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KÅRING AF ÅRETS SKOLEBYGGERI 2018 
- 5 PROJEKTER KÆMPER OM FOLKETS GUNST! 

 

For 6. år i træk kårer Nohrcon Årets skolebyggeri på konferencen ”Fremtidens skole og 
læringsrum” d. 3/10, og fem fantastiske projekter er nomineret til prisen i år:  
Glødelampen (VUC Syd) i Aabenraa, Kalvebod Fælled Skole i København, Nøvling Skole i Gistrup, 
Skovbakkeskolen i Odder, og det nye læringsmiljø på Det Kgl. Bibliotek på Aarhus Universitet. 
Afstemningen, der skal finde vinderprojektet, er nu åben, og der kan stemmes indtil d. 1/10! 
 
 

KÅRING AF ÅRETS SKOLEBYGGERI PÅ ÅRLIG SKOLEKONFERENCE 
Nohrcon har de seneste seks år sat fokus på flotte nye og funktionelle skolebyggerier og læringsrum, som tjener 
som gode eksempler for andre skolebyggere, på den årlige konference ”Fremtidens skole og læringsrum”, hvor 
prisen for Årets skolebyggeri 2018 også uddeles. Igen i år har en jury bestående af nøje udvalgte fageksperter 
nomineret fem projekter, iblandt et væld af indsendte forslag, som nu er sat til offentlig afstemning. 
 
 
FEM FORSKELLIGE BUD – MED FLERE FÆLLESNÆVNERE  
Ved første øjekast kan de fem projekter godt give indtryk af et opgør imellem land og by:  F.eks. i form af genbrug 
af dele af en gammel glødelampefabrik i provinsen vs. et spritnyt, cirkelbyggeri i Kongens København, der 
bogstaveligt talt vender den klassiske skole på vrangen – men de fremstår også som klare vidnesbyrd om 
folkeskolereformens fokus på bevægelse, fordybelse, og et opgør med klasseværelset som primært læringsrum.  
De fem projektteams har bl.a. skullet få arkitektur, pædagogik og teknologi til at gå op i en højere enhed, og på 
hver deres måde har de kastet sig ud i alt fra transformation af forældede faciliteter til nybyggeri med 
brugerinddragelse og bæredygtighed med omgivelserne som naturligt afsæt. 
 

 
DE 5 NOMINEREDE SKOLEPROJEKTER I 2018: 

• Glødelampen (VUC Syd), Aabenraa 
• Kalvebod Fælled Skole, København 
• Nøvling Skole, Gistrup, Aalborg Kommune 
• Skovbakkeskolen, Odder 
• Læringsmiljø på Det Kgl. Bibliotek, Aarhus Universitet 

 
 

LÆS MERE OM DE FEM NOMINEREDE OG AFGIV DIN STEMME HER 
DEADLINE MANDAG DEN 1. OKTOBER KL. 12.00! 

 
Det er en fantastisk oplevelse at suge de fem nomineredes fortællinger til sig – og lidt en skam, at kun ét projekt til 
sidst står som vinder og inspirationskilde til fremtidens skoler og læringsmiljø. Men alle der stemmer er med til at 
præge fremtidens skolebyggeri ved at vælge det projekt, som i deres øjne forener funktionalitet og æstetik på 
fornemmeste vis og dermed fortjener folkets gunst. 
 
 

LÆS MERE OM SKOLEKONFERENCEN OG -KÅRINGEN, OG SE PRESSEKONTAKT PÅ BAGSIDEN! 
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FREMTIDENS SKOLE OG LÆRINGSRUM 2018 

1.-4. OKTOBER 2018, SCANDIC SYDHAVNEN, KØBENHAVN 
- ALLEREDE OVER 160 TILMELDTE 

 
 
PROGRAMOVERSIGT: 
 
1/10: TEMADAG OM INDEKLIMA I SKOLEN 
 
2/10: STUDIETURE TIL NYE SKOLER 
 
3/10: KONFERENCE OM FREMTIDENS SKOLE OG LÆRINGSRUM 
 
4/10: TEMADAG MED 2 SPOR: 
Spor 1: CAMPUSDANNELSE OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 
Spor 2: BYGGERI AF FREMTIDENS BØRNEINSTITUTION 
 
 

BAGGRUND FOR KONFERENCEN OG KÅRINGEN 
Fremtidens skole og læringsrum har gennem de sidste fire år fået fornyet og tiltrængt opmærksom i kølvandet på 
folkeskolereformen, der trådte i kraft i august 2014. Debatten om inspirerende læringsmiljøer og plads til nye 
undervisningsformer med fysisk udfoldelse har lige siden været omdrejningspunktet på Nohrcons årlige 
skolekonference, som fejrer 10-års-jubilæum i 2018 – et år hvor en undersøgelse netop har påvist, at indeklimaet 
lader meget tilbage at ønske på 9 ud af 10 folkeskoler, hvilket er i fokus på temadagen d. 1. oktober. 
 
På konferencen mødes skolebyggere fra hele Norden hvert år for at for at lære af andres erfaringer og høre om 
nye tendenser, så vi bedre kan sikre de bedst mulige rammer for indlæring i velfungerende faciliteter i fremtiden.  
Pressen er velkommen, men bedes kontakte Nohrcon forinden – se herunder. 
 
 
AFSTEMNING: 
https://da.surveymonkey.com/r/aarets-skolebyggeri2018 
Inkl. beskrivelser og billeder af projekterne, og juryens nomineringstekster. Læs mere om kåringen. 
 
 

TIDLIGERE VINDERE AF PRISEN ”ÅRETS SKOLEBYGGERI”: 
• 2017: FlowFactory HF & VUC, Haderslev 
• 2016: Frederiksbjerg Skole i Aarhus 
• 2015: Skolen i Sydhavnen i København 
• 2014: Dyvekeskolen i København 
• 2013: Nordstjerneskolen i Frederikshavn 

 
 

NOHRCON PRESSEKONTAKT: 
Christine Skovgaard Madsen, Afdelingschef, tlf.: 23 95 21 43, e-mail: cs@nohrcon.com 
Peter Green Melgaard, Kommunikations- & marketingansvarlig, tlf.: 60 15 71 15, e-mail: pm@nohrcon.com 
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