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VRÅ BØRNE- OG KULTURHUS KÅRET TIL ÅRETS SKOLEBYGGERI 2022 

– NORDJYLLANDS NYE SAMLINGSPUNKT OG BÆREDYGTIGE ØKOSYSTEM FOR LÆRING 
 
Nohrcon har lige overrakt prisen for ”Årets skolebyggeri 2022” til teamet bag Vrå Børne- og 
Kulturhus i Hjørring Kommune – hele Nordjyllands nye, pulserende hjerte. En enig fagjury og en 
offentlig afstemning pegede på Vrås nye samlingspunkt pga. den fuldendte forløsning af den 
kolossale ambition om at skabe et komplet økosystem for leg og læring. Borgmester Søren 
Smalbro (V) er på kommunens vegne stolt af prisen og det nye, unikke samlingspunkt, som 
allerede nu summer af liv og aktiviteter for børn, unge og voksne. 
 
KÅRING AF ÅRETS SKOLEBYGGERI 
For 10. år i træk sætter Nohrcon fokus på de gode eksempler med 
kåringen af Årets skolebyggeri, som optakt til Temaugen om grønt 
skolebyggeri. ’Bevægelse’, ’byudvikling’ og ’bæredygtighed’ var de 
bærende buzzwords for de nominerede projekter – ekstra krydret 
med ønsket om at skabe det perfekte, kreative læringsmiljø. 
 
 

DE 5 PROJEKTER SOM VAR NOMINERET: 
• Artium, Brande 
• Læringshuset Nærheden, Hedehusene 
• Islands Brygge Skole – udskolingen, København S 
• TEC H.C. Ørsted Gymnasium, Lyngby 
• Vrå Børne- og Kulturhus, Vrå 

 
 

VINDEREN BLEV VRÅ BØRNE- OG KULTURHUS 
En enig fagjury og en offentlig afstemning fandt vinderen: Vrå 
Børne- og Kulturhus indeholder både daginstitution, skole, 
legestue til dagplejere, musikskole, ungdomsskole og idrætshal, 
samt bibliotek og borgercenter for lokalsamfundet. Det skaber 
sammenhæng i børnenes liv helt fra vuggestue til sidste skoledag. 
 

Uden for skolen er der skabt et stort lege-/læringslandskab med 
forskellige former for aktiviteter. Bæredygtighed har været i fokus 
fra start – både miljømæssigt, økonomisk og socialt. Bygningen 
sigter mod DGNB Guld-certificering og består i høj grad af træ. 
 
 

SØREN SMALBRO, BORGMESTER (V) I HJØRRING KOMMUNE, UDTALER EFTER KÅRINGEN: 
”Vi er meget glade og naturligvis stolte over prisen for Årets Skolebyggeri. En stor tak til alle som har været med i processen og til dem, 
som har stemt på os. Vi har ikke bare fået et unikt byggeri – men vigtigst af alt, har vi fået et unikt samlingssted, hvor børn og borgere 
mødes uanset alder og indgår i det lokale fællesskab. Vrå Børne- og Kulturhus samler en bred vifte af byens aktiviteter og allerede nu 
summer det af liv og aktiviteter for børn, unge og voksne, og det er utrolig værdifuldt for lokalsamfundet og er med til at styrke Vrå og 
Hjørring Kommunes bosætning.” 
 
 

FAGJURYEN UDTALTE BL.A. FØLGENDE OM VRÅ BØRNE- OG KULTURHUS:  
"Et gennemført byggeri, der sammentænker flere pædagogiske institutioners intentioner og behov med musik-, ungdomsskole, bibliotek 
og borgercenter. Ambitionerne er kolossale, men forløsningen ikke mindre. Et virkelig vellykket eksempel på, hvordan bygningen også er 
uderummet, og hvordan det appellerer til sanserne via træbeklædning og enkle overskuelige forskydninger, trapper og beplantning." 
 

"Projektet udstråler ambitionen om at være et sted, hvor børn kan lege og lære i et komplet økosystem, der forandrer sig over tid. 
Skalaen og rumligheden er meget smukt komponeret. Et ambitiøst projekt, som hele byens hus og fælles samlingssted, hvor der både er 
skabt mulighed for at arbejde pædagogisk med at skabe sammenhæng i børnenes liv fra vuggestue til afslutningen af grundskolen." 
 

LÆS MERE PÅ NÆSTE SIDE: FLERE REAKTIONER FRA VINDERTEAMET OG DEM DER HAR STEMT! 

 

FAKTA OM VRÅ BØRNE- OG KULTURHUS: 
 

- Sted: Idræts Alle 1, 9760 Vrå, Hjørring Kommune 
 

- Type: Folkeskole og SFO, daginstitution, folkebibliotek, 
borgerservice, musikskole, ungdomsklub og idrætshal  
 

- Byggeform: Nybyggeri 
 

- Færdig: November 2021  
 

- Areal: 10.000m² 
 

- Anlægsbeløb: Ca. 178 mio. kr. 
 
 

TEAMET BAG VINDERPROJEKTET: 
 

- Bygherre: Hjørring Kommune  
 

- Arkitekt (totalrådgiver): AART architects 
 

- Arkitekt (underrådgiver): JAJA architects 
 

- Ingeniør og DGNB: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma  
 

- Entreprenør/byggeledelse: NCC Danmark 
 

 



 
	
 

KATHRINE HEGNER STÆRMOSE, PARTNER OG ARKITEKT I AART ARCHITECTS, UDTALER: 
”Vi er beærede og stolte over først at blive nomineret og dernæst modtage prisen for årets skolebyggeri. Helt fra opgavestart har vi været 
bevidste om, at Vrå Børne- og Kulturhus skal være meget mere end en skole – et lokalt knudepunkt, som fremmer fællesskab og friktion 
mellem byens børn og borgere. Dertil er naturen og træerne trukket med helt ind i skolen, hvor inde og ude, arkitektur og landskab 
smelter sammen i ét identitetsskabende greb: Skoven som lege- og læringsplads. En bæredygtig vision om at skabe de bedste rammer for 
fremtidens læringsmiljøer – og som har drevet vores arbejde hele vejen igennem.” 
 
 

KATHRIN SUSANNA GIMMEL, PROJEKTLEDER FRA JAJA ARCHITECTS, UDTALER: 
”Det er fantastisk med en så stor anerkendelse af Vrå skole, særligt fordi det er et byggeri, hvor træ har været i fokus både som 
landskabeligt element og byggemateriale. Det bliver enormt spændende at følge med i udviklingen af læringsskoven, der binder ude og 
inde sammen. Den giver børnene mulighed for at lege og lære i et komplet økosystem, der forandrer sig i løbet af dagen og året. Allerede 
nu ser vi, hvordan børn bruger, og leger i, de nye omgivelser, og hvordan skolen også danner ramme om byens kultur- og idrætsliv.” 
 
 

HANNE TINE RING HANSEN, FAGCHEF, SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA, UDTALER: 
”Vrå Skole og Børnehus er et byggeri, som vi er rigtig stolte af i Søren Jensen. Byggeriet er et resultat af en stærk fælles vision for projektet 
fra de første pennestrøg og et af de første projekter, der i høj grad afspejler Søren Jensens tilgang til regenerativt byggeri. Den fælles 
vision fra konkurrencefasen er ført igennem helt frem til brugsfasen og der har været et godt samarbejde på tværs af projektets parter i 
hele forløbet. Projektet udfordrer hvordan naturen indgår i samspil med arkitekturen og indeklimaet i bygninger. Her er Hjørring 
Kommune gået forrest, når det kommer til at udfordre, hvordan et bæredygtigt læringsmiljø kan se ud uden brug af aktiv køling.” 
 
 

JAKOB SØE LUNDGAARD, OMRÅDEDIREKTØR I NCC NORD, UDTALER: 
”Det er altid noget særligt at bygge skoler. Dels er det typisk nogle arkitektonisk spændende byggerier, dels er det projekter, der spiller en 
stor rolle i lokalsamfundet, og som mange har holdninger og forventninger til. I NCC er vi glade og stolte over at have afleveret et smukt 
byggeri i god kvalitet til den aftalte tid. Det er selvfølgelig ikke noget, vi kan tage æren for alene, for som sædvanlig skyldes et godt 
resultat, at projektets parter har haft godt og tillidsfuldt samarbejde – det har vi i den grad haft her, og det gælder hele vejen rundt fra 
bygherren over rådgiverteamet til fagentreprenørerne.” 
 
 

2.000+ STEMTE I ALT! ROSERNE TIL VRÅ BØRNE- OG KULTURHUS FRA FOLKET LØD BL.A.: 
• ”Bor i byen og har 3 børn på skolen - fantastisk byggeri!” 
• ”Bæredygtighed, meningsfuldhed, den antropologiske tilgang: Smukt og funktionelt byggeri hvor anvendelse står foran udtryk.” 
• ”Det har et smukt hjerterum, hvor der er plads og åbent for alle

❤🧡💛💚💙💜

” 
• ”Et økoprojekt, hvor barnet kan gå fra spæd til sidste skoledag. Det er da fantastisk :)” 
• ”Fordi det, som I beskriver, er blevet det lækreste økosystem for læring. Derudover er det nye byggeri bygget sammen med 

hallen, så det skaber en fornuftig sparring og udnyttelse af lokalsamfundets ressourcer.” 

“Her er der en vandkantskommune, der har tænkt stort.” 

• ”Jeg arbejder på skolen, og jeg nyder at gå på arbejde hver dag. Der er dejligt indeklima, lyden er fantastisk, der er lyst og 
dejligt i alle rum. Bygningen bruges af alle i byen, og det styrker sammenholdet.” 

• ”Jeg bor i Vrå. Arbejdede tidl. på den gamle skole i Vrå. Den nye skole her ligger praktisk talt i min baghave. Har børnebørn i 
skolen og har fulgt projektet med stor interesse hele vejen. Det er et fantastisk gennemtænkt og gennemført projekt. I alle 
aspekter! Vi er helt fantastisk heldige og stolte over dette hus i Vrå.” 

• ”Mine børn går på skolen, jeg kan ikke være andet end tilfreds. Der er højt til loftet og en masse udeaktiviteter, og med et barn 
med ADHD så viser denne skole at der er muligheder for alle børn.” 

• ”Skal vinde, fordi der er tænkt i et større perspektiv - der er en rød tråd fra vuggestue til udskoling, fritidsliv, byliv - ung møder 
ældre. Det er et samlingspunkt for byen på mange måder.”  

• ”Stærkt eksempel på arkitekturens effekt på læringsmiljøet.” 
 
 

HØR MERE OM VINDEREN PÅ ÅRETS KONFERENCE OM BÆREDYGTIGT SKOLEBYGGERI 
Nohrcon uddeler prisen for 10. år i træk, og vinderprojektet præsenteres på årets Konference om bæredygtigt skolebyggeri 2022. 
 
 

MERE INFORMATION OM VINDERPROJEKTET 
Hjørring Kommune   //   AART architects   //   JAJA architects   //   Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma   //   NCC   //   Nohrcon 
 

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


