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EN GLOBAL SKOLE I EN 
GLOBAL VERDEN
 
Struer kommune vil gentænke skolen som insti-
tution, bringe skolen ind i fremtiden og frem-
tiden ind i skolen.  
Men da vi ikke kender fremtiden, bør spørg-
smålet nærmere være hvilken fremtid vi gerne 
vil have; Hvad er det for en fremtid skolen og 
uddannelse skal bidrage til at skabe?”  
Unescos uddannelsesrapport ”Learning: the 
treasure within” (Delors, 1997) svar på dette 
spørgsmål, er en verden båret af fred, frihed 
og lighed. Det er måske et utopisk ideal, men 
hvis de næste generationer skal kunne leve et 
godt liv her på jorden, må vi gøre hvad vi kan 
for at skabe en mere bæredygtig verden, og 
her spiller uddannelse en essentiel rolle, da det 
er her morgendagens samfund grundlægges. 
 
Svaret på hvordan grundskolen kan bidrage i 
arbejdet mod dette mål, kan hentes ved at se 
på de udfordringer og problemer som vi som 
verden står overfor i dag. Ifølge UNESCO rap-
porten, er der tre epokale nøgleproblemer der 
må være pejlemærke for, hvordan vi tænker 
fremtidens skole. 

the globalization of the chal-
lenges of our era, involves the 
globalization of the problems of 
education”  
(Nicolescu, 2002)

MILJØ  
Vi oplever i disse år store klimaforandringer 
bl.a. foranlediget af øget forurening og men-
neskets massive udnyttelse af naturens  
ressourcer.  Skal vi redde kloden fra et  
miljømæssigt kollaps, er det helt essentielt at 
mennesket fremover lever mere bæredygtigt.
Handlekompetence, ansvarlighed, kreativ 
tænkning, samt indsigt og forståelse for vores 
relation til naturen, er helt essentielt mod 
løsningen af dette problem, og derfor nogle 
af de kompetencer fremtidens skole skal ud-
vikle hos eleverne. (Unesco, 1997)
 
ULIGHED  
Dernæst står vi som menneskehed også 
overfor problemet af, at den sociale og 
økonomiske ulighed er stigende.  Skal vi mod-
virke denne tendens, kræver det at skolen 

må styrke elevernes empati og indlevelse-
sevne. De må lære at tage vare på andre og 
ikke kun sig selv. De må lære at forstå kon-
sekvenserne af de valg de træffer, og gøres i 
stand til at forudsige, gennem faglig viden og 
kritisk tænkning, hvad udfaldet af deres han-
dlinger vil være.  
 
KONFLIKT  
Det sidste epokale nøgleproblem er stigningen 
i politiske og militære konflikter verden over. 
Nok har teknologien gjort verden mindre, men 
den har samtidig øget afstandene mellem 
mennesker. For at danne fremtidens borgere 
til at bidrage til løsningen af dette problem, 
må skolen i høj grad fokusere på at styrke 
elevernes demokratiske evner, lære dem at 
anerkende den anden som forskellig fra dem 
selv, og arbejde i dialogiske praksisfælless-
kaber.  

At arbejde mod et sådan dannelsesideal, 
peger på en række almendannede didaktiske 
principper som arkitekturen og indretningen 
skal bygges op omkring, for at kunne facili-
tere og spejle indholdet i skolens konkrete og 
daglige virke. 

“



3Projekt: Lydens By Skole

EN PROJEKTBASERET  
DIDAKTIK 

Der er særligt én læringsstrategi der synes at 
kunne udvikle disse kompetencer og indsigter 
hos eleverne. En strategi der internationalt 
vinder mere og mere indpas, og som egen-
tlig bygger på en læringsforståelse og dida-
ktik der blev grundlagt og formuleret af den 
amerikanske filosof og pædagogiske tænker 
John Dewey i starten af det 20. århundrede. 
Hans teorier danner en af grundpillerne i det 
der betegnes ”project-based learning”. Proj-
ect-based learning, eller projektbaseret læring 
har ved flere undersøgelser også vist, at være 
den undervisningsform der giver det største 
lærefaglige udbytte og virker mest motiveren-
de på børn. (ex. Thomas, J. W., 2000)  

Her er undervisningen designet på, at elev-
erne samarbejder i grupper omkring at pro-
ducere en løsning på et givent problem. En 
didaktik der også imødekommer betydningen 
af ”synlig læring” (Hattie, 2012). For synlig 
læring er lig med synlige mål. Og en synlig-
gørelse af målet opnås bedst, hvis målet med 
undervisningen i videst mulige omfang er 
baseret på at skabe noget – bygge noget – 

konstruere noget; analogt såvel som digitalt. 
Derfor må skolen bygges og indrettes på en 
produktionsrettet undervisning. 

Når målet med undervisningen 
er at finde løsninger på proble-
mer, udfordres elevens kreati-
vitet, innovative tænkning og 
handlekompetence.

Det er samtidig en didaktik der ikke er baseret 
på objektive svar, men på åbne spørgsmål, 
hvor der ikke findes ét korrekt svar, men forskel-
lige løsninger på et identificeret problem. En 
didaktik der kræver en åben og nysgerrig 

tilgang til verden. En invitation til at undersøge 
og danne hypoteser, til at begå fejl og ændre 
strategi.  

Det er også en didaktik hvor krop og intellekt 
vægtes ligeligt, således at det hele menneske 
inddrages i læringsprocesserne. Når teoretisk 
viden skal omsættes til konkrete handlinger 
og ”virkelighed”, bliver det et spørgsmål om 
evnen til ’at gøre’ og ikke kun om at vide. I 
en sådan proces spiller kroppen en lige så 
væsentlig rolle som hjernen. 

 
 

Ånden og håndens arbejde må 
indgå i et balanceret, dialektisk 
samspil 

Igen opnås dette bedst gennem arbejdet i 
praksisfællesskaber mod løsningen af auten-
tiske problemer. Denne proces forudsætter 
stadig at eleverne arbejder med- og opnår 
en formel, faglig viden. Men det er ikke en-
demålet, men nærmere et nødvendigt middel 
mod målet. Skolen arkitektur skal spejle denne 
anvendelsesorienteret didaktik hvor kompe-

“ “
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tencer som samarbejde, kreativ tænkning, 
innovation og nysgerrighed er i centrum. 

 
FRA PASSIVE KLASSELOKALER 
TIL AKTIVE FAGLABORATORI-
ER OG VÆRKSTEDER 

En af de helt grundlæggende arkitektoniske 
omstillinger for at kunne arbejde mere pro-
jektbaseret, er ved at opgive idéen om hjem-
meklasseprincippet og dermed klasselokalet, 
og i stedet indrette skolen på baggrund af en 
faglaboratoriestruktur, hvor hvert eneste fag 
har deres eget læringsrum.  

 

Indgangsparti til biologilaboratorium  © [RUMMETS SPROG] 

Faglaboratoriestrukturen er overordnet set 
kendetegnet ved: 

• At alle skolens fag har hver deres under-
visningslokale, hvor det enkelte fag er 
tydeligt materialiseret og synligt i rummet 
gennem fagets didaktiske objekter, kul-
turelle artefakter og fagspecifikke inventar-
løsninger.  

• At eleverne bevæger sig mellem mange 
forskellige faguniverser i løbet af en skole-
dag.  

• At der er en mere jævn brug af skolens un-
dervisningsfaciliteter gennem hele året.

En sådan omstilling rummer en lang række 
læringsmæssige fordele og gør det lettere at 
imødekomme behovet for bl.a. differentieret 
undervisning, en øget faglighed, multiple 
læringsstile, styrke forbindelsen mellem hånd 
og ånd, vække elevernes nysgerrighed og 
kreative tænkning og samtidig øge deres 
daglige fysiske bevægelse. 
  
Hukommelse 
Elevernes evne til at erindre sig fagets vi-

densdiskurs og fagkultur styrkes, når faget er 
tydeligt manifesteret igennem rummets indret-
ning, fordi menneskets erindring er forankret i 
fysiske genstande. (ex. Rasmussen, 2012) Dette 
er med til at styrke deres faglighed, da hu-
kommelse spiller en helt central rolle i enhver 
læringsproces, og har vist sig endnu vigtigere 
end elevens intelligens (Alloway, 2012)

Tryghed/synlig læring 
Studier viser, at fordi faglaboratoriet er ken-
detegnet ved at have meget synlige pæd-
agogiske koder (stærkt klassificeret/ hårdt 
programmeret læringsrum), er det lettere for 
eleverne at læse ud af rummet, hvad der 
er en hensigtsmæssig og forventet adfærd. 
Dette skaber tryghed, i særlig grad hos drenge 
og generelt hos børn og unge med en restrin-
geret sprogkode (lav abstraktionsevne) (bl.a. 
Bernstein, 2001)

Differentieret undervisning  
Når fagets indhold og forskellige arbejdsform-
er materialiseret gennem rummets indretning, 
hjælper dette både lærere og elever til at 
erindre sig fagets muligheder, hvilket inviterer 
til en mere differentieret undervisning. (bl.a. 
Stoltz 2012, Gulløv & Højlund 2005) 
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Styrket forbindelse mellem hånd og ånd  
Når rummet er indrettet med mange faglige 
genstande og tydelige manifestationer af 
fagets arbejdsformer og indhold, gøres det 
langt lettere at arbejde mere praksisrettet, da 
lokalets indretning i sig selv inviterer til at desig-
ne forløb, hvor eleverne arbejder mod at løse 
autentiske problemer og producere konkrete 
løsninger i dialogiske praksisfællesskaber (proj-
ect-based learning). 

Motivation  
En undersøgelse foretaget i 2012 på DPU 
(Stoltz, 2012) viste, at ud af 232 elever fra 5-9. 
Klasse valgte 82%  et af skolens faglokaler, 
som det rum på skolen de bedst kunne lide 
at arbejde og modtage undervisning i. Det 
må som følge deraf antages, at eleverne 
er mere motiveret for skolefaglig læring, når 
undervisningen foregår i lokaler hvor faget er 
tydeligt manifesteret. Og da netop motivation 
er den helt centrale katalysator for kvalitative 
læringsprocesser, kan faglaboratoriestrukturen 
være med til at styrke denne. (ex. Lankes, 
2008)

Bedre indeklima og arbejdsmiljø.  
Da et faglaboratorium ikke er elevernes hjem, 

men tilhører faget, er det ikke længere i un-
dervisningslokalerne at eleverne opholder sig i 
pauserne. En naturlig følgevirkning deraf er, at 
de ikke spiser i lokalet og heller ikke benytter 
undervisningslokalerne som opbevaringsplads 
for overtøj, gymnastiktasker og eksempelvis 
rulleskøjter, som det ofte er tilfældet ved hjem-
meklasseprincippet.  
Indfører man ligeledes et pædagogisk princip 
om, at elever og lærere kun bærer indesko 
når de bevæger sig inden for skolens fysiske 
rammer, vil det forbedre indeklimaet i form af 
lavere luftfugtighed og mindre snavs på gul-
vet. (også i et akustisk perspektiv er brugen af 
indesko værdifuldt, da et sådant greb med-
virker til at reducere støjniveauet)  
 
Øget fysisk bevægelse.  
I en skole hvor indretningen er baseret på det  
traditionelle hjemmeklasseprincip, foregår 
undervisningen mellem 60 og 85% af tiden i 
klasselokalet. (Stoltz, 2012) Dette bevirker, at 
eleverne ikke bevæger sig særlig meget i 
løbet af en skoledag.  
En skole indrettet med faglaboratorier med-
fører, at eleverne gennem hele dagen skal 
bevæge sig mellem de forskellige laboratorier, 
hvilket bliver til mange ekstra kilometer i løbet 

af en måned. Således kan den diagramma-
tiske struktur i sig selv bidrage til en forøgelse af 
fysisk bevægelse. 
  
LÆRERERFARINGER1

Lærere der arbejder på skoler der er indrettet 
efter faglaboratorieprincippet erfarer generelt 
set at; 

• det styrker deres lærerautoritet og derved 
gør klasseledelse lettere, da de føler sig 
bakket op af rummets fagspecifikke indret-
ning. 

• eleverne er mere undervisningsparate 
når timen starter, da der til forskel fra 
klasselokalet ikke skal bruges tid på at 
få eleverne til at pakke deres private 
ejendele sammen, slutte personlige 
samtaler og lægge mobiltelefonen væk. 
Dette betyder også, at tiden fra timen 
starter, til den egentlige undervisning går i 
gang, er kortere.  

•	 rummene er rene og ryddet. Da lokalet 
ikke er tilgængeligt for eleverne i frikvarter-

1  ( baseret på interviews med lærere på Skolen ved 
Søerne og Skolen ved Bülowsvej, Frederiksberg – foretaget af 
[RUMMETS SPROG] i 2013/2014)
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erne, men kun i timerne hvor der altid er en 
lærer til stede, oplever lærerne, at de altid 
kommer til et lokale der er ryddet og klar til 
brug.  

• det inspirerer til arbejdet i lærerfagteams. 
Lærerne oplever et større engagement og 
mening med fagteams, da faglaboratoriet 
fremfor klasselokalet, skaber en mere gun-
stig og inspirerende ramme for at udvikle 
faget.  

• der er mindre tyveri af elevernes personlige 
ejendele , da der altid er en lærer tilstede 
i lokalet, og fordi en faglaboratoriestruktur 
forudsætter, at eleverne har hver deres 
private og aflåste locker et sted i skolens 
fællesarealer. Således hænger der ikke 
længere jakker på gangene, og ikke flere 
personlige ejendele i klasselokalet, der er 
lette at stjæle i frikvarterne. 

AT OVERSKRIDE MURERNE 
OG INDDRAGE OMGIVELS-
ERNE 

Vil man udøve en didaktik der er mere  
handlings- og projektorienteret og skabe et 
mere autentisk læringsmiljø, rummer de om-
kringliggende udearealer meget værdifulde 
muligheder for yderligere at bidrage til dette 
mål. 
Her må der differentieres mellem ‘det umid-
delbare nærmiljø’, dvs. hvad der findes inden-
for skolens matrikel og det ‘omkringliggende 
lokalsamfund’. Det umiddelbare nærmiljø 
skal didaktiseres og således fungere som en 
udvidelse af skolens indre læringsrum. Særligt 
fag som biologi, natur/teknik, madkundskab, 
billedkunst og håndværk & design kan drage 
store læringsmæssige fordele ved at blive 
indtænkt i planlægningen og designet af sko-
lens umiddelbare nærmiljø, og gøre det muligt 
at arbejde med en mere hands-on approach 
i undervisningen og skabe mere autentiske 
læringsforløb. 
  
SKOLEHAVER. Skolehaver og dyrehold har 
vist sig at rumme store lærefaglige og sociale 
kvaliteter. (DeMarco, L., P. D. Relf, and A. 

McDaniel. 1999) Det giver eleverne en virke-
lighedsnær og direkte mulighed for at forstå 
biologiske nedbrydningsprocesser, økosys-
temer og forplantning (biologi, kemi, natur/
teknik). Det gør det også muligt at anvende 
selvdyrkede afgrøder direkte ind i faget mad-
kundskab og skolens kantine, og derved øge 
elevernes forståelse af processen fra ”jord til 
bord”. Skolehaver rummer desuden en unik 
mulighed for at udvikle elevernes forståelse 
af menneskets forbindelse til naturen og øge 
elevernes selv-refleksion i forhold til de mil-
jømæssige valg de træffer.
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OPDRAGENDE ARKITEKTUR 
Synlige miljøhensyn som solceller,  
regnvandsopsamling, tagvindmøller, LEDbe-
lysning, kompostering, affaldssortering etc, vil 
gøre det muligt for eleverne gennem skolens 
bygninger, at få en konkret og direkte indsigt 
i hvordan vi kan tage et miljømæssigt ans-
var. Samtidig vil de enkelte elementer kunne 
fungere som autentiske didaktiske objekter til 
faglige undersøgelser - særligt i naturfag. Her 
kan eksempelvis teknologien bag solceller 
(fysik & matematik) studeres direkte og ikke 
kun forstås gennem medier (tekst og billeder)   
 
SKOVEN SKAL IND I SKOLEN  
Skolens umiddelbare nærmiljø må have  
skoven som designskabelon. Studier viser, 
at skovens rum har en positiv indvirkning på 
nedsættelse af stress og angst, og en generel 
forøgelse af menneskets velbefindende, alene 
ved at have udsigt til den, men i særlig grad 
når vi opholder os i den. (ex. Barton & Pretty 
2010)  
 
Skov- og naturmiljøer rummer også utallige 
kvaliteter i et mere fagligt funderet læringsper-
spektiv. Vandløb og vandhuller giver en direk-
te adgang for eleverne til at foretage biolo-

giske og kemiske undersøgelser, matematiske 
beregninger og fysiske afprøvninger. Direkte 
adgang til naturlige materialer som træ, sten, 
blade, jord og vand kan ligeledes anvendes 
ind i fag som bl.a. billedkunst og håndværk og 
design.  

‘Kvernhuset’ Gymnasium i Norge. 
 
Samtidig er naturen og særligt skoven den 
bedste legeplads og tilflugtssted for børn. Med 
skovens optimale stimulering af sanserne og 
sine utallige invitationer til kropslige udfordring-
er og udfoldelser, besidder skovens rum en 
enestående mulighed for at udvikle eleveres 
kreativitet, kropslig bevidsthed og fysiske vel-
befindende. Her er plads til hulebyggeri, gem-
melege, klatring, fordybelse og afslapning. 
Derudover viser studier, at undervisning der 
foregår i naturlige udemiljøer øger elevernes 

koncentrationsevne, motivation og inviterer til 
en mere gruppeorienteret, samarbejdende og 
praksisrettet didaktik. (ex. Herholdt, 2002)

SKOLEN SOM LOKALSAMFUNDETS KRAFT-
CENTER
Ethvert sted har et lokalmiljø. Et miljø der altid 
rummer en række særegenheder og unikke 
ressourcer. Der ligger store sociale og  
læringsmæssige potentialer i at lokalisere disse 
og arbejde på at skabe en bro mellem skolens 
daglige virke og lokalsamfundets ressourcer.  
 

Hvad kan skolen bidrage med 
til lokalsamfundet, og hvad kan 
lokalsamfundet bidrage med til 
skolen?

Ikke kun giver det eleverne en bedre mulighed 
for at få adgang og opøve empati for forskel-
lige tilgange til verden, men her findes også 
en stor åbning for at designe mere autentiske 
læringsforløb hvor professionelle og praktiser-
ende fagfolk og interesseorganisationer, kan 

“
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udvide elevernes forståelse for skolefagenes 
vidensdiskurser og fremtidige handlemulighed-
er.
 
 

Kunne skolens elever udsmykke 
byrummet, være med i plan-
lægningen af et nyt vejkryds, 
bygge en legeplads, designe 
butiksskilte, plante æbletræer, 
etc.?”

Der skal etableres samarbejder mellem lokale 
virksomheder og skolens elever der rækker ud 
over den klassiske praktikperiode; Både land-
mandens, brolæggerens, gartnerens, tømmer-
ens, butiksejerens, kunstnerens, ingeniørens, 
journalistens arbejde rummer hver deres 
særegenheder, der har direkte forbindelse til 
en række af skolens fag. 
Denne brobygning skal afspejle sig i arkitek-
turen således, at selve skolen kan fungere som 
en lokal ressource i form af værksteder, atelier, 
rekreative områder, galleri og udstillingsrum, 
teater- og foredragssal samt bibliotek, og 
derved gøre skolen til lokalsamfundets kraft-

center. 
 

ARKITEKTONISKE PRINCIPPER
 
De fysiske rammer påvirker en lang række 
af de faktorer der står centralt i elevernes 
lærerprocesser og lærerenes tilrettelæggelse 
af undervisningen. Derfor er det vigtigt at 
rammerne indrettes, så de spejler det ønskede 
indhold, således at det er ikke er undervisnin-
gen der skal tilpasse sig rammerne, men 
rammerne der skal tilpasse sig og understøtte 
didaktikken og pædagogikken.

 

”Det er arkitekturen der skal 
tilpasses didaktikken og ikke 
didaktikken der skal tilpasses 
arkitekturen.” 
 
LABYRINTISK Skolens bygninger må metaforisk 
såvel som konkret være labyrintiske, forstået 
ved at rummene og arkitekturen ikke åben-
barer sig på én gang. Arkitekturen og rum-
strukturerne skal indeholde overraskelser – det 
skal være en skole som eleverne har lyst til at 
gå på opdagelse i. Et byggeri der inviterer til 
kropslig bevægelse og yder en sansemæssig 

“
“
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udfordring, der vækker til undren og  
nysgerrighed. 
 
FORSKELLIGARTET Skolen må bygges så den 
indeholder et utal af rumligheder, således at 
de indre rammer er kendetegnet ved en lang 
række forskellige zoner og identiteter, fagligt 
såvel som socialt, og dermed spejle og imøde-
komme elevernes mangefacetterethed og 
divergerende behov.
 
BÆREDYGTIGT Skolen materialer og indret-
ning må overalt kommunikere en miljømæs-
sig ansvarlighed. De miljømæssige processer 
skal være synlige i indretningen og arkitek-
turen, både gennem en konsekvent brug af 
bæredygtige materialer samt byggetekniske 
installationer, der gør det muligt for eleverne 
at forstå hvordan de økologiske mekanismer 
fungerer og er forbundet. 
 
LET AFLÆSELIGHED Overalt på skolen må fa-
genes indhold og arbejdsformer være synlige 
gennem rummenes design og inventar, og 
således skabe rammer der inspirerer eleverne 
til faglig fordybelse og vækker deres  
nysgerrighed og erindring om skolens formål - 
læring. 

AUTENTISK. Skolen må indrettes, så den spejler 
virkelighedens professioner. Det kræver at de 
faglige professioner som skolens fagrække 
er en destillation af, samt disse professioners 
”redskaber”, er synlige og tilstede overalt i 
arkitekturen og  indretningen af læringsrum-
mene. 
 

ÆSTETISKE PRINCIPPER

Mennesket er forbundet til og forstår verden 
gennem dets sanser, og det er derfor vigtigt 
at skolen er indrettet således, at alle elev-
ernes sanser stimuleres og udfordres. Optimale 
æstetiske rammer har betydning for både 
elevernes hukommelse, velbefindende, mo-
tivation, sprogforståelse, koncentrationsevne 
og sociale adfærd.  
 
AUDITIVT. Skolen skal lyde godt.  
Støj og lang resonanstid øger elevernes 
træthed, hæmmer deres sprogforståelse og 
nedsætter deres koncentrationsevne2. Derfor 
skal skolens rum være akustisk gennemtænk-
te. Gennem rummenes konstruktion, valget af
byggematerialer og inventar skal  
 
2 http://dcum.dk/blog/stoej-i-skolen-er-et-massivt-problem

resonanstiden nedbringes. Men skolen skal 
også rumme lydmæssige kvaliteter i form af 
tilførsel af lyd. Det skal skabes rammer for at 
eleverne kan arbejde til musik og med musik, 
og samtidig give dem en auditiv adgang til 
naturens egne lyde: vinden i træerne, den 
klukkende bæk, fuglenes fløjt.  

TAKTILT Skolen skal føles godt.  
Arkitekturen og rummene skal yde eleverne 
en sansemæssig modstand. Gennem forskel-
lige og divergerende overfladekvaliteter samt 
mangeartede faglige genstande, skal særligt 
håndens sensorer vækkes og invitere til at 
gribe ud efter tingene i rummet.
 
OLFAKTISK Skolen skal lugte godt.  
Børn og unge er meget påvirkelige overfor 
lugte. Derfor skal brug af indesko, naturmateri-
aler i byggeriet, et ordentligt affaldssystem, en 
afgræsning af madindtag i form af en kantine 
samt et gennemtænkt ventilationssystem, 
gøre skolen god at lugte til. 
 
VISUELT Skolen skal se godt ud.  
Arkitekturen og rummene skal både udfordre 
og berolige øjet. Gennem valget af farver og 
overfladekvaliteter skal den visuelle sans udfor-
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dres og stimuleres – men ikke overstimuleres.  
Det betyder yderligere, at den kunstige be-
lysning overalt på skolen skal være fuldspek-
tret og dynamisk, og skal tilpasses og designes 
til de forskellige rums funktioner og arbejds-
former. 
 
KINÆSTETISK Skolen skal bevæge sig.  
Fysisk udfoldelse skal ikke kun være noget der 
foregår i idræts- og aktivitetstimerne. Sko-
lens hele arkitektur og design, skal udfordre 
kroppen og invitere til  bevægelse. Gennem 
multiple niveauer i gulvet skal elevernes krops-
lige opmærksomhed øges, når de bevæger 
sig rundt på skolen, og overalt skal der findes 
forskellige invitationer til kropslig udfoldelse og 
leg. 

Indeværende dokument er bestilt af forældre-
gruppen for Lydens By Skole i Struer Kommune. 
Dokumentet er hverken at forstå som et byg-
geprogram eller konceptskitse, med udeluk-
kende som en kvalificeret inspiration mod det 
videre arbejde om at bygge en skole til det 
21. århundrede.  
 
Dokumentet er udarbejdet af  
cand. pæd Kasper Kjeldgaard Stoltz  
[RUMMETS SPROG] CENTRUM FOR DESIGN AF 
LÆRINGSRUM OG LÆRINGSMILJØER 
Korsgade 10a
2200 København N 
 
Såfremt der måtte være afklarende spørg-
smål, kan vi kontaktes på mail: 
kontakt@rummets-sprog.dk
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