Rådgivere klar til at skabe bevægelse i
skoler
De seks skoler, som i sidste uge blev udvalgt til at være en del af
bevægelseskampagnen Skole+, har nu valgt deres rådgiverteams. Sammen skal de gennemføre byggeprojekter, som kan inspirere skoler over hele landet.
Seks skoler blev i sidste uge udvalgt til at være en del af kampagnen Skole+, som Realdania, Lokale og Anlægsfonden og DIF står bag. Kampagnen sikrer, at de seks skoler
kan gennemføre byggeprojekter, som understøtter kravet om mere idræt og bevægelse i
skolen, og som giver børn og vokse lyst til at være aktive – både i skoletiden og i fritiden.
Skolerne modtager tilsammen 21 million kroner fra Skole+ og har selv sørget for lokal
finansiering på minimum 50 procent af anlægssummen.
Men skolerne skal selvfølgelig have hjælpe til at udvikle og gennemføre projekterne, og
derfor har der sideløbende med ansøgningsprocessen for skoler og kommuner været
gennemført et udbud af rådgivningsopgaven.
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Hele 49 kompetente rådgivere har budt ind på at løse opgaven. Og i sidste ende blev der
indgået rammeaftaler med følgende ni rådgiverteams:
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Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma (KATOxVictoria Arkitektfirma, Olcay Senoglu)
Spektrum Arkitekter (12byer, Svava Riesto Ph.d., Kim Rasmussen Ph.d., Ellen
Beate Hansen Sandseter Ph.d.)
Skala Arkitekter (AUTENS, BCVA, arki_lab, Stokvad & Kerstens, WESSBERG)
Rosan Bosch (COWI)
Transform (Sloth Møller, forsker Ph.d. Jens Troelsen, SDU)
Nord Arkitekter (Balslev Rådgivende Ingeniører, Mette Rose Eriksen, UCC)
Arkitektfirmaet Kjaer & Richter (Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører, Strunge
Jensen Rådgivende Ingeniører F.R.I)
NOVA5 Arkitekter (ArchiMed, Orbicon, Charlotte Demant Klinker, UCC)
Friis & Moltke (SMAK architects, Grethe Sandholm)

”Med 49 kompetente rådgivere har der været en overvældende interesse for at være
med, og det afslører en stor begejstring for kampagnen. Vi er meget spændte på at følge
det kommende arbejde, der skal forvandle visioner til byggeri og skabe fysiske rammer,
som giver flere børn og voksne lyst til at være aktive i både skole- og fritid,” lyder det i en
fælles udtalelse fra de tre partere bag Skole+.
Den enkelte skole/kommune har efterfølgende tildelt opgaven til et rådgiverteam, og
fordelingen blev således:
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Mosede Skole/Greve Kommune – Arkitektfirmaet Kjaer & Richter (Jørgen Nielsen
Rådgivende Ingeniører, Strunge Jensen Rådgivende Ingeniører F.R.I)
Stokkebækskolen/Svendborg Kommune – Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma
(KATOxVictoria Arkitektfirma, Olcay Senoglu)
Virring Skole/Skanderborg Kommune - Transform (Sloth Møller, forsker Ph.d. Jens
Troelsen, SDU)

	
  	
  

Bag kampagnen står et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund
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Søndervangskolen/Aarhus Kommune – Friis & Moltke (SMAK architects, Grethe
Sandholm)
Arresø Skole/Halsnæs Kommune – Nord Arkitekter (Balslev Rådgivende Ingeniører,
Mette Rose Eriksen, UCC)
Haarby Skole/Assens Kommune – Skala Arkitekter (AUTENS, BCVA, arki_lab,
Stokvad & Kerstens, WESSBERG)
Skolerne/kommunerne skal frem mod juni 2015 i fælleskab med deres rådgiverteam
udarbejde et projektforslag, og selve byggeprocessen er planlagt til at vare frem til
udgangen af 2016.

For yderligere kommentarer kontakt:
Per Schulze, programchef i Realdania, 32 88 52 89, psc@realdania.dk
Bo Vestergård Madsen, analysechef i Lokale og Anlægsfonden, 3283 0344 / 2623 0074
Mikkel Nørtoft Magelund, politisk konsulent i DIF, mnm@dif.dk, 4095 4487
Læs mere om kampagnen på hjemmesiden for Skole+ www.skole-plus.dk
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