
Vuen 
Modernisering af eksisterende elevgård  

Baggrunden for moderniseringen 
Efter opførelsen af Bodilgården, skulle Vuen og Egmontgården ikke mere fungere som elevbygninger 
for skolens yngste kostelever. På begge elevgårde, men særligt på Vuen, var der behov for 
istandsættelser og moderniseringer. Der var således en god anledning til at igangsætte de omfattende 
arbejder, så de to elevgårde kunne fremstå som funktionelle og indbydende elevgårde til de ældre 
elever, der alle skulle have enkelthumre til rådighed.  
For Vuens vedkommende var der i mindre grad mulighed for etablering af fællesfaciliteter, da 
bygningen ikke har en fuldt udnyttet kælder. Derfor blev der på Vuen udført en mindre tilbygning til 
køkkenet og fællesrummet, så en ny "udestue" nu komplementerer et dejligt, nyt fællesområde til 
eleverne.  

Information om Vuens modernisering og udvidelse 
Moderniseringen af Vuen blev påbegyndt i januar 2009 og afsluttet august 2009 inden skolestart. Den 
største og bedste forandring er i form af de nye enkelthumre, men også en udbygning af det 
eksisterende fællesrum med en udestue er til stor gavn for eleverne. Overgangen til enkelthumre har 
betydet, at der er blevet mere ro for den enkelte elev til at fordybe sig i lektier og mulighed for at være 
lidt alene ind imellem. Ligesom på Egmontgården er der er kommet nyt og pænt inventar på humrene, 
gulve er blevet udskiftet og humrene er blevet malet i lyse og venlige farver.  
Den samlede kapacitet efter istandsættelsen er 19 kostelever på enkelthumre, selvom der er sket en 
udvidelse med 5 ekstra humre, hvor elevgården tidligere har kunnet huse 26 elever. Renoveringen 
kunne ikke forventes at give større kapacitet, men i stedet give bedre faciliteter for eleverne.                  

Tilbygningen i form af en ny udestue var en nødvendighed for, at fællesrummet kunne leve op til 
moderne standarter, men ligeledes for at give eleverne et fællesrum, hvor de har mulighed for at samles 
og skabe hjemlig hygge. 

 

Billede: Ny udestue på Vuen

 

Billede: Modernisering af fællesrum og køkken 

  



Udestuen - Claras Stue, CLUEN , er opført med midler fra Carlsen-Langes Legatstiftelse, og 
gammelherlovianer, Andreas Lehmann, har støttet Vuens modernisering. En stor tak til begge 
sponsorer.                 

    

Tidligere var Vuens affaldssystem placeret på toilettet i stueetagen, hvilket var særdeles 
uhensigtsmæssigt. Derfor er der blevet etableret en mindre tilbygning, i den sydlige ende af elevgården, 
hvor affaldsstativerne blev placeret. Desuden er der blevet etableret et mindre skorum, hvor eleverne 
har mulighed for at stille deres beskidte fodtøj.   

  

Billede: Modernisering af sovesalen

 

Billede: Nyt fællesrum/ udestue på Vuen

 

Billede: Nyt fællesrum/ udestue på Vuen 
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