
- lyser op

6

EnERGiERnEs
TåRn

artshaven og overdækningen
forpladsen

bibliotekspladsen
Markør

- inviterer ind

Med kroppen

Markør

Markør

vindenestårn

tårnet

- signalerer
- giver viden
Med lUp

1 ALEN

1 FAVN

1 FAVN
1 FOD

1 TOMME

3. workshop - med elever, lærere og eksperter hver for sig (fintuning af projektet)
overdækningen

artshaven

2. workshop - fælles for elever, lærere og eksperter (scenarier og prioriteringer)

galileo gynger

løftestang

jordskælvanet

løftebrud

geometriensbjerg

opstalt væg Mod volden Mål 1:100

vindenestårn

verdenshjørnet

fugletårn

opstalt væg Mod cykelstien Mål 1:100
svelle
bænk

fugletårn
bord

vandbassin

fugletårn

bord

bænk

svelle

højbed
svelle

phytagorasstænger

hæk
bænk

svelle

svelle

løftestangen

højbed
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løftebrud

galileo gynger

verdenshjørnet

hæk

jordskælvsnettet
løftebrud

geometriernes bjerg

Markørerne
planUdsnit af væg ved cykelstien Mål 1:100

planUdsnit af væg ved volden Mål 1:100

H

He

B

pigeR

2 / fakta
FAKTA
Gadehaveskolen ejes af Høje-Taastrup Kommune og råder over et areal på ca. 9.500 m2.
Skolen har ca. 500 elever, der fortrinsvist kommer fra Gadehavegård kvarteret hvor 54,7 % af beboerne har anden etnisk
baggrund end dansk.
50 % af skolens elever vurderes at være overvægtige.
Gadehaveskolen er udpeget som Naturfaglig Profilskole med det formål at øge optaget af ressourcestærke elever,
og motivere flere tosprogede elever til at tage en naturfaglig uddannelse. Skolens naturfaglige profil er udarbejdet i
samarbejde med Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed (NTS)
I 2011 blev Høje-Taastrup Bibliotek flyttet til moderniserede lokaler på skolen.
Skolegården er i dag inddelt i zoner ud for de bygningsafsnit hvor de enkelte aldersgrupper har undervisning. Der er
ingen præcis fysisk afgrænsning af zonerne og elevgrupperne blander sig derfor til en vis grad. Der er flest lege- og
opholdsfaciliteter til indskolingen og færrest til udskolingen. Skolens område afgrænses rumligt mod syd og vest af en
lidt diffus vold beplantet med træer. Voldområdet fungerer også som legeområde for eleverne. I forbindelse med skolens
idrætshal og juniorklub ligger der øst for skolen et større boldspilsareal hvor der i efteråret 2013 er etableret en ny
multibane. Denne er tilgængelig for udskolingseleverne men ligger længst væk fra deres undervisningslokaler.

Ankomst til skolen fra Høje Taastrup Boulevard

hakkemosen

Cykel- og gangsti

Faglokaler

Opholdsborde

Klub
Bibliotek

0.-2. klasse

5.-3 klasse

Halland
Boulevard

INDSKOLING
Boldbane

station

Fodboldbane

Kantine

UDSKOLING
gadehaveskolen

Parkering

6.-9.klasse

Bordtennis

Udskolingens udendørsområde

Administration

Hal

MELLEMTRIN

Rampe
Gynger og
klatrestativer

Gadehavegårdsvej

Vold med bevoksning

city 2

Luftfoto Høje Taastrup

Høje Taastrup Boulevard

Udskolingens udendørsområde

Skolegården i dag
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3 / idé og koncept - helheden

KLIMAtårnet
Gennem Klimatårnet kan Gadehaveskolen synliggøre
sin naturfaglige profil og samtidig give børnene en
mulighed for daglig læring. Klimatårnet producerer
desuden bæredygtig strøm som kan anvendes til at
oplyse skolens aktivitetsområder og derved udvide
brugen i aftentimerne. Tårnet placeres midt i
sigtelinjen fra Høje Taastrup Station hvor der i dag
ligger et rampeforløb som fører ned til en ubenyttet
tunnel. Eleverne kan komme i skole henover en bro,
der fører gennem tårnet og forbi det centrale display,
som konstant viser målinger af vind, UV stråling,
nedbør, luftforurening og strømproduktion. Tårnet
indeholder en vindmølle der roterer om en lodret
akse og er beklædt med solceller på toppen hvor
der også er monteret målere af bl.a. vindretning og
hastighed. Klimatårnet giver eleverne mulighed for at
lære om naturfænomener, vejr, energiproduktion og
bæredygtighed.
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Markørerne
Markørerne er en række nye belysningsmaster
som placeres langs skolegårdens kanter. Master og
lysarmaturer udføres i en markant orange farve
som også i dagslys vil lyse op og udgøre tydelige
orienteringspunkter. Markørerne skaber en bedre
oplysning af skolegårdens centrale legeområder og øger
derved hele områdets potentiale som aktivitetssted
uden for skoletiden. Samtidig skaber de en skarpere
afgrænsning af skolegården mod den omkransende
bevoksning.

LØBERNE
Gadehaveskolen er en flad og meget ligeværdig
struktur hvor det kan være svært at aflæse hvor
indgangene til bygningen ligger. For at tydeliggøre
disse overgange etableres 3 markante indgangsløbere
til udskolingen og til biblioteket. Her udføres der
indendørs nye gulvbelægninger i forskellige farver som
føres igennem dørpartierne og forbinder til de udendørs
aktivitetsområder.

3 / idé og koncept - helheden
IDÉ OG KONCEPT – HELHEDEN
Gadehaveskolen er et vigtigt sted i sig selv men også et sted på ruten. Gadehavegård kvarterets beboere, der ankommer
til stationen, går typisk ned af Høje Taastrup Boulevard, som ender lige foran skolen. Herfra fordeler de sig via skolens
udendørsområder til de bagvedliggende kvarterer. Besøgende der skal til Hakkemosen længere mod nord går samme vej, og
vælger typisk ruten vest om skolebygningen, hvor de krydser mellemtrinnets og udskolingens områder.

hakkemosen

Skolegården er således en integreret del af bydelens bevægelseslinjer, men tager ikke rigtig denne opgave på sig. Set fra
stationen er skolen nærmest usynlig og boulevarden ender i et diffust vejkryds, hvorfra man selv må finde vej, om aftenen
delvist i mørke.
Vi finder det væsentligt at etablere et synligt fikspunkt ved den nordlige ende af Høje Taastrup Boulevard som kan
gøre opmærksom på Gadehaveskolen og dens naturfaglige profil. Derfor etablerer vi Klimatårnet som placeres midt i
hovedaksen. Tårnet indeholder bl.a. en vindmølle som, når den roterer, vil være synlig på lang afstand. Når tårnet gennem
den indbyggede ´vindebro´ har ledt gående ind på skolens område, bliver det offentlige bibliotek synligt og en række af
markører lyser op og viser vej rundt om skolen.
gade-gård-haven
Styrket sammenhæng ude/inde
(udskoling)

Markørerne fortsætter på skolens vestlige side og er indarbejdet i det nye anlæg til udskolingseleverne som har
hovedfokus i denne opgave. De nye tiltag i dette område har en spektakulær karakter der gør at de vil blive et markant
orienteringspunkt på ruten gennem området. Langs forløbet rundt om skolen møder man tre løbere i forskellige farver som
markerer indgange til biblioteket og skolen.

Styrket sammenhæng ude/inde
(udskoling)

Styrket sammenhæng ude/inde
(bibliotek)

Løber

Forpladsen
markøreRne

Klimatårnet

Løber

Løber

Høje Taastrup station

Thors Tårn
Markører
Klimatårn

city 2

diagram: sammenhænge og flow

Skolegården 1:2500
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3 /idé og koncept: gade - gård - haven
IDE KONCEPT – GADE-GÅRD-HAVEN
Som inspiration for det nye udskolingsområde har vi brugt navnet på det lokale kvarter; ´Gade- have-gård´. De tre navne
repræsenterer tre typer af områder som har forskellige karakteristika, stemninger og anvendelses potentialer. Vi har skabt
tre områder der bygger på disse forskelligheder og indimellem har vi etableret to overgangszoner kaldet ´Bakkedalen´ og
´Regnskærmen´, der formidler mellem dem.

MÅLESTOKKEN

”Gaden” er det åbne ´Verdenshjørne´ der står i visuel forbindelse med de øvrige offentlige stier og byrum i området. Her
foregår der dynamiske aktiviteter og læringsmæssigt betragtes de store linjer i verden her med kikkert.
”Gården” åbner sig også for ´Fællesskabet´ men henvender sig mest til afgrænsede grupper. Aktiviteterne er orienteret
mod at betragte og deltage i hinandens handlinger og eleverne kan lære om naturfaglige fænomener direkte gennem deres
kropslige udfoldelser.
”Haven” er en intim ´Artshave´ med mulighed for at være alene eller få sammen. Her kan vegetation og materialer
studeres helt tæt på med en lup.
Til at binde hele anlægget sammen har vi anlagt ”Målestokken”, en lang bugtet betonmur i varierende højder som
indrammer og muliggør bestemte aktiviteter i de lokale områder. Samtidig har den proportioner efter flere forskellige
målesystemer som det danske målesystem (tommer, fod, alen, favn), US custom og Imperial målesystem (inch, foot, yard)
og SI systemet (cm, dm, m). Dermed kan muren bruges til i praksis at måle og lære om disse systemer. Målestokken er
bygget af betonelementer i forskellige proportioner (bl.a. det gyldne snit) og med lidt forskellige tykkelser der skaber en
reliefvirkning som gør muren mere stoflig og imødekommende.

Fugleperspektiv af udskolingsområdet “gade-gård-haven” en tidlig morgen hvor solen står lavt i øst
6 I drøn på gade-have-skole-gården I projektforslag I 3.12.2013

artshaven

fællesskabet verdenshjørnet

REGNSKÆRMEN

BAKKEDALEN

Fyr
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3. 1 / verdenshjørnet

60

45
30

GAMEZONE
Der udlægges ny glat asfalt på spillefladen og der opstreges til fodbold,
volleyball, streetbasket, fodtennis, mur, høvdingebold, stikbold,
badminton mm.
I boldmuren indbygges et mål ved at trække en af betonskiverne
tilbage og sætte gitternet i mellemrummet. I den modsatte ende
placeres et fritstående mål med påmonteret basketkurv.
Der monteres permanente stolper på midten, så skolen kan montere
net i skoletiden når det ønskes.

VERDENSMUREN
På Målestokken optegnes et stort verdenskort som kan anvendes i geografi
undervisningen. Der udspares huller i muren ved udvalgte lande så man kan skyde til
mål efter lande og verdensdele. Bag hullerne monteres faste gitterkurve så bolden
kommer ud igen. Foroven til venstre for målet er der udsparet en heppebalkon.

6 dm
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5m

Ø

30 0

2m

40 c

m

S
DEN LILLE MÅLESTOK
Den lave mur mod nord er i varierende højder og
kan bruges til at balancere på, sidde på eller lave
step up øvelser på. Den er opdelt i hele mål taget
fra SI målsystemet og kan derfor bruges i læring
om geometri og størrelser.

FORSTÆRKER
På den nordlige netstolpe er der monteret en
tragtformet forstærker hvor man kan placere sin
mobiltelefon og få musik til aktiviteterne på pladsen.
Dette mekaniske anlæg vil blive suppleret med et mobilt
elektronisk anlæg som skolen kan installere på pladsen.
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TID OG RETNING
Den sydlige netstolpe er centrum i et kombineret kompas/solur
hvor verdenshjørnerne, normaltiden og sammenhængen mellem
disse kan aflæses.

3.1 / verdenshjørnet
Verdenshjørnet
Gadens primære attraktion er den store åbne spilleflade, som bliver rammet ind med
kanter og får tilføjet en høj boldmur i den ene ende. Murstykket mod nordvest skaber
en tydelig indgangsåbning til skolens område fra det tilstødende stisystem. Den røde
skrænt mod syd og den lave mur mod nord udgør samtidig tribuner, der gør arealet til
en mulig arena for boldspil, teater, dans og andre events. Her kan de store elever spille
bold og være mange i gang samtidigt. De mindre aktive kan samtidig diskret følge med i
aktiviteterne fra sidelinjen.

60

45
30

Heppebalkon

Snit 1: 200

Verdensmuren

Et øjebliksbillede
”Så starter musikken. I dag er det aftalt med kickstarteren, at der skal spilles
fodtennis i Verdenshjørnet. Et par drenge og piger hænger ud på Geometriens bjerg og
har et godt overblik over alle aktiviteterne. Én af kickstarter-assistenterne får pigerne
lokket til at deltage i spillet.”
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Opstregninger til basket, fodbold,
høvdingebold, stikbold, volley,
fodtennis, badminton, minitennis
Mål
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Plan 1: 200

Perspektiv fra Verdenshjørnet
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3.2 / bakkedalen
GEOMETRIENS BJERG
Geometriens bjerg skal give eleverne oplevelser med vinkler,
areal og rumfang.
Den eksisterende skrænts hældning på 30 grader føres
videre op til et plateau som ligger 0,5 meter højere end
det øverste grundplan. Til de to øverste plateauer føres der
skrænter op som hælder hhv. 45 og 60 grader. Hældningerne
er markeret som vinkler på målestokken. Eleverne kan her
måle vinkler og udfordre sig selv i at overvinde de forskellige
hældningsgrader. Plateauerne er kvadratiske med spring i
bredden på to meter og kan bruges til opmåling og udregning
af arealer og rumfang. Samtidig danner de en siddetribune
med udsigt over Fællesskabet.

DEN ASTRONOMISKE LØBEDROME
Løbedromen gør det muligt at erfare centrifugalkraften på egen
krop. Geometrien er baseret på Italiensk forskning som har
fastlagt de optimale radier og hældninger. Hældningen stiger
fra 15 til 45 grader og ved løb på denne hældning med ca. 20
km/t vil man opleve en påvirkning fra centrifugalkraften med
2G.
Hvis man løber rundt og op på de øverste flader kan man opleve
at blive katapulteret ud af skålen der hvor skrænten skærer sig
ind i den. På dromens bund og sider er en repræsentation af
solsystemets planeter og deres baner aftegnet. Man kan løbe en
bestemt planets bane og få en kropslig oplevelse af banen og
de kræfter som ophæver tyngdekraften fra solen. Plutos bane
skiller sig ud ved at følge en asymmetrisk bane i et vippet plan.

LØFTEBRUD
Et andet element hvor man kan arbejde mod tyngdekraften
er Løftebruddene. Her er træklodser af varierende størrelser
monteret på fritstående pæle. Man kan løfte på klodserne som
kan glide op og ned på pælene.
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TYNGDETRAMPOLINERNE
Den basale tyngdekraft kan opleves ved hop i de fire
små trampoliner som er lagt ned i grundplanet. Under
studieturene med eleverne viste denne type trampoliner sig
at være populære blandt de store elever, bl.a. fordi man
kunne småhoppe på hver sin trampolin og snakke sammen
samtidigt. Det er også muligt at hoppe fra den ene trampolin
til den anden.

MOLEKYLE-BOULDERVÆGGEN
På vestsiden af Målestokken ud for det geometriske bjerg
etableres en boulderingvæg med faste greb monteret på
betonvæggen. Der er desuden indgraveret forbindelseslinjer
som angiver molekylestrukturen for bestemte enkle stoffer
(CO2, H2O, etc.). Som supplement er der forboret en række
huller hvor man i en læringssituation kan indsætte træstave
med forskellige farvekoder som udgør de enkelte grundstoffer
og tilsammen kan danne de viste stoffer.

BAGBORD LØBER
For at skabe en forbedret sammenhæng mellem de indendørsog de udendørs opholdsarealer nedlægges et eksisterende
kontor så der kan etableres en ekstra indgang. Her forbinder
en ny rød belægning inde med ude. Man kan nu vælge om
man går ind af den røde Bagbords Løber eller den grønne
Styrbords Landgang og dermed lærer eleverne noget om
navigation på søen.

3.2 / bakkedalen

bakkedalen
Mellem Verdenshjørnet og Fællesskabet ligger Bakkedalen som optager et
naturligt terrænspring på to meter og bruger det til at give erfaringer med
hældninger, voluminer og kræfter. Hele Bakkedalen udføres i en blød rød
gummibelægning der fungerer som sidde-,løbe- og faldunderlag. Området er
både et aktivitetssted og et højdepunkt hvor man kan tage ophold og betragte
hele anlægget.

60

Et øjebliksbillede
”Det har lige ringet ind. En 8. klasse, som har fysik, er
allerede i gang med øvelser i makkerpar på Geometriens
bjerg. Nogle knokler op og ned ad trinnene, mens
andre går i langsomt tempo. Når de har foretaget
deres målinger – sætter de sig på skrænten og beregner
effekten i WATT.”
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3.3 / fællesskabet
VÆGTSTANGEN
Den klassiske vippe er her udført
i en udgave hvor eleverne selv
kan forskyde vippepunktet og
derved undersøge effekten af
vægtstangsprincippet hvor de to
vippearme har forskellig længde.

JORDSKÆLVSNETTET
Redegyngen var på studieturene med eleverne et
populært pause og opholdselement. Her er den
udført i en lidt anden udgave som et net udspændt
på en ramme der bæres af 4 søjler i hjørnerne.
Under bæringerne er der monteret fjedre så nettet
kan forskyde sig op og ned, og give en illusion af
et jordskælv. Det kan ske enten når dem i nettet
selv bevæger sig eller hvis andre rykker rammen
op og ned. Rammen kan også løftes længere op
på søjlerne hvis nogen af eleverne har behov for
at vise deres styrke og imponere dem der ligger
i nettet. Skolens lærere kan tage udstyr med
ud som måler hvor voldsomt jordskælvet er på
Richterskalaen.

PYTHAGORAS STÆNGER
På begge sider af Målestokken, og via huller
gennem denne, skabes et parkour område, som
også kan bruges til styrketræning baseret på
egen kropsvægt. Parkour elementerne dannes
af cirkulære stænger som samles i forskellige
formationer. Den endelige udformning skal udvikles
i samarbejde med aktive parkour udøvere. Nogle
af stængerne sammensættes med præcise vinkler
så der kan foretages målinger og beregninger af
kateter og hypotenuser.

H
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B

Galileos gynger
Gyngerne er også blandt de store elever
populære at sidde på mens man snakker.
Målestokken giver plads for tre gynger som er
ophængt i kæder med tre forskellige længder.
Den varierende længde på pendularmene giver
mulighed for at erfare hvordan længden af
pendulet har betydning for svingningstiden.

DET PERIODISKE HINKESYSTEM
På asfalten opmales det periodiske
system i stort format så felterne
for de enkelte grundstoffer kan
bruges som hinkeruder. I en
læringssituation kan man blive
bedt om at hinke bestemte enkle
stoffer.

H

He
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KVANTESPRING
Der opmales et antal udvalgte
atomer på asfalten. De kan bruges
som udgangspunkt for legen ”at
melde atomkrig” men også i
læringen om atomers opbygning.

B

3.3 / fællesskabet
Fællesskabet
”gården” er zonen mellem de to indgange som rumligt er afgrænset af Geometriens Bjerg på
den ene side og Haven og hækkene på den anden side. Den består dels af en åben flade hvor
der er streget op til forskellige bevægelsesmønstre, dels af en række aktiviteter der udgår
fra Målestokken. Under de områder hvor der foregår udfordrende aktiviteter er der udlagt
faldgummi. Fælleskabet er det område hvor man hænger ud i mindre grupper og enten er
deltager i eller tilskuer til forskellige kropslige aktiviteter som bl.a. giver erfaringer med
naturlovene.
60
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Galileo’s gynger
Jordskælv
Vægtstangen

Et øjebliksbillede
”En efterårsdag i 2015, hvor frikvarteret lige er startet myldrer eleverne ud ad den grønne
løber. På gyngerne sidder et par 8. klasses piger og snakker, mens de ser, hvem der kan hoppe
længst. Ind i mellem bliver de passeret af en kæde børn, der allerede er godt i gang med at
lege Kongens Efterfølger. Det går fra trampolin til parkourstænger til klatring på væggen.”
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3.4 / REGNSKÆRMEN
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STJERNESTUNDEN
For at bidrage til en afdæmpet og intim stemning males
Målestokken under halvtaget i en mørk farve. På denne baggrund
optegnes hvide stjernekort over et udvalgt udsnit af den nordlige
stjernehimmel. Her kan der undervises i astronomi.
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REGNSKÆRMEN
Halvtaget udføres som en let konstruktion der hviler på betonvæggen og på fritstående søjler. På undersiden
beklædes taget med højpolerede stålplader der fungerer som et stort spejl. Her vil eleverne kunne spejle sig
selv, men også kunne se en spejling af stjernekortet på væggen. Regnvand der falder på skærmen opsamles i et
vandtrug bag muren.

STYRBORD LANDGANG
Der skabes en meget direkte grøn forbindelse mellem regnskærmen og indgangspartiet som vil være
med til at lokke eleverne udenfor. På denne løber opmales der striber og tal så den kan anvendes i
matematikundervisningen, til bip-test eller til at måle hastighed på.
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MØBLERNE
De faste bænke udføres meget robust som massive
egetræssveller. Bordene laves i 10 cm tykke egetræsplanker der
hviler på stablede sveller. Derved kan møblerne også holde til at
eleverne kravler eller hopper på dem.

3.4 / REGNSKÆRMEN

regnskærmen
For enden af den grønne styrbords landgang slår Målestokken et knæk og
danner en beskyttet niche.
Nichen overdækkes med et halvtag og møbleres med faste bænke og borde,
så der skabes et helårligt opholdssted hvor også de forsigtige elever kan være
udenfor i al slags vejr. Området under halvtaget har en størrelse så der kan
foregå fælles instruktion for en hel klasse.
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Stjernestund
Borde og svellebænke

Et øjebliksbillede
En 6. klasse sætter sig under Regnskærmen og lytter
til lærerens instruktion. De skal finde 10 cirkelformede
ting, måle omkreds og diameter og så beregne arealerne.
De første grupper har knapt fået deres målebånd
og registreringsark før de stormer af sted - mod
Tyngdetrampolinerne, Verdenskortets huller…”
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3.5 / ARTSHAVEN
DE NORDISKE TRÆARTER
Mellem højbede og hække plantes nye træer i typiske
nordiske træsorter som kan studeres i undervisningen og
samtidig kan tiltrække fugle og insekter. På skrænten
vil det være lidt større træer som gran, skovfyr, eg
og bøg, mens der på fladen plantes let skyggegivende
og lægivende sorter som Hyld, Røn, Hvidtjørn,
Fuglekirsebær, Kvæde, Mirabel, Hassel, Valnød og æble.

KLIMAKORTET
Der anlægges et hævet bassin med faste kanter.
Bunden i bassinet er et reliefkort af Skandinavien hvor
højden af de forskellige landområder kan aflæses.
Når der lukkes vand i bassinet kan eleverne følge
hvilke områder der bliver oversvømmet ved bestemte
vandstandsstigninger. Bassinet vil af driftshensyn
ikke være vandfyldt konstant, men er udført så vand
fra vandopsamlingen ved regnskærmen kan lukkes
i og tappes af igen. Der kan desuden aktiveres en
cirkulationspumpe så der på varme dage bliver
springvand.

ARTSBEDE
Massive egesveller danner kanter på fire højbede der
tilplantes med forskellige typer planter. Egesvellerne
udføres så de på udvalgte steder danner bænke som
supplerer de fritstående sveller.

20 m

FUGLETÅRNE
Som bidrag til biodiversiteten rejses fem
master med fuglehuse i forskellige størrelser
og udformninger, tilpasset udvalgte
fuglearter. Det er ønsket at fuglene skal
bidrage til en behagelig lydkulisse i haven.

Sumpen udføres med en 20 -30 cm høj vandtæt foring
så der opstår et lavt vådbunds-bed hvor vandet kan
ses mellem planterne. Bedet får tilført regnvand fra
regnskærmens opsamlingstrug. Der plantes blomstrende
urter som Kattehale, Gul Iris, Engkabbeleje, Mjødurt og
Vandmynte, evt. suppleret med sivarter.
Fjeldet er fyldt med forskellige nordiske stenarter og her
vokser mos, græsser og sokkulente småblomster.
Stranden er et bed fyldt med et tykt lag strandsand,
skaller og sten. Her plantes arter med udløber rodnet
som Marehalm, Hjælme, Lyng, Strandarve og Klitrose.

15 m

Engen er en farverig blomstrende biotop der først
tilsås med enårige urter men efterfølgende overtages
af flerårige stauder som Hvid Okseøje, Slangehoved,
Torskemund, Blåmunke samt diverse kurvblomster og
krydderurter.

DEN DANSKE MÅLESTOK
Ved haven er Målestokkens fragmenter proportioneret
med højder fra den historiske danske målestok som
tommer, fod, alen og favn.
1 ALEN

1 FAVN
1 TOMME
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1 FOD

1 FAVN

10 m

3.5 / ARTSHAVEN
Artshaven
I det nordligste område som grænser op til mellemtrinnets skolegård anlægges en have.
Målestokken opløses her gradvist og lader den bagvedliggende bevoksning flyde ned
af skrænten og ud i skolegården. Som supplement til de eksisterende hække plantes
der nordiske træsorter, anlægges et klimabassin og skabes højbede med hver sin
jordbunds typologi. Beplantningen og artsvariationen kan nærstuderes i forbindelse med
undervisning i biologi. Artshaven er det rolige område hvor der opstår små intime nicher
mellem hække og højbede. Her kan små grupper samles i frikvartererne mens man i
undervisningssituationer kan finde ro til fordybelse. Haven er desuden tænkt som en
oase for hele kvarteret i perioderne uden for skoletiden.
60
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1 FAVN

1 FAVN
1 FOD

1 TOMME

Fugletårne

Kropsmål

30

Svellebænke

Et øjebliksbillede
”I artshaven sidder en gruppe mødre på bænkene. Der er linet op med termokande
og frugt. De småsludrer bl.a. om lektiearrangementer og om gårsdagens koncert.
Imens leger deres børn i Fællesskabet. Hen på eftermiddagen begynder deltagerne
til bibliotekets oplæsningsarrangement at ankomme, og de overtager banen fra
drengene.”
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4 / Projektets succeskriterier 5/ organisering 6. / Forankring og implementering
 PROJEKTETS succeskriterier
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Om det forventede datagrundlag:
Der udarbejdes en evaluering af projektet i 2016, der vurderer, om de overordnede mål og succeskriterier for indsatsområderne er opnået, samt hvilke sideeffekter og andre resultater, projektet har opnået. Evalueringen udarbejdes i
et samarbejde mellem styregruppen og øvrige grupper. Evalueringen foretages på bl.a. baggrund af løbende observationer og optællinger gennem implementerings- og forankringsperioden, samt en afsluttende spørgeskemaundersøgelse
blandt lærere, elever og samarbejdspartnere. Endvidere indgår data vedr. karaktergennemsnit.
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5. PROJEKTETS ORGANISERING
I projektets fremtidige organisering er der fortsat fokus på at skabe en tværfaglighed, hvor relevante
kompetencer bliver inddraget, således at vi sikrer en løbende udvikling i brugen af det nye udemiljø på
Gadehaveskolen. Projektet er et udviklingsprojekt med fokus på undervisning, frikvarterer og fritid. For at
sikre at alle tre fokusområder er repræsenteret i det videre arbejde vil vi nedsætte følgende grupper:
Styregruppe som skal stå for projektledelse og evaluering. Styregruppen består af: Skoleleder Torben
Højmann Jensen – Gadehaveskolen, Parkchef Claus Dahl – Driftsbyen Høje Taastrup Kommune, Proces- og
projektstyrer Tine Andersen – Gadehaveskolen, Bolig Socialansvarlig Rune Bæklund – Center for Fritid og
Kultur, Sekretariatsleder – Gitte Holmgreen Hansen - Gadehaveskolen
Følgegruppe, som består af følgende samarbejdspartnere: Repræsentant fra Klub Gadehaven, Høje
Taastrup Kommunes konsulent for idræt- og bevægelse (Center for Fritid og Kultur), Høje Taastrup
Kommunes konsulent for naturvejledervirksomhed (Institutions- og skolecentret), Sundhedsprojektet i
Gadehavegård, Gadehavebiblioteket, Den boligsociale helhedsplan i Gadehavegård
Arbejdsgrupper, som bl.a. skal udarbejde instruktioner. Gruppen består af følgende: Konsulent
fra NTS-centret (Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed), Repræsentanter fra
Gadehaveskolen med relevante kompetencer indenfor naturfag og idræt/bevægelse, Lærere med ansvar
for legepatruljen samt elevrådet på Gadehaveskolen
Elevarbejdsgruppe, som består af følgende: Repræsentanter fra elevrådet, repræsentanter fra
legepatruljen.
Eksterne rådgivere: Keinicke & Overgaard Arkitekter samt Landskabsarkitektfirma 1:1
6. FORANKRING OG IMPLEMENTERING
Målet er at skolegården fra at være en nedslidt og kedelig asfaltørken, som størsteparten af
udskolingseleverne nærmest aldrig bruger, bliver et attraktivt indbydende samlingssted, der takket
være sine rige variationsmuligheder vrimler af liv og bruges flittigt – hele dagen. I undervisningen. I
frikvartererne. I fritiden.
På indeværende tidspunkt er skabt en solid platform for anvendelsen af skolegården samt for den
fortsatte forankring og udvikling. Dette er dels sket gennem det tætte samarbejde om det foreliggende
projekt. Dels er relevante ressourcepersoner sideløbende med projektudviklingen blevet inddraget
i arbejdet med at planlægge de konkrete tiltag, der skal understøtte projektets forankring og
implementering. Bl.a. har elevrådskontaktlærer, legepatruljekontaktlærer, valgholdslærere og lærer
på naturfaglig uddannelse bidraget med deres input i forhold til konkrete aktiviteter og organisatoriske
ændringer, der understøtter brugen af den nye skolegård. Ligeledes er hhv. kommunens idrætskonsulent
og pædagogiske konsulent for naturfaglig virksomhed samt NTS-centret indgået som sparringspartnere.
En række lokale aktører, som har en interesse i at styrke lokalområdet, har udtrykt deres begejstring, og
flere har forpligtet sig på at bidrage til at løfte projektet ved at anvende skolegårdsfaciliteterne.
Gadehaveskolen vil i 2014-2015 arbejde videre med at forankre projektet på skolen og i lokalområdet. I
samarbejde med lærere, elever og lokale foreninger mv. skal der planlægges og gennemføres en række
aktiviteter og programmer i og udenfor skoletiden, som understøtter visionen for den nye skolegård. I den
forbindelse har Gadehaveskolen valgt 3 indsatsområder:
A. Et naturfagligt læringsrum i bevægelse
B. Glade smil og pulsen op i frikvartererne
C. Et aktivt samlingssted i fritiden
Nedenfor beskrives mål og aktiviteter for hvert indsatsområde.
A. Et naturfagligt læringsrum i bevægelse
Målet er, at den naturfaglige undervisning i 6. – 9. klasse i højere grad integrerer læring i og gennem
bevægelse. At teori og praktiske øvelser kobles, og der sker læring gennem kropslige erfaringer - i det nye
skolegårdsmiljø.
Tovholdere: Skolen afsætter tid til en gruppe relevante medarbejdere, som i løbet af foråret 2014
indgår i planlægningen af den fortsatte forankringsproces. Kommunens idræts- og bevægelses konsulent
samt NTS-centeret har forpligtet sig på at understøtte processen. Arbejdet foldes ud for lærergruppen i
efteråret 2014, når skolegården er anlagt.
Instruktionsskabelon: Der udvikles en lettilgængelig skabelon til beskrivelse af instruktioner til
undervisningsaktiviteter der medtænker bevægelse og brugen af faciliteter i skolegården/udemiljøet.
Inspirationskurser: Der afholdes inspirations- og supervisionskurser for lærere og evt. pædagoger i
forbindelse med bevægelse i skolens udemiljøer. Disse kurser forestås når anlægsarbejdet er færdigt i
samarbejde med hhv. kommunens pædagogiske konsulent for naturvejledervirksomhed og kommunens
idræts- og bevægelseskonsulent.
Udarbejdelse af instruktioner: Processen med at udvikle instruktioner som beskriver, hvordan
skolegårdsfaciliteterne/udemiljøet kan inddrages i undervisningsmæssige sammenhænge foldes ud for
lærere og evt. pædagoger fra efteråret 2014.
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Udgivelse af instruktionsmappe: Instruktionsmaterialet samles og skal være tilgængeligt forår 2015 for
nuværende og kommende kolleger, for det understøttende personale, samt evt. det pædagogiske personale,
og besøgende skoler - således at der sikres videndeling og udbredelse. Instruktionsmappen udvikles løbende.
Valghold – udvikling og afprøvning: Det er hensigten, at skolens valghold hhv. ’Science’ og ’Idræt & sundhed’
bidrager til den fortsatte udvikling i form af bl.a. at afprøve og fortsat udvikle undervisningsforløb, hvor
skolens udemiljø og bevægelse medtænkes.
Emneuge: Som element i den naturfaglige profil afholder Gadehaveskolen hvert år en naturfaglig emneuge.
Det drøftes, at emneugen skoleåret 2014/15 fokuserer på koblingen af udemiljø, naturfag og bevægelse og fx
får overskriften ”Naturfagene uden for skolen” eller ”Naturfagene i bevægelse”.
Åbent hus arrangement: Som afslutning på emneugen afholdes et åbent hus arrangement for elevernes familier.
Motionsdag 2015: Det overvejes, at motionsdagen i 2015 planlægges med forskellige aktiviteter i skolegården
og de nære udeområder.
B. Glade smil og pulsen op i frikvartererne
Vi vil gerne opnå, at flere af eleverne fra 6. – 9. klasse bliver trukket ud i skolegården i frikvartererne og
deltager i de varierede aktiviteter, samt at flere af pigerne er aktive.
Udvikling af frikvartersaktiviteter: I foråret 2014 planlægges processen med udvikling af lege og
aktiviteter, som er tilrettelagt ud fra faciliteterne i den nye skolegård. Dette sker i samarbejde med bl.a.
legepatruljekontaktlærer, legepatruljeelever, elevrådskontaktlærer og elevrådet, som også bidrager til at
fastholde den kontinuerlige udvikling. En skitse skal ligge klar ved skoleårets afslutning, så den kan indtænkes
i planlægning af næste skoleår.
Idekonkurrence: Når skolegården står færdig, afvikles en idekonkurrence i samarbejde med elevrådet, hvor
bl.a. udskolingsklasserne genererer forslag til nye spil og lege.
Lege- og aktivitetskatalog udgives: På baggrund af bl.a. idekonkurrencen udgives et lege- og
aktivitetskatalog, som opdateres. Det skal ligge tilgængeligt på lærerværelset til inspiration for personalet
samt på biblioteket til brug for fritidsbrugere.
Kickstartere: Fra skoleåret 2014/15 vil der være kickstartere til at igangsætte aktiviteter i de nye
udeområder. Skolen tænker det ind i planlægningen og afsætter tid til evt. koordinerende møder.
Kickstarter-assistenter: I indeværende skoleår er en gruppe 6. klasses elever blevet uddannet til
legepatrulje. Deres viden bringes ind i arbejdet med at organisere frikvartererne fremadrettet samt i
udviklingen af aktiviteter, og det påtænkes, at de i forbindelse med den ny skolegård – hvor de er afløst af et
nyt hold legepatrulje – kan assistere kickstarteren.
C. Et aktivt samlingssted i fritiden
Målet er, at mange forskellige grupper bruger skolegården aktivt uden for skoletiden - både fordi eleverne
er blevet glade for at bruge gårdens faciliteter, og fordi skole og lokale aktører byder på et bredt tilbud af
aktiviteter og arrangementer, som appellerer til flere målgrupper.
Åbningsevent: Når skolegården er bygget afholder Gadehaveskolen en kæmpe åbningsevent, hvor det
tilstræbes, at de aktører, som har været involveret i processen, bidrager med praktiske og sjove indslag.
Elever og evt. deres familier, medarbejdere fra skolen samt repræsentanter fra kommunen mv. inviteres til at
deltage i åbningen.
Legedage: Det påtænkes, at kickstarterassistenterne fra foråret 2015 evt. i samarbejde med aktører fra det
lokale netværk står for at afholde legedage for børn og unge i lokalområdet.
Koncerter ved Geometriens bjerg: Streetmasters, et lokalt tilbud for områdets unge under Helhedsplanen,
forpligter sig på at afholde to arrangementer om året.
Lektielæsning: Klub Gadehaven – vil bruge de nye naturfaglige faciliteter eksempelvis i deres lektiecafeer og
på denne måde skabe sammenhæng mellem læring og bevægelse.
Åben zumba i Verdenshjørnet: Det overvejes, at Girl-power, som for nuværende er et initiativ under Sundhed i
Gadehavegård, get2sport og Høje Taastrup Idrætsforening, kan stå for at arrangere zumba for piger.
Læsearrangementer i Artshaven: Biblioteket forpligter sig på at afholde to – tre årlige arrangementer fx
læsearrangementer i haven eller ”rim i en trampolin”.
Artikler: Det lokale beboerblad, der pt. hedder ”Gadespejlet” får ny redaktion, og intentionen er, at de
lokale institutioner – herunder også Gadehaveskolen - får artikler i bladet.
Madpakketure i Artshaven: Helhedsplanen - med bl.a. projektet Familienetværk forpligter sig på at afholde
2 arrangementer årligt. Det kan eksempelvis være madpakketure.
Skakturneringer i Artshaven: Skolens kommende underviser i skak har til hensigt at afholde turneringer for
elever og evt. beboere i den nye skolegård.
Klassefester: Hensigten er, at klasser vil bruge skolegårdsfaciliteterne til fx klassearrangementer, hvor
forældrene deltager.
Aktiv-ferie: Kommunens konsulent for bevægelse og idræt har til hensigt at anvende det nye udemiljø til
aktiviteter, der planlægges i samarbejde med lokale foreninger i forbindelse med Aktiv-ferie (et tilbud til
kommunens børn og unge)

7. ØKONOMI
Anlæg: Byrådet i Høje Taastrup Kommune har den 23. april 2013
bevilget en kommunal medfinansiering til projektet på i alt 2,9
mio. kr. Heraf er 200.000 kr. bevilget i 2013 til udarbejdelse af
projektforslaget og 2,7 mio. er bevilget til realisering af projektet i
2014. Vi ansøger Lokale- og Anlægsfonden, Realdania, og Kræftens
bekæmpelse (Drøn på Skolegården) om 2. mio. kr., således at det
samlede budget for projektets realisering udgør 4,7 mio. kr.
Forskningsprojekt: Gadehaveskolens ledelse er bekendt med,
at interne udgifter i forbindelse med realiseringen af projektet
ikke indgår i det bevilgede beløb. Ledelsen har besluttet at
finansiere en indvielse af projektet, når det står færdigt. Ligeledes
har Gadehaveskolens ledelse besluttet, at skolen skal afsætte
ressourcer til deltagelse i den forskningsbaserede evaluering af
Drøn på skolegården. Ressourcerne til deltagelsen kan enten være
lærerressourcer og/eller administrative ressourcer alt efter behov.

Bygningsdel
Klimatårn
Markører
Biblioteksløber
Målestokken
Verdenshjørnet
Bakkedal
Fællesskabet
Regnskærmen
Artshaven
Sum
Rådgivning
Uforudsete 10 %
Total (eks. moms)

Pris
895.000
320.000
40.000
825.000
153.500
713.000
296.500
276.500
327.900
3.847.400
461.688
384.740
4.693.828

8. DRIFT
Vedligeholdelse: Projektet vurderes at øge vedligeholdelsesudgifterne for Gadehaveskolens udeområder med
ca. 50.000 kr. årligt. Dette indarbejdes i budgettet til vedligeholdelse af Gadehaveskolens udeområder.
Driftsudgifterne de første år efter realiseringen af projektet, vurderes til at være højere end de følgende
år. Det skyldes, at der er ny beplantning, som normalt koster ekstra på driftsbudgettet de første år. Udover
udgifterne til beplantning vurderes det, at der primært er udgifter til vedligeholdelse af træværk, ekstra
fejning af boldbanen samt løbende reparationer.
I projektet indgår optegning og maling af belægningen, og det vurderes til at holde ca. 5 år, hvorefter det skal
genoptegnes. Udgiften hertil anslås til ca. 20.000 kr., som ligeledes indarbejdes i budgettet.
Aktiviteter: Gadehaveskolen vil i 2014-2015 arbejde med at forankre projektet på skolen og i lokalområdet. I
samarbejde med lærere, elever og lokale foreninger mv. planlægges og gennemføres aktiviteter og programmer
i og udenfor skoletiden, som understøtter brugen af den nye skolegård.
Gadehaveskolens ledelse har besluttet at prioritere lærerressourcer og administrative ressourcer
til at gennemføre forankring og implementering af projektet. Endvidere vil kommunens idræts- og
bevægelseskonsulent samt kommunens pædagogiske konsulent for naturvejledervirksomhed afsætte ressourcer
til understøttelse af processen.
9. TIDS- og handleplan
År
Måned

2013
12

2014
1

2

3

4

5

6

2015
7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Realisering af projektet - fysiske
Aflevere projekt på skitse-niveau
Offentliggørelse af projekter til
Workshop for realiseringsprojekter
Udarb. Projektbeskrivelse/
Udbud
Anlæg
Indvielse og åbning
Forskningsprojekt
Baselinemålinger
Organisatoriske ændringer
Planlægning af instruktionsforløb
1. udg. af inspirationsmappe til
Inspirationskurser for lærere mv.
Emneuge - fokus: Naturfag og fysisk
Åbent hus for forældre ifm.
Udvikling af frikvartersaktivteter
Idekonkurrence
Udgivelse af lege- og
Kickstartere
Kickstarter-assistenter
Afholdelse af aktiviteter ifm.
Afholdelse af motionsdag

3.12.2013 I projektforslag I drøn på gade-have-skole-gården I 19

