
EN Ny folkEskolE UDfoRMET EfTER TANkER oM AlDERsDIffERENTIEREDE skolEGANG. 
ET DyNAMIsk HUs MED EN UDfoRMNING DER GIVER PlADs TIl lÆRING oG VÆREN 
 
EN NY SKOLE - ET VÆKSTHUS - ET LÆRESTED OG VÆRESTED
”Lærdom er Eet, og Dannelse og Duelighed for livet – er et Andet” - sagde Grundtvig.
Vi har i oplægget til den fysiske udformning af Hadsund Skole lagt vægt på, at eleverne sikres bevægelsesfrihed kropsligt, rumligt 
og udtryksmæssigt – så forudsætningen for personlig engagement og handling fremelskes.

Skolens arkitektur skabes af tre elementer:
Den store lyse og rolige baggrund – kasserne med de stærke farver – det grønne element.
Skolens torv med mediatek og bibliotek er omdrejningspunkt og bindeled mellem skolens enkelte elementer. 
Skolen er fuldt udbygget med en 3-sporet skole med ca. 900 elever. Udover skolen indeholder det samlede projekt en svømmehal, 
samt en række boliger.
Af miljørigtige tiltag kan nævnes at alle klasselokaler har naturlig ventilation - se skitse øverst.

Bygherre:   Hadsund Kommune 
Areal:   11.200 m²
Byggesum:  100 mill
Opgaveform:  Totalentreprise
Samarbejdspartnere:  Bjerg Arkitektur A/S, Ole Albæk (pædagogisk konsulent), Carl Bro A/S, KPC-BYG
Rådgivningsform:  Delt rådgivning
Opførelsesår:  2003-2005
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EN NY fOLKESKOLE UDfORMET EfTER TANKER OM DEN ALDERSDIffERENTIEREDE SKOLEGANG. 
ET DYNAMISK HUS MED EN UDfORMNING DER GIVER PLADS TIL LÆRING OG VÆREN 
 
EN NY SKOLE - ET VÆKSTHUS - ET LÆRESTED OG VÆRESTED

”Lærdom er Eet, og Dannelse og Duelighed for livet – er et Andet” - sagde Grundtvig.
Vi har i oplægget til den fysiske udformning af Hadsund Skole lagt vægt på, at eleverne sikres bevægels-
esfrihed kropsligt, rumligt og udtryksmæssigt – så forudsætningen for personlig engagement og handling 
fremelskes.

Skolens arkitektur skabes af tre elementer:
Den store lyse og rolige baggrund – kasserne med de stærke farver – det grønne element.

Skolens torv med mediatek og bibliotek er omdrejningspunkt og bindeled mellem skolens enkelte elementer. 
Torvet er mødestedet, hvorfra børnehaveklasse og SFO til 10. klasse mødes på tværs af alder og interesse. 
Torvet er det fælles rum, hvor energien samles og spredes.
Det samlede projekt dækker i alt 11.200m2.
Skolen er fuldt udbygget med en 3-sporet skole med ca. 900 elever. Udover skolen indeholder det samlede 
projekt en svømmehal, samt en række boliger.

Projektet er et resultat af et samarbejde med arkitektfirmaet Bjerg Arkitektur A/S. Direktør Ole Albæk har 
været pædagogisk konsulent ved udviklingen af projektet. Ingeniørfirmaet Carl Bro A/S tager sig af alle in-
geniørdiscipliner, og entreprenørfirmaet KPC-BYG er totalentreprenør. Projektet blev tildelt 1. præmie i en 
totalentreprisekonkurrence og stod færdigt til ibrugtagning ved årskiftet 2004/2005

Af miljørigtige tiltag kan nævnes at alle klasselokaler har naturlig ventilation - se skitse øverst.
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Vi har i oplægget til den fysiske udformning af Hadsund Skole lagt vægt på, at eleverne sikres 
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Skolens arkitektur skabes af tre elementer: 

Den store lyse og rolige baggrund – kasserne med de stærke farver – det grønne element. 

 

Skolens torv med mediatek og bibliotek er omdrejningspunkt og bindeled mellem skolens enkelte elementer. 

Torvet er mødestedet, hvorfra børnehaveklasse og SFO til 10. klasse mødes på tværs af alder og interesse. 

Torvet er det fælles rum, hvor energien samles og spredes. 

Det samlede projekt dækker i alt 11.200m2. 

Skolen er fuldt udbygget med en 3-sporet skole med ca. 900 elever. Udover skolen indeholder det samlede 

projekt en svømmehal, samt en række boliger. 

Projektet er et resultat af et samarbejde med arkitektfirmaet Bjerg Arkitektur A/S. Direktør Ole Albæk har været 

pædagogisk konsulent ved udviklingen af projektet. Ingeniørfirmaet Carl Bro A/S tager sig af alle 

ingeniørdiscipliner, og entreprenørfirmaet KPC-BYG er totalentreprenør. Projektet blev tildelt 1. præmie i en 

totalentreprisekonkurrence og stod færdigt til ibrugtagning ved årskiftet 2004/2005 

Af miljørigtige tiltag kan nævnes at alle klasselokaler har naturlig ventilation - se skitse 
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