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Randers Kommune

Vurdering af folkeskolerne

27.9.2012

Skole:
Antal elever:
Antal spor:

Kristrup Skole
Kategori RØD
560 elever - 0. - 9. klassetrin
2½ spor - 25 normalklasser. Skolen har ingen specialklasser
Skolen har 32 klasselokaler. Overskydende lokaler anvendes til grupperum og ressourcecenter

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

2012-12 Skoler i Randers - Kristrup Skole

Registreret

Vurdering
Utidssvarende

Forefindes ikke. 1 gymnastiksal har scene.
Forefindes ikke
Forefindes ikke
Forefindes ikke
Forefindes ikke
Centralt sammenhængende område dannet af 4 tidl. Klasselokaler tillagt gang, 300 m2
Tidssvarende
Ligger på mellemplan mellem mediatek og personaleafsnit, modsat hovedindgangen
Ja
Fælles kontorområde
Ja på nederste plan nær og skolens hovedindgang
Tre lokaler i tilknytning til administrationen
Ja, lokale beliggende ved SFO på mellemplan
Tidssvarende
Ja placeret på mellemplan ved administration, ca. 104 m2 samt mindre ved SFO
I tilknytning til personalerum samt teamrum ved udskoling
Som nævnt under administration
Acceptable
Eget lokale ved gymnastiksal - ikke niveaufri adgang

Eget kontor ved udskolingen i forbindelse med teamrum
TR kontor mellem administration og personaleafsnit
Utidssvarende
Skolen råder over to gymnastiksale
Nej, der er et omklædningsrum til hver sal
Forefindes ikke og der er ikke adgang til halfaciliteter

Skolen har egne boldbaner
Nej

Suppl. info nødv.
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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
Utidssvarende

Spredt beliggende i den langstrakte hovedbygning fordelt over 3 etager
Nej
Beliggende i nederste plan med frigravet facade, ca. 130 m2. God depotadgang
Beliggende i hovedbygningens nedre plan, gulvniveau under terræn
Beliggende i hovedbygningens nedre plan, gulvniveau under terræn, ca. 144 m2
Beliggende i hovedbygningens nedre plan, fri af terræn, ca 78 m2 (støjgene til adm.)
Beliggende på mellemplan, traditionelle familiegrupper, ca. 84 m2
Mindre lokale ved siden af fysik på øvre plan, ældre inventar
Indrettet i tidligere klasselokale på øvre plan i nyeste fløj, ca. 63 m2
Beliggende i hovedbygn. øvre plan, ældre inventar, 2 delt auditorieopbygn., ca. 84 m2
Der er ikke adgang til udeværksteder
Ikke optimalt
Indskoling og SFO er beliggende i samme område, med hver deres egne lokaler
På mellem- og øvre plan i nyere klassefløj med midterkorridor
12 klasselokaler á ca. 63 m2. Et anvendes pr. som fællesrum
Kun plads til traditionel bordopstilling ved høj klassekvotient
Nej men muligt, lokaler ligger på række
SFO har egne lokaler fordelt over 3 etager samt i selvstændig bygning på terræn
3 fællesrum, åbne mod midtergang. To er adskilt af foldvæg. Hertil ledigt klasselokale
Nej
Nej, men delvist ved sammenlægning af de to fællesrum
Ikke specielt gode
Gode muligheder i SFO-basisområde, noget isoleret fra undervisningsdelen
Nej.
Nej
Tilfredsstillende
Ja
Der er mindre personalerum samt samtalerum ved SFO
Udgang til asfaltbelagt skolegår og SFO legeareal
Ja
Utidssvarende
Beliggende på en lang række i hovedbygningens og tværfløjens øvre plan
7 klasselokaler á 48 m2. Årgange ligger i forlængelse af hinanden
Kun plads til traditionel bordopstilling.
Nej, men det vil være muligt idet lokaler ligger i forlængelse
2 kl.lok. anvendes til grupperum, 2 til ressourcerum, herudover mindre rum ved gang
Nej
Nej
Muligheder i grupperum og ressourcerum
Nej, gange vurderes ikke egnet hertil.
Mangelfulde
Principielt ja
Nej
Adgang til asfaltbelagt skolegård via trapperum
Ja de synes til stede.
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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
Depoter

Registreret

Vurdering
Utidssvarende

7. kl. i nedre plan af tværfløjen, 8. - 9. kl. ligger i stue- og tagetage selvstændig bygning
3 lokaler i tværfløj á 48 m2, i selvst. Bygn. 2 á 50 m2 og 2 á 58 m2
Kun plads til traditionel bordopstilling.
Nej, men muligt i tværfløj
I tagetagen. Her er 4 tidligere klasselokaler. 2 á 51 m2 og 2 á 74 m2
Ja hele tagetagen er fællesområde, der er køkkenfaciliteter
Nej
Gode muligheder i tagetagen
Nej
Acceptable i fritlig. Bygning. Mangelfulde i tværfløjen
Principielt ja
Der er teamlokale og vejlederkontor i tagetagen af den fritliggende bygning
Eget asfaltbelagt gårdrum, samt udgang til grønne opholdsarealer
Ja
En del af den fritliggende bygnings stueetage indeholder folkebibliotek
Kan etableres
Der er elevator der dækker alle niveauer i hovedbygning og indskoling
Der er ikke elevator/lift til tagetage ved udskoling
Der er ikke niveaufri adgang til gymnastiksale
Der er kun et handicaptoilet, beliggende på mellemplan ved SFO/indskol. Mangelfuldt
Der er gode og rummelige depoter i kælderetage

Sammenfatning
Skolen fremstår med en klar afdelingsopdeling. Indskoling og SFO har hver deres egne lokaler, beliggende i samme bygningsområde. SFO råder over
mange lokaler, men de udnyttes vanskeligt i forbindelse med undervisningen. Området synes at fremstå som en traditionel skoledel og et traditionelt
fritidshjem, beliggende i hinandens nærhed, uden brug af hinandens lokaler.
Udskolingen er samlet i 2 bygninger, hvor specielt faciliteterne i den fritliggende bygning er fleksible og rummelige, mens de er sparsomme ved de tre
7. klasser i tværfløjen. Der savnes et markant og rummeligt fællesrum.
Skolens mellemtrin fremstår helt traditionelt. En lang række lokaler med udgang til samme lange gang. En mere åben lokalestruktur og et rummeligt,
samlende fællesrum svanes.
Skolens faglokaler er traditionelle og spredt beliggende uden muligheder for tværgående værkstedsforløb. En del af faglokalerne har gulvniveau under
terræn.
Faciliteterne for administration, personale og mediatek findes tilfredsstillende.
Skolen har alene to traditionelle gymnastiksale. Adgang til halfaciliteter savnes.
Skolens udearealer synes rummlige og med gode faciliteter til de forskellige aldersgrupper.
Samlet vurderes skolen i kategori rød.

Grøn:

Tidssvarende eller acceptabelt
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Gul:

Ikke optimalt

Rød:

Utidssvarende
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