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Randers Kommune

Vurdering af folkeskolerne

Skole:
Antal elever:
Antal spor:

Søndermarkskolen
528 elever - 0. - 9. klassetrin
2 spor med to årgange i 3 spor - 22 normalklasser. Skolen har 5 specialklasser
Skolen har 30 klasselokaler. 5 klasselokaler anvendes af specialklasser.

27.9.2012
Kategori GUL

Overskydende lokaler anvendes til IT-lokale, grupperum og ressourcelokale
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
Utidssvarende

Nej.
Forefindes ikke
Nej
Ja mindre skolebod i tværgang ved administration
Nej
Isoleret beliggende mediatek i det nordøstlige hjørne af stueetagen
Tidssvarende
Centralt placeret ved hovedindgang
Ja
Ja
Ja
Ja i tilknytning til administrationen
Ja i tilknytning til lektiecafe i skolegård
1 mødelokale ved administrationen + stort mødelokale/lektiecafé i bygning i skolegård
Ungdomskolen har kontor i stueetage i tværfløjen
Tidssvarende
Ja centralt beliggende ved administrationen.
Nyindrettede forberedelsesfaciliteter ved indskoling. Ikke tæt på personalerum
Se administration
Tidssvarende
Lokale i tilknytning til tandklinik
Eget lokale tæt på lektiecafé og personalerum
Mindre kontor ved udskolingen
TR og MR deler mindre kontor
Tidssvarende
Skolen har gymnastiksal i tilknytning til idrætshal
Ja
Skolen har egen idrætshal
Vides ikke
Ja, har egne omklædningsrum
Der er gode boldbanearealer ved skolen
Ja i tilknytning til boldbaner

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
Tidssvarende

Undtagen musik beliggende i stueplansniveau og i parterreetage i samme bygningsfløj
Muligt ved billedkunst og sløjd samt naturfag
Stort rummeligt lokale i parterreetage tæt på sløjd
Rummeligt lokale i stueetage med nærhed til mediatek
Traditionelt træsløjdlokale i parterreetagen. Metalsløjd i mindre lokale. Adskilt af Juniorklub
Beliggende i stueetage med nærhed til indskolingsafdelingen
Meget stort, traditionelt indrettet beliggende i parterreetage med nærhed til juniorklub
Mindre lokale beliggende mellem fysik og biologi. Renoveret 2008.
Rummeligt lokale i stueetagen renoveret 2008
Rummeligt lokale i stueetagen, renoveret i 2008
Der er mulighed herfor ved billedkunst og sløjd
Tidssvarende
Ja indskolingsafdeling med fuldt integreret SFO i fælleslokaler, etableret i 2006
Stueetage i det nordvestlige hjørne af stueetagen
80 - 120 m2 store klasselokaler. De fleste dannet af 2 sammenlagte klasselokaler
Meget rummelige klasselokaler med flere møbleringsmuligheder
Alle klasselokaler indgår som fælleslokaler i den samlede indskoling
Ved enkelte lokaler
Nej
Nej, men en klasse råder egentlig over to lokaler, så iboende gruppemuligheder
Ja stor fællesrum dannet ved overdækning af grønnegård
Ja i fællesrum
Optimale grundet fleksibel og meget rummelig lokalestruktur
Vanskeligt da der ikke er selvstændige SFO basisrum.
Nej - musiklokale ligger tæt på afdelingen
Ja i mindre omfang
Tilfredsstillende
Ja
Der er nyindrettede forberedelseslokaler op mod afdelingen
Udgang til legeplads
Ja
Ikke optimalt
Nej. Mellemtrinsårgange ligger spredt i to fløje men samlet årgangsvist
7 klasselokaler á ca. 60 m2
Kun plads til traditionel bordopstilling
Muligt mellem lokaler der ligger samlet
Nej, men nærhed til AKT lokale og ressourcecenter
Nej
Nej (i gymnastiksal)
Ikke optimale
Der er lokaler til juniorklub i parterreetage beliggende mellem sløjd og metalsløjd
Ja i mindre omfang
Acceptable
Vurderes vanskeligt
Nej
Udgang via vindfang
Ja

Suppl. info nødv.

2 af 3

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

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
Specialklasser

Registreret

Vurdering
Ikke optimalt

Nej. Udskolingsårgange ligger spredt i to fløje men samlet årgangsvist
6 klasselokaler á ca. 60 m2
Kun plads til traditionel bordopstilling
Muligt mellem lokaler der ligger samlet
I den ene bygningsfløj grupperum i ledigt klasselokale, IT-lokale samt mindre grupperum
Nej
Nej (i gymnastiksal)
Ikke optimale
Ja i mindre omfang
Acceptable
Vurderes vanskeligt
Nej, men nærhed til personalerum
Udgang via vindfang
Vides ikke
Suppl. info nødv.

Ikke optimalt
Skolen har ramper i gange og trappelift til kælder og er således tilgængelig
Vides ikke

Suppl. Info nødv.

Skolen har spredt beliggende mindre depotrum samt depotkælder
Der er behandlingsklinik beliggende midt i indskolingsafdelingen. Virker opdelende og
vil optimalt kunne placeres andet sted.
Skolens 5 specialklasser bruger alm. klasselokaler. Der er 6- 7 elever i hver klasse
Specialklasser ligger optimalt med henblik på integration i det omfang det er muligt/ønskeligt

Sammenfatning
Skolen består af tre parallelt liggende bygningsfløje, der bindes sammen af flere tværgående gangforløb samt af tværgående bygningsfløj i to etager
ved den ene ende, der hovedsageligt rummer skolens faglokaler og skolens mediatek.
De mange tværgående gange skaber nærhed og korte afstande, men lokalerne ligger fastlåst på række op mod et gangareal, der kun i mindre grad
kan anvendes til arbejdspladser/ophold.
I forbindelse med etableringen af indskolingsafdelingen er et gårdrum blevet overdækket og inddraget til fællesrum. En meget attraktiv løsning der
bibringer indskolingsafdelingen stor kvalitet. Lignende løsning kunne være optimal ved mellemtrin og udskoling.
Faciliteter for administration, personale og eksterne konsulenter findes gode og tidssvarende.
Skolens faglokaler ligger spredte, men alligevel med en hvis anvendelighed til tværgående projektforløb. Billedkunst/sløjd og hjemkundskab kunne
være ressource for juniorklub/specialklasser og ledige positioner i håndarbejde kan supplere mediatek og udskoling som ekstra grupperum.
Lokalerne for skolens specialklasser vurderes acceptable, men også her kunne være ønske om adgang til fællesrum.
Skolen har gode idrætsfaciliteter ude som inde og udearealerne synes i øvrigt velindrettede og alderssvarende. Dog med forbehold for udearealer til
skolens ældste elever.
Skolen vurderes i kategori gul.

Grøn:

Tidssvarende eller acceptabelt
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Gul:

Ikke optimalt

Rød:

Utidssvarende
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