Pressemeddelelse, 5. september 2019

KÅRING AF ÅRETS SKOLEBYGGERI 2019
- 5 PROJEKTER DYSTER OM PRESTIGEFULD PRIS!
For 7. år i træk skal Årets skolebyggeri kåres på Nohrcons konference ’Fremtidens skole og
læringsrum’. Fem formidable projekter er nomineret til den prestigefulde pris i år:
FYNs HF i Odense, Lundehusskolens autismeafsnit på Østerbro, Roskilde Festival Højskole, og de
to folkeskoler i Københavns Nordvestkvarter: Holbergskolen og Grøndalsvængets Skole.
Afstemningen, der skal være med til at finde vinderen, er nu åben – der kan stemmes til d. 25/9!

ÅRETS SKOLEBYGGERI KÅRES PÅ ÅRLIG SKOLEKONFERENCE I KØBENHAVN
Nohrcon har de seneste syv år sat fokus på nye, flotte 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 2019 også uddeles. Igen i år har en jury bestående af nøje udvalgte fageksperter
nomineret fem projekter, iblandt en række indsendte forslag, som nu er sat til offentlig afstemning.

DE 5 NOMINEREDE SKOLEPROJEKTER I 2019 – AFSTEMNINGEN LØBER INDTIL D. 25. SEPTEMBER KL. 12.00:
•

FYNs HF, Odense

•

Grøndalsvængets Skole, København NV

•

Lundehusskolens autismeafsnit, København Ø

•

Roskilde Festival Højskole, Roskilde

•

Holbergskolen, København NV

JYSK DOMINANS ER OVRE – MEN HVILKEN PROJEKTTYPE FORTJENER AT VINDE I ÅR, OG HVOR?
De sidste tre år har afstemningen resulteret i jysk dominans med vindere i henholdsvis Aarhus og Haderslev, men i
år har fagjuryen måttet skue længere mod øst for at finde de fem bedste kandidater til prisen. Igen i år spænder
feltet dog bredt, da både rå HF-faciliteter, klassiske folkeskoler med op mod 100 år på bagen, et specialindrettet
autismeafsnit og den nytilkomne højskole-kategoritype i et moderne musikmekka er at finde iblandt de
nominerede. Både nybyggeri, renovering og tilbygning har skullet afspejles i plantegningerne – målet har dog
været ens for de fem projektteams: At få arkitektur, pædagogik og teknologi til at gå op i en højere enhed.

LÆS MERE OM SKOLEKONFERENCEN OG -KÅRINGEN, OG SE PRESSEKONTAKT PÅ BAGSIDEN!
Nohrcon / +45 70 20 11 46 / info@nohrcon.com / www.nohrcon.dk

FREMTIDENS SKOLE OG LÆRINGSRUM 2019
30. SEPTEMBER – 3. OKTOBER 2019, SCANDIC SLUSEHOLMEN, KØBENHAVN
PROGRAMOVERSIGT:
30/9: KONFERENCE OM INDEKLIMA I SKOLEN - LØSNINGER FOR FREMTIDEN
1/10: SKOLESTUDIETURE - VÆLG IMELLEM:
TUR 1: STUDIETUR TIL UDVIDEDE OG NYRENOVEREDE SKOLER
TUR 2: STUDIETUR TIL NYOPFØRTE SKOLER OG SKOLETILBYGNINGER
2/10: KONFERENCE OM FREMTIDENS SKOLE OG LÆRINGSRUM
3/10: TEMADAG - VÆLG IMELLEM:
BYGGERI AF FREMTIDENS BØRNEINSTITUTION
FREMTIDENS UNIVERSITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

BAGGRUND FOR KÅRINGEN OG KONFERENCEN
Skoler og læringsrum har siden folkeskolereformen i 2014 fået fornyet og tiltrængt opmærksomhed, og debatten
og videndelingen inden for inspirerende læringsmiljøer med plads til de nye undervisningsformer og fysisk
udfoldelse er derfor fast omdrejningspunkt på Nohrcons årlige skolekonference, som fejrer 11-års-jubilæum i år.
På konferencen mødes professionelle skolebyggere fra hele Norden for at lære af hinandens erfaringer og høre
om nye tendenser på området, så de bedre kan sikre de bedst mulige rammer for indlæring og social udvikling i
velfungerende faciliteter også ud i fremtiden. Pressen er velkommen, men bedes kontakte Nohrcon forinden.
Når folk stemmer på dét projekt, som i deres øjne forener form og funktion på fornemmeste vis, og som fortjener
særlig fremhævelse, præger folk direkte udviklingen af fremtidens skolebyggeri og styrker samfundsfølelsen.

AFSTEMNING – MED PROJEKTBESKRIVELSER, -BILLEDER OG JURYENS BEGRUNDELSE FOR NOMINERING:
https://da.surveymonkey.com/r/aarets-skolebyggeri2019
Læs mere om kåringen

TIDLIGERE VINDERE AF PRISEN ”ÅRETS SKOLEBYGGERI”:
•

2018: Det Kgl. Bibliotek, Aarhus Universitet (nyt lærings-/studiemiljø)

•

2017: FlowFactory HF & VUC, Haderslev

•

2016: Frederiksbjerg Skole i Aarhus

•

2015: Skolen i Sydhavnen i København

•

2014: Dyvekeskolen i København

•

2013: Nordstjerneskolen i Frederikshavn
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