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KÅRING AF ÅRETS SKOLEBYGGERI 2022 
– FREMTIDEN TILHØRER DE NYTÆNKENDE 

 
 

 

Flerbrugerhuse for både elever og lokalsamfund, den første skole designet til det 21. 
århundredes kompetencer, og profilskoler med særligt fokus på mad, bevægelse og 
naturvidenskabelige eksperimenter. Fællesnævneren er moderne, kreative læringsmiljøer – og 
en nominering til Årets skolebyggeri 2022. Vinderen af Nohrcons hæderspris findes for 10. år i 
træk på baggrund af en offentlig afstemning, som løber frem til d. 15. juni. Og niveauet er højt! 
 

 
 

KÅRING AF ÅRETS SKOLEBYGGERI 
 

De tre buzzwords for sidste års nominerede – bevægelse, byudvikling og bæredygtighed – gennemsyrer også i år 
tendensen inden for moderne skolebyggeri. Men med et lille ekstra krydderi. 
 

For de fem nominerede projekter i 2022 prøver alle på hver deres måde at skabe det perfekte, kreative 
læringsmiljø. Et eksperimentarium, hvor nye tanker og idéer kan vokse sig store og afprøves i praksis, uanset alder.  
 

Lige fra folkeskolen i Nordjylland til gymnasiet i Nordsjælland skal nytænkende pædagogik og arkitektur tilsammen 
forme og omfavne fremtidens børn og unge, så de er bedre rustede til det 21. århundrede. Og det er lige præcis 
den type fremsynethed, som Nohrcons kåring af Årets skolebyggeri gerne vil hylde og sætte ekstra fokus på. 
 
 

DE 5 NOMINEREDE PROJEKTER, OG FAGJURYENS BEGRUNDELSE: 
 

• Artium i Brande, Ikast-Brande Kommune 
"Et levende læringslandskab, hvor by, park og bygning skaber hele byens nye lære- og værested." 
 

• Læringshuset Nærheden i Hedehusene, Høje-Taastrup Kommune 
"De pædagogiske ideer er udgangspunktet for arkitekturen, som så bliver til i et samspil og til understøttelse af disse." 
 

• Islands Brygge Skole – udskolingen, på Amager, Københavns Kommune 
"Et smukt byggeri, som giver en sanselig og kreativ vibration tilbage til omgivelserne." 
 

• TEC H.C. Ørsted Gymnasium i Kgs. Lyngby 
”Et meget helstøbt projekt som konstant forandres i sit udtryk og oplevede rum."
 

• Vrå Børne- og Kulturhus i Vrå, Hjørring Kommune
"Et gennemført byggeri der samtænker flere pædagogiske institutioners intentioner og behov.” 
 
 

SE PROJEKTBESKRIVELSER, -BILLEDER OG FAGJURYENS FULDE BEGRUNDELSE 
I AFSTEMNINGEN, SOM LUKKER D. 15/6 KL. 12. VINDEREN AFSLØRES D. 22/6. 
 
 

OPTAKT TIL TEMAUGE OM FREMTIDENS SKOLEBYGGERI 
Nohrcon uddeler prisen Årets skolebyggeri for 10. år i træk. Kåringen har til hensigt at øge 
videndelingen, som også er baggrunden for vores Temauge om grønt skolebyggeri. 
 
 

PRESSEKONTAKT, NOHRCON: 
Peter Green Melgaard, kommunikationschef, tlf.: +45 60 15 71 15, e-mail: pm@nohrcon.com 
 
 

Nohrcon  /  +45 70 20 11 46  /  info@nohrcon.com  /  www.nohrcon.dk 

NOHRCONS KÅRINGER 
Nohrcon afholder kurser 
og konferencer om byggeri 
og offentligt indkøb – og 
står også bag kåringen af 
Årets kontorbyggeri, Årets 
skolebyggeri, og Årets 
sundhedsbyggeri. 


