TEMAUGE

OM GRØNT
SKOLEBYGGERI 2022

VELKOMMEN TIL
VORES TEMAUGE
Danmark har et ambitiøst klimamål om at reducere CO2-udledningen med
70 % i 2023 – og være helt klimaneutralt i 2050. Byggeriet står for en markant
andel af CO2-udledningen. Derfor er vi nødt til at handle nu, hvis vi skal nå
vores klimamål. På årets temauge bliver du klogere på, hvordan det
bæredygtige skolebyggeri ser ud.
Du kan deltage på en række dage i ugen med forskelligt fokus –
børneinstitutioner og nye og renoverende skoler. Hovedkonferencen d. 5.
oktober har fokus på, hvordan vi bygger og indretter fremtidens skole og
læringsrum med et grønt perspektiv for øje.
VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!
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Billede: Erlev skole, Årets skolebyggeri 2021, foto: Niels Nygaard, kilde: Arkitema
Forsidebillede: Erlev skole, Årets skolebyggeri 2021, foto: Niels Nygaard, kilde: Arkitema
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NOHRCONS TEMAUGE OM
GRØNT SKOLEBYGGERI
KONFERENCE
OM INDEKLIMA
I SKOLEN

STUDIETUR
TIL NYE OG
OMBYGGEDE SKOLER

KONFERENCE
OM BÆREDYGTIGT
SKOLEBYGGERI

TEMADAG
FREMTIDENS UNIVERSITET
OG VIDEREGÅENDE
UDDANNELSE

STUDIETUR
TIL NYE BÆREDYGTIGE
BØRNEINSTITUTIONER

På denne dag om indeklima i skoler sætter vi tiltrængt
fokus på indeklimaet og løsninger på de udfordringer, det
giver. Bliv klogere på blandt andet luft og temperatur, lys,
støj og akustik og rengøring i skolen.
Den 3. oktober // København
5.499 DKK ekskl. moms //
Early Bird pris: 4.699 DKK ekskl. moms
De ansvarlige arkitekter og skoleledere viser os rundt i
spændende nye og ombyggede skoler og fortæller om de
valg der er truffet undervejs og om det færdige resultat i
praksis.
Den 4. oktober // København
3.999 DKK ekskl. moms //
Early Bird pris: 3.399 DKK ekskl. moms
Hvordan skal vi tilrettelægge fremtidens læringsrum? Og
hvad er det for en type skole og undervisning, de skal
danne rammen for? Få alle svarene på Nohrcons årlige
konference om fremtidens bæredygtige skolebyggeri!
Den 5. oktober // København
5.499 DKK ekskl. moms //
Early Bird pris: 4.699 DKK ekskl. moms
På ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og
videregående uddannelser bliver der bygget
undervisningsbyggeri for milliarder af kroner i disse år. Vi
besøger nogle af de spændende, nye byggerier.
Den 6. oktober // København
3.999 DKK ekskl. moms //
Early Bird pris: 3.399 DKK ekskl. moms
Vil du være med til at skabe sunde og inspirerende
miljøer for vores børn? Få ny inspiration på denne
studietur, hvor vi sætter fokus på byggeri af fremtidens
bæredygtige børneinstitutioner.
Den 6. oktober // København
3.999 DKK ekskl. moms //
Early Bird pris: 3.399 DKK ekskl. moms

5/10: KONFERENCE
BÆREDYGTIGT
SKOLEBYGGERI
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09:15
10:00

ÅBNINGSTALE

10:00
10:40

RENOVERING ELLER NYBYGGERI? FORDELE OG ULEMPER

10:55
11:35

KLIMATILTAG I PRAKSIS

11:35
12:15

GREENWASHING I BYGGERIET OG DISKUSSION AF CERTIFICERINGER

13:15
13:55

SPOR A: DET NYE BØRNE- OG UNGEUNIVERS I AALBORG
Det kommende Børne- og Ungeunivers i Aalborg bliver en central del af
den nye bydel Stigsborg. En helt ny, moderne folkeskole og daginstitution
til i alt ca. 1160 børn i alderen 0 – 15 år med stort fokus på bæredygtighed.
SPOR B: EVALUERING AF STRATEGISKE PARTNERSKABER
Københavns Kommune har siden 2016 brugt strategiske partnerskaber for
at styrke kommunens byggerier og mindske tab af viden. Hvilken effekt
har partnerskaberne haft på proces, praksis og kompetencer?

14:00
14:40

SPOR A: DGNB-DIAMANT TIL TILBYGNING PÅ SKOLEN PÅ DUEVEJ, FRB.
Danmarks første DGNB-diamantcertificering og en milepæl for dansk
skolebyggeri. Facaden er i træ, tagene er grønne, der er naturlig ventilation
og velisoleret klimaskærm, samt regnvandsløsninger i skolegården
SPOR B: DET SKÆVE RUM – RUMMET SOM DIDAKTISK MEDSPILLER
På Mellervangkolen i Aalborg findes et undervisningsrum, der adskiller sig
fra traditionelle klasseværelser. Et pædagogisk eksperimentarium, hvor
elever arbejder med projekter ofte i samarbejde med erhvervslivet.

14:45
15:25

SPOR A: SKOLEN I NYE I AARHUS – PROJEKTBASERET UNDERVISNING
Projektbaseret undervisning og bæredygtighed er i byggeriets DNA, og
skolen skal DGNB-certificeres, når den står klar i 2025. Byggeprogrammet
blev til under corona, så der er tænkt over forhindring af smittespredning.
SPOR B: OPLÆG PÅ VEJ

15:45
16:20

PRÆSENTATION AF ÅRETS SKOLEBYGGERI 2022
Nohrcon kårer årets skolebyggeri for at sætte fokus på dem, som gør det
ekstra godt og de løsninger, som kan inspirere andre. Hør om vinderen i ‘22.
Ret til ændringer forbeholdes.
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På Nohrcons årlige skolekonference bliver du opdateret på den
nyeste viden om klimavenlige løsninger i skolebyggeriet. Du
hører om og lærer af andres erfaringer, så du kan bygge videre
på dem i dine egne projekter.
Den årlige konference om bæredygtigt skolebyggeri bevæger sig
i spændingsfeltet mellem pædagogik, arkitektur og indretning.
Du kan netværke med andre interesseret i klimavenligt
skolebyggeri og -indretning, og der er grobund for en
spændende dialog på tværs af fag- og landegrænser.
Her er nogle af de mange inspirerende talere, der vil gøre
dig klogere på fremtidens bæredygtige skolebyggeri.

Britta Hjuler
Partner //
Pluskontoret Arkitekter

Line
Søndergaard
Kristensen
Afdelingsleder for
bæredygtighed, // Ekolab

Stefan Christoffer
Gottlieb

Ph.d. på Institut for Byggeri, By
og Miljø // Aalborg Universitet

Mads Nygaard
Partner //
AART Architects

Carsten
Hermansen
Lærer og idémand bag Det
Skæve Rum // Mellervangskolen

4/10: STUDIETUR
TIL NYE OG
OMBYGGEDE SKOLER
Tag med på studietur til spændende ombyggede skoler og nye
skoletilbygninger i København! Vi besøger fire skolebyggerier i
løbet af dagen som optakt til konferencen dagen efter.

?

1

Ukendt skole
2

Besøgssted offentliggøres snarest på
www.nohrcon.dk

Læringshuset Nærheden

Topmoderne, fem-sporet skolebyggeri med
integreret daginstitution samt faciliteter for
områdets beboere udenfor skoletiden.
Danmarks første folkeskole, der fra bunden
er baseret på 21st Century Learning Skills.

Holmegårdsskolen

Rundtur med Thomas Nørgaard, arkitekt og
partner, CCO Arkitekter & Casper Madsen,
skoleleder, Læringshuset Nærheden

3

Lundtofte Skole og Kulturcenter
En omfattende helhedsrenovering af skolen skal
løfte indeklimaet markant, skabe et bedre flow
imellem funktionerne og give både elever og lærere
et mere tidssvarende og inspirerende læringsmiljø.
Bygningerne forandres og transformeres desuden
til et lokalt kultur-og læringscenter.
Rundtur med Mikkel Thisted,
projekt- og projekteringsleder / arkitekt, Sweco

Kapacitetsudvidelsen af
Holmegårdsskolen
indebar opførelse af to
nye skolebygninger til
indskoling og udskoling,
samt ombygning af den
eksisterende
hovedbygning.
Rundtur med Tine Nielsen,
arkitekt, JJW ARKITEKTER

4

Billeder:
Holmegårdsskolen, kilde: JJW Arkitekter.
Læringshuset Nærheden, foto: Adam Mørk, kilde: Kjær & Richter.
Lundtofte Skole og Kulturcenter, kilde: Sweco Architects, Kragh & Berglund og Sophus Søbye Arkitekter.
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3/10: KONFERENCE OM INDEKLIMA I SKOLEN
Det er en krævende opgave at optimere indeklimaet på landets skoler, både når
vi bygger nye skoler, og når vi renoverer ældre skolebyggeri. Men hvordan
skaber vi det bedste indeklima i skolen? Få svaret på denne spændende
konferencedag, hvor du bl.a. kan blive klogere på indeklimaforhold relateret til
luft og temperatur, lys, støj og akustik – og ikke mindst rengøring i skolen.
Pris før 29/6: 3.399 ekskl. moms

Pris efter 29/6: 3.999 ekskl. moms
Tilmeld 3, betal for 2
– indtil den 18 august!

6/10: TEMADAG OM FREMTIDENS UNIVERSITET OG
VIDEREGÅENDE UDDANNELSE
Hvordan skaber vi gode, sammenhængende uddannelsesmiljøer og
campusområder, hvor de studerende har lyst til at være og bliver motiverede?
Få svaret på denne temadag med oplæg og studietur, hvor vi bl.a. besøger
Professionshøjskolen Absalons nye Campus Slagelse og Zealand Køges nye
campus på 4950 m².

6/10: STUDIETUR TIL NYE BÆREDYGTIGE
BØRNEINSTITUTIONER
På studieturen besøger vi fire spændende børneinstitutioner, hvor de
ansvarlige arkitekter og institutionsledere viser os rundt og fortæller os om
deres erfaringer med de konkrete projekter – med særligt fokus på
bæredygtighed. Vi besøger bl.a. Børnehuset Grønnegården, Danmarks første
klimaneutrale børnehus – og Bramsnæsvig Børnehus, modulbyggeri i træ, der
kan certificeres med eksempelvis DGNB og Svanemærket!
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LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ
www.nohrcon.dk
- SE OGSÅ ANDRE AKTUELLE EVENTS ONLINE OM ALT FRA:

