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Randers Kommune

Vurdering af folkeskolerne

27.9.2012

Skole:
Antal elever:
Antal spor:

Korshøjskolen
Kategori RØD
434 elever - 0. - 9. klasstrin
2 spor - 20 normalklasser. Skolen har ingen specialklasser
Skolen har 26 klasselokaler. Overskydende lokalekapacitet anvendes til grupperum og IT-rum.

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

Ja, kombineret festsal og kantine med fast scene
Forefindes ikke
i festsal
Køkken indrettet ved personalerum anvendes
Isoleret beliggende for enden af fløj 1, i tilknytning til udskolingsafdeling
Acceptabelt
Centralt i placeret ved festsalen
Ja
Ja
Ja
Ja, men beliggende i fritliggende SFO pavillon
Ja, i tilknytning til forbindelsesfløjen
Ja, med tilknytning til mediateket

Acceptabelt
Ja, beliggende ved festsalen, ca. 105 m2. Stor afstand for SFO pædagoger
Indrettet i tidl. klasselokale ved personalerum samt i parterreetage
Se administration
Der er mindre personalerum i SFO pavillon
Tidssvarende
Eget lokale i parterreetagen
Eget lokale i parterreetagen
Eget lokale ved mediateket
Kontor for ungdomsskole beliggende ved siden af vejleder
Ikke optimalt
Skolen har en gymnastiksal
Nej, der er kun et omklædningsrum
Skolen benytter Korshøj Hallen, der er beliggende ved siden af skolen
Vides ikke

Suppl. info nødv.

Skolen har adgang til boldbaner bag idrætshallen
Der er atletikfaciliteter i tilknytning til 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
Ikke optimalt

Spredt beliggende. Beslægtede fag relativt samlede
Billedkunst og håndarbejde er sammenhængende. Naturfag i samme område
Belliggende i parterreetage med forbindelse til håndarbejde via depot, ca. 73 m2
Beliggende i parterreetage med forbindelse til billedkunst via depot, 73 m2
Beliggende i særskilt fløj. Traditionelt indrettet og opdelt i træ og metalsløjd
1 musiklokale nær SFO indrettet til elektrisk musik. 1 i parterreetagen. Begge ca. 88 m2
Beliggende centralt i forbindelsesfløj, ca. 83 m2. Ikke kontakt til andre rum
Beliggende centralt i forbindelsesfløj, Indrettet i tidl. Hjemkundskab, ca. 66 m2
Indrettet i fløj 5 i eget mindre lokale i sammenhæng med fysik, ca. 48 m2
Stort samlet og velindrettet område, ca. 200 m2. Ligger langt fra udskoling
Udeværksteder muligt ved billedkunst/håndarbejde
Utidssvarende
Nej. SFO ligger i egne bygninger/-fløje ret langt fra indskolingsklasserne
SFO i stueetage, klasserne fordelt i 2 fløje i stueetagen, fløj 2 og 3
7 klasselokaler, ca. 48 m2. En 0. klasse á ca. 88 m2.
Kun plads til traditionel bordopstilling
Klasselokalerne ligger på række, så interne forbindelser er mulige
SFO er indrettet i tidligere tandklinik og omklædningsrum samt i fritliggende træpavillon
1 tidligere klasselokale ved 3. årgang i fløj 3
Nej
Nej
Nej
Vurderes muligt i fx SFO pavillon, men ude af sammenhæng med undervisningsdelen
Nej
Meget lange gangarealer, Ikke særligt velegnede. Megen trafik, trækgener, akustik
Mangelfulde
Ja
Ligger relativt tæt på personalerum
Ikke særligt gode. Via lange gange til niveaudelt skolegård.
Ved SFO ja, ved skoledel nej. Gårdrum mellem klassefløje anvendes ikke.
Utidssvarende
Mellemtrin fordeler sig over stueetagen i fløj 3 og 4. Stor afstand til faglokaler
6 klasselokaler á 48 m2
Kun plads til traditionel bordopstilling.
Klasselokalerne ligger på række, så interne forbindelser er mulige
5 ledige klasselokaler kan anvendes. Mindre grupperum ved forbindelsesfløjen
Nej
Nej
I kraft af adgang til mange rummelige grupperum i tidl. Klasselokaler
Ungdomsklub har lokaler i kælder under gymnastiksal
Meget lange gangarealer, Ikke særligt velegnede. Megen trafik, trækgener, akustik
Mangelfulde
Principielt ja
Nej, men det vil være muligt i et af de mange grupperum
Ikke særligt gode. Via lange gange til niveaudelt skolegård.
Vurderes muligt

Suppl. info nødv.
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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
Børnehave
Tandklinik
Depoter

Registreret

Vurdering
Ikke optimalt

Udskolingen er samlet omkring fællesrum i fløj 1, tæt på festsal og mediatek
6 klasselokaler á 53 m2 beliggende parvist (årgangsvist)
Kun plads til traditionel bordopstilling.
Nej, men det vil være muligt mellem årgangene
3 tidligere klasselokaler lokaler i parterreetagen. 1 har gulv under terrænniveau.
Nej
Men nærhed til festsal
Nej
Her er ikke gang
Acceptable
Principielt ja
Nej, men nærhed til personaleafsnit
Ikke særligt gode. Via lange gange til niveaudelt skolegård.
Vurderes muligt

Suppl. info nødv.

Kan etableres
Nej, skolen er i flere niveauer uden trappelifte eller elevator
Mangelfulde

Der er indrettet børnehave i en tidligere gymnastiksal
Der ligger tandklinik i selvstændig bygning syd for fløj 1
Der er spredt beliggende mindre depoter samt depotkælder med rampeadgang

Sammenfatning
Skolen er opført som en såkaldt kamskole, hvor undervisningslokalerne ligger placeret i langstrakte bygningsfløje, der bindes sammen af en
tværgående forbindelsesfløj i den ene ende. Bygningsformen er meget stereotyp og passer ikke ret godt til nutidige afdelingsopdelte
undervisningsmiljøer.
SFO og indskolingsklasserne ligger adskilte og med stor afstand. Klasselokalerne for både indskoling og mellemtrin ligger som "perler på en snor"
langs lange ensidige og "blinde" gangarealer. Der savnes fællesrum/afdelingsbaser og sammenhæng mellem indskoling og SFO.
Udskolingen ligger i en senere opført bygning, med klasselokalerne udlagt omkring et fællesrum, og der er nærhed til mediatek og festsal, hvilket gør
udskolingsområdet relativt tidssvarende.
Som sådan er administration, personalerum og mediatek tilfredsstillende, men bygningsstrukturen efterlader lange afstande og dårlige sammenhænge
mellem lokalerne.
Faglokalerne er traditionelle og rummelige, men også her grundet bygningsstrukturen spredt beliggende med store afstande mellem fag og primære
brugere, herunder også SFO.
Skolen kategoriseres i rød gruppe

Grøn:

Tidssvarende eller acceptabelt
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Gul:

Ikke optimalt

Rød:

Utidssvarende
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