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Randers Kommune

Vurdering af folkeskolerne

27.9.2012
Kommenteret jan. 2013
Kategori GUL

Skole:
Antal elever:
Antal spor:

Asferg Skole
175 elever - 0. - 6. klassetrin
1 spor med to årgange i 2 spor - 9 normalklasser, 2 specialklasser
Skolen har 10 klasselokaler. 1 klasselokale samt et mindre lokale anvendes til specialklasser

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
Fællesrum/fordelingsareal ved hovedindgang, ca. 110 m2. Synes lidt snævert
Forefindes ikke
Forefindes ikke
Forefindes ikke
Forefindes ikke
Centralt placeret lokaleområde beliggende ved fællesrum, ca. 108 m2

Vurdering
Ikke optimalt

Suppl. info nødv.

Acceptabelt
Sammen med personalerum placeret i lokaler ved hovedindgang
Fælleskontor for skoleleder, vice- og sekretær.
SFO kontor ikke sammenhængende med administartion eller med SFO.
Mindre lokale ved enden af gymnastiksal. Isoleret beliggende.
Nej, men mulighed i teamlokale ved mediatek
Mindre samtalerum beliggende på 1. sal i indskolingsbygning
Acceptabelt
Ja, beliggende ved hovedindgang sammen med administrationen
Teamlokale og pædagogisk værksted
Som nævnt under administration
Der er lokaleressourcer til rådighed for forberedelse, fx IT-lokale
Ikke optimale
Eget lokale beliggende på 1. sal over omklædningsrum

2 støttelokaler, sundhedspleje og samtalerum kan anvendes af externe konsulenter.
Acceptabelt
Skolen råder over en gymnastiksal
Der er 2 omklædningsrum til gymnastiksal
Skolen benytter Spentruphallen og et nærliggende aktivitetshus
Vides ikke
Skolen har adgang til fodboldbaner og har egen mindre boldbane.
Skolen har egne atletikfaciliteter til længde- og højdespring
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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

Faglokaler er undtagen hjemkundskab placeret i samme område i stueetagen.
Ja mellem N/T, håndarbejde, billedkunst og sløjd.
Lokale i åben forbindelse med sløjd, samlet værkstedsområde ca, 177m2 + depoter
Lokale fælles for håndarbejde og natur og teknik, ca. 96 m2
Se billedkunst. Der er ikke metalsløjd
Centralt beliggende musiklokale på ca. 76 m2. Foldevæg til gangareal
Hjemkundskab ligger placeret på 1. sal over omklædningsrum, ca. 80 m2
Fælles med håndarbejde

Fra billedkunst/håndarbejde/natur og teknik udgang til sydvendt udeareal
Skolen et rummeligt IT-lokale, ca. 60 m2
Utidssvarende
Nej. 0. kl. i hovedbygning. 1. - 3. kl. og SFO i hver deres selvstændige bygning
Hovedsageligt stueetage. 1. klasse og 1 specialklasse på 1.sal
4 klasselokaler i fritliggende bygning 52 - 78 m2, 1 lokale i hovedbygn. Ca. 72 m2
I de to største lokaler er der mulighed for etablering af afskærmning/interne nicher
Muligt mellem tre lokaler i den fritliggende bygnings stueetage
SFO lokaler er beliggende i egen fritliggende bygning, stue og tagetage (gl. bolig)
1 grupperum beliggende på 1. sal mellem 1. klasse/specialklasse
Nej - SFO har mindre køkken
Nej, men principielt muligt i fællesrum ved hovedindgang
Der er lokale til specialklasse. Derudover 1 grupperum og 2 rummelige klasselokaler
Muligt i SFO-basisområde, men ude af sammenhæng med 0. - 1. klasse.
Nej.
Nej
Delvist tilfredsstillende
Vurderes muligt
Adgang til udeområde belliggende i tilknytning til fritliggende bygning og SFO
Ja asfaltbelagt areal i kombination med SFO legeplads
Acceptabelt
I et samlet område i hovedbygningens stueetage op mod fællesrum
3 klasselokaler á ca. 60 m2, 1 lokale á ca. 70 m2
Afhængig af klassekvotient mulighed for etablering af afskærmning/interne nicher
Nej, men det vil være muligt.
Nej, men der er nærhed til mediatek
Nej
Ja i fællesrum
Begrænset, når der ses bort fra 2 selvstændige lokaler til specialklasserne
I et vist omfang i fællesareal, når det ikke forhindrer samling
Acceptable
Principielt ja
Nej
Adgang til syd og vestvendt grønt areal.
Ikke registreret. Der vurderes mulighed herfor.

Suppl. info nødv.
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Funktion/aktivitet
Registreret
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

Vurdering

Tilgængelighed
Tilgængelighed for handicappede
Handicaptoiletter
Andet

Ikke egnet

Andet
Depoter

Skolens lokaler ligger i mange ikke sammenhængende niveauer uden elevator/lift
Der er handicaptoilet i stueetagen

Der er et mindre depotrum i kælder, uden niveaufri adgang.

Sammenfatning
Skolen har elever på 0. - 6. klassetrin. Der er mellem 16 og 23 elever i de enkelte normalklasser og 6 elever i hver af skolens to specialklasser.
Antallet af elever og antallet af klasser har betydning for vurdering af skolens lokaler og iboende fleksibilitet. Belastningen af de enkelte faglokaler er
således minimal, hvilket efterlader mulighed for en meget fleksibel brug hen over hele skoledagen og dermed en øget rummelighed i vurderingen af
det samlede undervisningsmiljø.
Den fysisk adskilte placering af indskoling og SFO i to ældre bygninger er ikke tidssvarende. Der er ikke plads til 0. klasse og der er ikke optimale
forhold for at modtage førskolebørn. Den adskilte placering umuliggør fælles lokaleanvendelse og virker ikke befordrende for på samarbejdet mellem
lærere og pædagoger.
Mellemtrin 4. - 6. klasse ligger samlet i relativt rummelige lokaler med god forbindelse til fællesrum og mediatek og med nærhed til faglokalerne, hvilket
kompenserer for de manglende grupperum.
Skolens faglokaler ligger samlet med gode muligheder for tværgående værkstedsforløb og udgang til attraktivt udeareal, hvor udeundervisning kan
gives gode vilkår.
Administration og personalerum ligger fint placeret ved hovedindgangen, men det er ikke hensigtsmæssigt at der ikke er plads til SFO-leder og teknisk
serviceleder i samme område.
Skolens lokaler ligger på mange niveauer og det vil være meget bekosteligt og vanskeligt at skabe niveaufrie adgange til alle lokaler og dermed gøre
skolen tilgængelig for handicappede.
Skolens udearealer er gode.
Skolen kategoriseres til gul kategori.

Grøn:

Tidssvarende eller acceptabelt
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Gul:

Ikke optimalt

Rød:

Utidssvarende
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Randers Kommune

Vurdering af folkeskolerne

Skolens kommentarer til vurderingen

Asferg Skole
Jan. 2013
Foregående vurdering af skolens fysiske rammer har været fremsendt til skolen for kommentering. Nedenstående opsummering af skolens
kommentarer er foretaget af Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.
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