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Historik 



Historik 

• Flyttedag august 2008 

• By i vækst – Lisbjerg skal indbyggermæssigt blive på størrelse med 
Skanderborg by. 

• Skolen i vækst 150 elever  400 elever   700 elever 

 

• Muligheden for at bygge en skole på et solidt pædagogisk fundament 

• BYG 1+2: Bygning og indretning bliver holdt op mod skolens 
pædagogiske platform  

• BYG 3: Forberedelse til at udvide skolens bygning 3 (skal stå færdig til 
skoleåret 2020/21). 



Pædagogisk platform 

  





Se mig som jeg er –  
 

og vis mig, hvad jeg kan  
 

blive 





Nuværende byggeri 

• Torvet er skolens hjerte (her spiser alle børn hver dag) 
• Køkkenet 
• Garderober (inde-sko ordning) 
• Hjemmelokaler / Hjemmeområder (forskellig kodning)  

• Storgruppeundervisning (indskoling) 
• Årgangsundervisning (mellemtrin og udskoling)  

• Værksteder 
• Faglokaler: Billedkunst, håndværk og design, skolekøkken 
• Musik & bevægelse: Hallen, dansesalen, musik 
• Naturfag: Nat/tek, biologi/geografi, fysik/kemi, drivhus v. Sandøen 

 
Skolen, klubben og to DT-afdelinger er bygget sammen 



Fælles arealer 

 

Fælles lokaler 

 

Værksteder 
 

 



 
Skoletraditioner 



Beslutning i forhold til BYG 3 

• Workshopprocessen frem til nu har foregået i spændfeltet mellem visioner, ideer og 
muligheder på den ene side og så realiteter på den (byggefelt, økonomi m.m.).  

 

• De store armbevægelser og den lange ønskeliste har skulle testes i forhold til det mulige. 
Der er lavet en syntese mellem vision og realitet, som har givet det resultat, som vi nu 
går med. 

 

• Ledelsen/styregruppen har følgende begreber formidling, fordybelse, produktion, som 
overordnet ramme for funktionsforståelse.   

 

• Det er pædagogiske begreber, der skal forsøges omsat til kvadratmeter i en 
arealfordeling. Som udgangspunkt tænkes den procentvis fordeling således: 
         

               formidling – 20 %          produktion/fordybelse – 60 %          formidling – 20 % 

 



Vision 

”Visionen er at bygge en udskolingsafdeling, der understøtter skolens 
arbejde med læring og trivsel for unge. Der skal bygges og indrettes, 
så Lisbjergskolen har en organisatorisk og pædagogisk ramme, hvor 

elever trives og lærer i både obligatorisk undervisning og i 
fritidsdelen. 

 

Byggeriet skal samtidig understøtte Lisbjergskolen som “åben skole” - 
en skole lokalt forankret med et globalt udsyn.” 

 

Skolen er lokalområdets ”forsamlingshus” 



 



 

 

20 – 60 – 20   






