Arkitektfirmaet Gorm Nielsen, m.a.a., DanskeArk · Ydunsvej 14, 8230 Åbyhøj · Tlf. 8615 7378 · fax. 8615 0373 · E-mail: ark@gormnielsen.dk

Randers Kommune

Vurdering af folkeskolerne

27.9.2012

Skole:
Antal elever:
Antal spor:

Langå Skole
Kategori GUL
573 elever - 0. - 9. klasstrin
2 - 3 spor - 24 normalklasser. Skolen har 7 specialklasser
Skolen har 27 klasselokaler. Overskydende lokaler anvendes til IT-lokaler og lektiehjælp

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 - Langå Skole

Registreret

Vurdering
Tidssvarende

Skolen har festsal, ca. 318 m2 med tilhørende scene beliggende i selvstændig fløj
Nej, men selvstændigt projektrum der kan 2-deles
Kantinerum beliggende i tilknytning til festsal, ca. 200 m2
Køkken ved kantine anvendes som skolebod
Der er køkken ved kantinen, men der produceres ikke mad.
Centralt beliggende sammenhængende område.
Eleverne kan bestille mad fra extern producent to gange om ugen
Tidssvarende
Beliggende i samme fløj som personalerum
Ja
Ja
Ja
Ja, men placeret ved SFO - ude af sammenhæng med øvrig administration
Ja ved festsal
5 rum til møde/forberedelse i karnapper og ved personalerum + 1 møde/støtte
Ressourcecenter er beliggende ved administrationen. Samlet for eksterne konsulenter
Tidssvarende
Ja placeret i fløj ved administration, ca. 193 m2 samt mindre ved SFO
Forberedelse/møde i karnapper langs gang (se administration)
Som nævnt under administration
Tidssvarende
Eget lokale ved festsalen
Eget lokale i tilknytning til administration
Fælleskontor med IT-vejleder beliggende ved administrationen
Ungdomsskolekontor. Mødelokaler/ressourc. kan anvendes af externe konsulenter
Acceptabelt
Skolen råder over to gymnastiksale
Nej, der er et omklædningsrum til hver sal
Skolen benytter idrætshal i nærliggende Langå Idrætscenter
Vides ikke
Der er friluftsbad ved Langå Idrætscenter
Skolen har egne boldbaner
Vides ikke

Suppl. info nødv.

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

2012-12 Skoler i Randers - Langå Skole

Registreret

Vurdering
Tidssvarende

Spredt beliggende i stueetage i 3 fløje. Beslægtede fag relativt samlede.
Ja, ved de nye naturfagslokaler samt billedkunst/sløjd/projektrum
Beliggende i fagfløj ca. 128 m2 + gode depotfaciliteter
Beliggende i fløj ved mellemtrinsårgang. Akustik behandlet og brugbart til sanglege m.v.
Beliggende i fagfløj ved billedkunst. Trad. indrettet opdelt i træ/metalsløjd 106+86 m2
Beliggende i fagfløj med nærhed til festsal, ca. 83 m2
Beliggende i fløj ved mellemtrin. Ingen sammenhæng med andre lokaler, ca. 128 m2
Der pågår ombygning og nyindretning for etablering af nyt samlet naturfagsområde,
opdelt i tre lokaler.
Vides ikke, men muligheden er til stede

Suppl. info nødv.

(organisering/manglende sammenhæng med SFO findes utidssvarende) Utidssvarende
Nej. SFO ligger i egne bygningsfløje ret langt fra indskolingsklasserne
Stueetagen i fløj B og F. SFO i fløj H og K
10 klasselokaler á 63 m2 belig. i langstrakte bygningsfløje langs lange blinde gange
Kun plads til traditionel bordopstilling. Dog afhængig af klassekvotient
Klasselokalerne ligger på række, så interne forbindelser er mulige
SFO lokaler ligger i egne langstrakt fløje langs lange blinde gange (primært fløj H)
Grupperum er beliggende i påbyggede karnapper langs gange - 1 pr. klasse
Nej
Nej
Vurderes gode grundet de mange grupperum og relativt store klasselokaler
Muligt i SFO, men ude af sammenhæng med undervisningsdelen
Nej
Meget lange gangarealer ikke særligt velegnede, men gruppekarnapper et godt princip
Mangelfulde
Vurderes som mulighed
Nej ikke i klassefløje
Udgang til aktive gårdrum mellem bygningsfløje og grønt boldspilsareal for enden heraf
Ja både ved SFO og skoledel
Ikke optimalt
Mellemtrin er fordelt i 3 bygningsfløje med en årgang hvert sted. Usammenhængende
8 klasselokaler á 63 m2 belig. i langstrakte bygningsfløje langs lange blinde gange
Kun plads til traditionel bordopstilling. Dog afhængig af klassekvotient
Klasselokalerne ligger på række, så interne forbindelser er mulige
Grupperum er i 2 fløje beliggende i påbyggede karnapper langs gange
Nej
Nej
Vurderes gode grundet de mange grupperum og relativt store klasselokaler
Nej. Beliggende i lejede lokaler ved Langå Idrætscenter
Meget lange gangarealer ikke særligt velegnede, men gruppekarnapper et godt princip
Mangelfulde
Vurderes som mulighed
Nej ikke i klassefløje
Udgang til aktive gårdrum mellem bygningsfløje og grønt boldspilsareal for enden heraf
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
Specialklasser

Tandklinik
Depoter

Registreret

Vurdering
Ikke optimalt

Udskoling er fordelt i 2 bygningsfløje men årgange samlet. Usammenhængende
6 klasselokaler á 63 m2 belig. i langstrakte bygningsfløje langs lange blinde gange
Kun plads til traditionel bordopstilling. Dog afhængig af klassekvotient
Klasselokalerne ligger på række, så interne forbindelser er mulige
Grupperum er i 2 fløje beliggende i påbyggede karnapper langs gange
Nej
Nej
Vurderes gode grundet de mange grupperum og relativt store klasselokaler
Meget lange gangarealer ikke særligt velegnede, men gruppekarnapper et godt princip
Mangelfulde
Vurderes som mulighed
Nej ikke i klassefløje
Udgang til gårdrum mellem bygningsfløje
Vurderes muligt
Suppl. info nødv.

Kan etableres
Ja der er rampe der optager niveauforskelle i den lange forbindelsesgang
Ved festsal, men mangelfulde grundet store afstande

I-klasse for 2 sprogede elever i K-fløj. P-klasse i nordenden af G fløjen. Herudover
6 specialklasser kaldet Satelitten ligger i selvstændig bygning og ny pavillon nordvest for skolen
hvor de også har egne udearealer. Integration med normalskolens elever er ikke umddelbar mulig.
Der ligger tandklinik i enden af fløj K, mellem SFO/I-klasse og satelitten
Der er spredt beliggende mindre depoter samt depotkælder under fløj D med kørerampeadgang

Sammenfatning
Skolens bygningsanlæg består af en række parallelle, langstrakte bygningsfløje udlagt indbyrdes forskudte på et svagt skrånende terræn omkring en
langsgående forbindelsesgang der med rampeudligninger skaber niveaufri adgang til samtlige fløje.
De enkelte årgange ligger tilsyneladende tilfældigt placeret i de enkelte fløje og der ses ikke noget forsøg på at placerer klasserne med henblik på at
skabe en afdelingsopdelt skole. Indskolingens årgange er placeret i tre bygningsfløje og SFO har lokaler i deres egne fløje relativt afsides i forhold til
indskolingsårgangene. Det er ikke muligt og tilstræbes måske ikke at gøre brug af hinandens lokaler.
Førskolebørn vil kunne være i SFO lokalerne, men uden den store sammenhæng med indskolingsklasserne 0. - 1. klasse.
Mellemtrinsårgangene ligger årgangsvist samlet, men fordelingen i tre bygningsfløje skaber stor afstand mellem årgangene. Samme forhold gør sig
gældende for udskolingen, der dog kun fordeler sig over to bygningsfløje.
Der pågår renovering og nyindretning af helt nyt naturfagsafsnit. Skolens øvrige faglokaler er placeret i to bygningsfløje, hvor en ren fagfløj rummer
musik, sløjd, metalsløjd og billedkunst.
Lokaler for administration og personale er tidssvarende og skolen har en meget brugbar festsal med tilliggende kantine.
Skolens udearealer er gode og rummelige, men der kunne etableres bedre alderssvarende faciliteter ved de ældste elever.
Primært grundet den manglende afdelingsopdeling vurderes skolen i kategori gul.

Grøn:

Tidssvarende eller acceptabelt
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Gul:

Ikke optimalt

Rød:

Utidssvarende
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