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KORT PROJEKTBESKRIVELSE: DAGSLYS, ATRIER OG UDEUNDERVISNING
Thy ligger mellem hav og fjord, hvor det ofte er vindigt i vejret. Blandt andet derfor, er Rolighedsskolen i Thisted
udstyret med fire atrium-gårdrum. Skolen prioriterer, at børnene får lys og luft og ønsker at gentænke disse
atrier og de tilstødende faglokaler, med henblik på at udvikle en kvalificeret ude-undervisning.
Man ønsker at skabe en form for mellem-zoner, der skaber forbindelse mellem ude og inde. Som kan facilitere
fag-undervisningen og etablere steder for fordybelse. Konkret er der tale om et nyt design af dagslysindtag, der i
højere grad forbinder ude og inde, samt design af flowet mellem fag-rum og atrier.
De nye arkitektoniske rumdannelser skal danne ramme for en undervisning, der understøtter fremtidens
pædagogiske læringsmetoder, hvor det vægtes, at relationen mellem det sanseligt oplevede og den mere
teoretiske videns-tilegnelse udvikles og styrkes.
I samskabelse med skoleledelse, lærere og teknisk service, Thisted Kommunes afdeling for Teknik & Erhverv
samt Skoleforvaltning, har KHR Architecture reflekteret over, hvad disse ’mellem-zone rumligheder’ potentielt
skal kunne – og hvordan de kan tage sig ud. Nærværende skitseringer er et sådant bud.
KHR Architecture har i disse år et særligt fokus på skolebyggeri. Derfor er denne transformationsproces, der
leder mod fremtidens skole, samt udforskningen omkring lys og luft i dagligdagen på en skole, vigtig for KHR.
Projektet vil indgå i KHRs forskning og resultaterne vil blive videreformidlet både til interessenter i forhold til
skolebyggeri og byggebranche og som forskning i relation til området arkitektur og undervisning.

Rolighedsskolen før transformation

Rolighedsskolen efter transformation

© KHR Architecture 5/2020

Kjell Yngve Petersen, Forskningsleder, Ph.D., Atelier KHR Architecture, kyp@khr.dk , +45 24 66 05 06
KHR Architecture A/S, Kanonbådsvej 4b, DK-1437 København K, khr@khr.dk , +45 41 21 70 00

DAGSLYS OG FRISK LUFT
Biologisk har kroppen brug for dagslys og frisk luft. Indenfor forskningen omkring sundhed og arkitektur er det
imidlertid en velkendt problematisering, at vi i den vestlige kultur opholder os alt for meget indendørs – det er
estimeret, at vi 90 % af tiden opholder os indenfor. Derfor er der nu generelt større fokus på kvaliteten af
dagslyset på skoler. Med den viden vi har, er det ikke længere fyldestgørende blot at kompensere med kunstlys.
VELUX-foundations/Villum Fonden har fokus på dagslys, frisk luft og bedre vilkår for ude-undervisning. KHR
foreslår – i samarbejde med Thisted Kommune at ansøge fonden til afholdelse af udgifter til realisering af de ny
designs.
Med udgangspunkt i Rolighedsskolens lysforhold, foreslås det at etablere dagslysindtag på taget med lysfangere,
der henter himmellys fra flere retninger og skaber lysindfald med diffust sollys. Dagslys-åbninger til atrier og lysfordelere vil bringe lys ind i bygningen fra flere retninger og etablere et velindrettet lysmiljø for undervisningen
hele året og hele dagen.

Snit gennem nordlige faglokaler
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DE FIRE GÅRDHAVERS TEMATIK
Atrium NV: Æstetik & Poesi (Billedkunst, musik og bibliotek)
Atrium SV: Sansehave & Mad (Madkundskab og sundhed)
Atrium NØ: Design (Håndværk og Design – både bløde og hårde materialer)
Atrium SØ: Naturfag & Teknologi (Biologi/Geologi/Klima /Vejr/Solsystem)
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