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Randers Kommune

Vurdering af folkeskolerne

27.9.2012

Skole:
Antal elever:
Antal spor:

Assentoftskolen
Kategori GRØN
767 elever - 0. - 9. klassetrin
3 spor + 3 årgange i 4 spor og en årgang i 2 spor - 32 normalklasser, ingen specialklasser
Skolen har 36 klasselokaler. 1 lokale er inddraget til musik og 1 lokale anvendes til IT-rum.
Derudover anvendes to disp. lokaler til grupperum.

Vurderingen af skolen er foretaget af Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. med afsæt i den af skoleledelsen a-jourførte beskrivelse af skolens fysiske
rammer i skoleåret 2012-13, indhentet af arkitektfirmaet ved skoleårets start. Vurderingen understøttes endvidere af det kendskab arkitektfirmaet har til
skolen, tilvejebragt i forbindelse med udarbejdelsen af skoleudbygningsplanen for folkeskolerne i Randers i efteråret 2007. Det bemærkes, at
vurderingen alene omhandler organisering, funktionalitet og egnethed. Ikke bygningers og lokalers indretning eller vedligeholdelsesmæssige standard.
Funktion/aktivitet
Fællesområder
Skoletorv/aula
Auditorium
Kantine
Skolebod
Produktionskøkken
Mediatek
Andet
Administration
Placering
Reception (sekretærer)
Kontor skoleleder
Kontor viceskoleleder
kontor SFO leder
Kontor teknisk serviceleder
Mødelokale
Samtalerum/vakant kontor
Andet
Personale
Fælles personalerum med køkken
Forberedelsesrum/-faciliteter
Møderum
Andet
Eksterne brugere
Sundhedspleje
Psykolog
Tale-/hørepædagog
UU-vejleder
Socialrådgiver
Andet
Idrætsfaciliteter
Gymnastiksal
Kønsdelt omklædning
Idrætshal
Mulighed for opdeling af idrætshal
Svømmehal
Fodbodboldbane
Atletikfaciliteter
Andet
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Registreret

Vurdering
Tidssvarende

Se kantine. Derudover er række mindre torvedannelser ved de enkelte afdelinger.
Forefindes ikke, men der er projektrum/fremlæggelsesrum
Kantinelokale beliggende centralt i underetage under mediatek, ca. 250 m2
Produktionskøkken ved kantine laver mad til elever og personale
Stort centralt placeret mediatek inkl. lærerforberedelse, IT-rum og bogdepot
Toiletfaciliteter i underetagen vurderes mangelfulde
Tidssvarende
Placeret centralt i stueetagen mellem mediatek og personalerum
Ja
Ja
Ja
Ja, beliggende i sammenhæng med administartion. Derudover kontor i afdelingen
Ja, beliggende i sammenhæng med administrationen
To mødelokaler der kan sammenlægges
Nej, men mødelokaler kan anvendes
Tidssvarende
Ja, beliggende i stueetagen tæt på administration og tættest på indskolingen
3 lokaler og pæd. Værksted ved personalerum + ved mediatek og mellemtrin/udskol.
Som nævnt under administration
Der er mindre Team lokale ved indskolingen.
Acceptable
Beliggende i tilknytning til tandklinik
Velbeliggende kontor i forbindelse med administrationen
Suppl. info nødv.
Velbeliggende kontor ved mediateket
Suppl. info nødv.
Der vurderes at være lokalekapacitet til tale/hørepæd. og socialrådgiver
Tidssvarende
Skolen råder over to gymnastiksale (drenge/pige)
Nej, der er et omklædningsrum til hver sal
Skolen har adgang til Assentofthallerne beliggende overfor skolen
Vides ikke

Suppl. info nødv.

Skolen har adgang til egne boldbaner syd for skolebygningerne
Ja i forbindelse med boldbanerne
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Funktion/aktivitet
Faglokaler og andre lokaler
Placering
Mulighed for tværgående forløb
Billedkunst
Håndarbejde
Sløjd/metalsløjd
Musik
Hjemkundskab
Natur og teknik
Biologi
Fysik/kemi
Adgang til udearealer
Andet
Indskoling 0. - 3. klasse og SFO
Samlet indskolingsafdeling
Beliggenhed/etage
Klasselokaler
Klasselokalets flexibilitet
Fælleslokaler
Indbyrdes sammenhænge
Selvstændige SFO basisrum
Selvstændige gruppe-/holdrum
Afdelingsbase/køkken-alrum
Mulighed for fællessamling
Rummelighed til elever med særlige behov
Mulighed for førskolebørn
Indskolingsværksteder
Mulighed for arbejdspladser i gange
Toiletfaciliteter
Mulighed for indeskoordning
Teamlokale/forberedelse
Adgang til udearealer
Alderssvarende udefaciliteter
Andet
Mellemtrin 4. - 6. klasse og klub
Beliggenhed/etage
Klasselokaler
Klasselokalets flexibilitet
Indbyrdes sammenhænge
Selvstændige gruppe-/holdrum
Afdelingsbase/køkken-alrum
Mulighed for fællessamling
Rummelighed til elever med særlige behov
Klublokaler
Mulighed for arbejdspladser i gange
Toiletfaciliteter
Mulighed for indeskoordning
Teamlokale/forberedelse
Adgang til udearealer
Alderssvarende udefaciliteter
Andet
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Registreret

Vurdering
Acceptabelt

Faglokaler centralt beliggende i underetage, ved indskoling og i Naturfagshus (bolig)
kun mellem billedkunst/håndarbejde
106 m2 i underetagen med rummeligt depot. Kreativt værksted ved indskoling
84 m2 med forbindelse til billedkunst via depot
ca. 75 m2 med adgang til rummeligt depot
Musiklokale i seneste nybygning med øverum. Derudover i et tidligere klasselokale
ca. 92 m2 + depoter. Indrettet med traditionelle familiegrupper
Naturfagshus er under etablering i tidligere pedelbolig
Ca. 75 m2 + depotrum. Nyere indretning
Der er ikke adgang til udeværksteder, forventes indrettet ved naturfagshus
Et IT-lokale ved mediatek, to ved indskolingen i et tidligere klasse og grupperum.
Tidssvarende
Ja, hovedsageligt indrettet som fælleslokaler i eget bygningsafsnit
Stueetage med forskudte niveauer grundet terrænspring
10 klasselokaler med arealer på ca. 70 og fire 0. klasser med areal på ca. 105 m2
Lokalernes størrelse giver mulighed for etablering af afskærmning/interne nicher
11 klasselokaler er egnede til fælleslokaler
Dørforbindelse internt mellem de fleste lokaler
Mindre lokaleafsnit i selvstændigt, men sammenhængende område, samt 1 større rum
Mindre støttelokale og to IT-lokaler
SFO køkken i tilknytning til mindre torveareal og det store SFO basisrum
Ja de enkelte årgfang i området, hele afdelingen i kantinen
I de rummelige klasselokaler samt i støttelokale og i SFO-basisrum
Gode muligheder i det adskilte SFO-basisområde
Ja, billedkunst. Musik ligger i området.
Ja ved de nyeste klasser og på torvearealerne
Tilfredsstillende
Vides ikke
Suppl. info nødv.
Der er et mindre personalekontor, og et personalerum til fælles brug
Gode direkte adgangsforhold til udearealer
Indskolingen omkranses af meget fine udearealer med alderssvarende faciliteter
Gode tilkørsels- og afsætningsarealer
Tidssvarende
Mellemtrin er placeret i stueetagen i to adskilte bygningsfløje
11 klasselokaler med areal på 48 - 63 m2
Kun plads til traditionel bordopstilling.
Ja ved nogle lokaler. Alternativt forbindelse til mellemliggende grupperum
3 åbne grupperum etableret i tidligere klasselokaler og del af tidligere musiklokale
Nej
Mindre samlingsrum/forelæggelsesrum samt torveareal i afdelingen ellers i kantinen
Der er 2 selvstændige støttelokaler i afdelingen. Herudover grupperum
Skolen har en juniorklub der er placeret i fritliggende træpavillon
Nej, gange vurderes ikke egnet hertil.
Tilfredsstillende
Principielt ja
Ja
Adgang til grønnegård/opholdsgård samt til asfaltbelagt skolegård
Ikke registreret. Der vurderes mulighed herfor.
Suppl. info nødv.
1 disponibelt klasselokale anvendes til grupperum
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Funktion/aktivitet
Udskoling 7. - 9. klasse
Beliggenhed/etage
Klasselokaler
Klasselokalets flexibilitet
Indbyrdes sammenhænge
Selvstændige gruppe-/holdrum
Afdelingsbase/køkken-alrum
Mulighed for fællessamling
Rummelighed til elever med særlige behov
Mulighed for arbejdspladser i gange
Toiletfaciliteter
Mulighed for indeskoordning
Teamlokale/forberedelse
Adgang til udearealer
Alderssvarende udefaciliteter
Andet
Tilgængelighed
Tilgængelighed for handicappede
Handicaptoiletter
Andet
Andet
Depoter
Tandklinik

Registreret

Vurdering
Tidssvarende

Beliggende i stueetagen i to adskilte bygningsfløje
9 klasselokaler med et areal varierende fra 48 - 62 m2
Kun plads til traditionel bordopstilling.
Ja dels mellem klasser internt eller fra klasser til mellemliggende grupperum
5 grupperum - 3 i tidligere klasselokaler, åbnet mod gangareal. 1 rum kan to-deles.
Nej men torveareal og åbne grupperum
Ja i kantine
Vurderes tilfredsstillende grundet fleksibel lokalestruktur og Støtterum ved mellemtrin
Nej
Acceptable
Principielt ja
Nej
Adgang til eget asfaltbelagt gårdrum samt til asfaltbelagt skolegård ved mellemtrin
Ikke registreret. Der vurderes mulighed herfor.
Suppl. info nødv.
1 disponiblet klasselokale benyttes til grupperum.
Er tilgængelig
Skolens niveauer bindes sammen af ramper og elevator.
Der er handicaptoilet ved indskoling og mellemtrin

Der er mindre spredt beliggende depotrum samt depotrum i kælder med niveaufri adgang.
Der er tandklinik i selvstændig bygningsfløj. Her er også lokale til sundhedspleje

Sammenfatning
Assentoftskolen er dannet af to sammenlagte tidligere selvstændige skoler og er af flere omgange blevet ud- og ombygget således at skolen i dag står
med tidssvarende lokalefaciliteter for alle skolens funktionsområder.
Der vurderes at være mindre hængepartier omkring færdiggørelse af naturfagshuset samt indretning af alderssvarende udearealer ved de ældste
elever.
Tilstedeværelsen af kantinen kompenserer for de manglende afdelingsbaser/fællesrum ved udskoling og mellemtrin. Her er i stedet mindre
torvedannelser og grupperum der åbner sig som nicher mod gangarealerne, der giver fleksibilitet i undervisningssituationer og gode pauseområder for
eleverne.
Skolen vurderes i kategorien grøn.

Grøn:

Tidssvarende eller acceptabelt
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Gul:

Ikke optimalt

Rød:

Utidssvarende
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