Aktivitetshus
Opførelse af aktivitetshus til ekstraskolære aktiviteter
Projektidé
I dag skal skolerne udvikles så læringen kan finde sted i omgivelser, der giver størst mening for
elever og lærere og under hensyn til det omgivende samfund. Derfor har Herlufsholm Skole
udfordret den traditionelle måde at tænke skole på, og ønsker derfor at bringe skolen ud i samfundet
og samfundet ind i skolen. Det skal blandt andet gøres ved at etablere læringsfaciliteter i et uformelt
læringsmiljø, så det giver eleverne sammenhæng, mening og sociale kompetencer, som de kan
anvende i relevante samfundsmæssige situationer. Desværre har rammerne til det ønskede
læringsmiljø ikke tidligere kunnet skabes på Herlufsholm Skole. Skolen ønsker nu, at den gamle
sportshal ombygges, så der skabes et centralt vidensmarked – et agora, hvor studielivet samles og
intensiveres omkring undervisningslokaler, studieområder og læringscentre som en fælles platform
for eleverne.
I forbindelse med inddragelsen af den gamle sportshal vil der være en række ekstraskolære
aktiviteter, der hidtil har været afholdt i hallen, som ikke længere kan finde sted. I stedet er det
tanken at opføre et mindre, nybygget aktivitetshus i tilknytning til den nye sportshal.
Da fysisk aktivitet er en vigtig forudsætning for den fysiske, psykiske og sociale udvikling af børn
og unge, har en stor kostskole som Herlufsholm Skole en særlig forpligtelse. Derfor er det er
vigtigt, at skolen tilrettelægger en række alsidige tilbud om fysisk aktivitet, som børnene selv kan
tage initiativ til, så disse aktiviteter bliver båret af lysten til bevægelse og kreativitet - ikke af tvang.
Elevstyrede aktiviteter udgør desuden en særlig del af det ekstraskolære program (eksempelvis
Netball, MTV dance, Hockey, Dodgeball og Modern Dance).
Eleverne har dermed mulighed for at udfordre sig selv på forskellige områder som det at organisere,
gennemføre og evaluere forskellige aktiviteter. Hermed opnår skolen at udnytte elevernes lyst og
drive til bedre indlæring og ikke mindst få en sundhedsmæssig effekt.
På Herlufsholm Skole er det målet for de ekstraskolære aktiviteter at tilbyde et så varieret og fyldigt
program, at eleverne kan vælge mindst én ugentlig aktivitet, som har elevens interesse. Det er
obligatorisk for alle kostelever at deltage i mindst én fritidsaktivitet i hver aktivitetsperiode, og der
er mødepligt; men i øvrigt kan eleverne tilmelde sig aktiviteter efter lyst og interesse. Derfor ser
skolen det ikke som en mulighed blot at skære ned på udbuddet af aktiviteter, når den gamle
sportshal inddrages til andre formål.
Byggeprojektet

Ved at placere et nyt lokale til de ekstraskolære aktiviteter i forbindelse med den nye sportshal
bliver der mulighed for at udnytte de eksisterende omklædnings- og badefaciliteter. Samtidig skal
placeringen ske under hensyntagen til forskellige praktiske forhold vedr. adgang, placering i forhold
til vej, forsyningsforhold m.v.
Bebyggelsen udformes med fuld kælder indeholdende et redskabsrum med direkte adgang til
hallens gulvniveau samt bagvedliggende teknik- og depotrum. I stueplan har bygningen funktion
som træningslokale med adgang til den eksisterende hal og de tilhørende omklædningsfaciliteter via
et uopvarmet vindfang. El- og varmeinstallationer tilsluttes det eksisterende forsyningsnet på
området.

Billede: Skitse af det nye aktivitetshus i forlængelse af den nye sportshal

Bygningens bruttoareal er 243 m2 – derudover 20 m2 uopvarmet.
Nettoarealerne fordeler sig således:
-Kælder
-Træningslokale/ redskabsrum
-Vindfang (ej opvarmet)

216,5 m2
222,5 m2
19,5 m2

Billeder: Trollehallen set udefra, hvor tilbygningen skal ligge på det grønne areal.

Budget
Af nedenstående budget fremgår hovedposterne, der forventeligt vil være til byggeriet.
Efter indhentning af tilbud på de væsentligste anlægsentrepriser kan der opstilles et konkret budget
for anlægsinvesteringen:
Entreprisesum
4.340.000 kr.
Afsat, uforudseelige udgifter
260.000 kr.
Projektering, byggeledelse, gebyrer, forsikring m.v.
I alt

700.000 kr.
5.300.000 kr.
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