
SKOLEN 24/7 - En eftermiddag for alle, der 
ønsker at opgradere skolernes fysiske rammer.
Flere og flere skoler river hegnene ned og inviterer lokalom-

rådet og foreningsliv inden for efter skoletid. Men hvordan 

kan man opgradere skolens fysiske rammer, så de tilgode-

ser både skolebørn og lokalbefolkning? Og hvilken proces 

ligger der bag omdannelsen?

4. april kl. 14-17 inviteres skoleledere, kommuner og ini-

tiativrige foreninger til en faglig eftermiddag på Vanløse 
 skole. Sammen sætter Realdania og Lokale og Anlægsfon-

den fokus på, hvordan det gode samarbejde, den værdiful-

de inddragelse og det nytænkende designgreb kan skabe 

de bedste rammer for en skole, der lever 24/7.

INVITATION

     Skolen 24/7 formidler 

 erfaringerne fra Realdania og  Lokale 

og Anlægsfondens  mangeårige ini-

tiativer på  skoleområdet, der blandt 

andet tæller kampagnerne Skole+ og 

Drøn på Skolegården. 

Læs mere på www.realdania.dk og 

www.loa-fonden.dk



PROGRAM

Hinkeruder på gennemkørselsvejen 
Rundvisning v. afdelingsleder Claus Simonsen og projekt-

medarbejder Ann-Louise Fischer, Vanløse Skole
På Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole er en tidligere gennemkørselsvej om-

dannet til skolegård og mødested for elever og indbyggere i lokalområdet.

Skolen 24/7 – design til flere
Oplæg v. programchef og arkitekt Per Schulze, Realdania

På baggrund af Lokale og Anlægsfonden og Realdanias mangeårige erfarin-

ger med at give støtte til skoleprojekter vil Per Schulze præsentere nogle af 

de vigtigste og mest banebrydende designløsninger, som har været med til at 

styrke skolens rolle som samlingssted for både elever og lokalsamfund. 

Hørt ungdom
Oplæg v.  projektleder Ane Rotbøll Jørgensen, 

Københavns Kommune 
Kommunen inddrog både elever og lokalbefolkning i omdannelsen af  en of-

fentlig vej til Vanløse Skoles og Hyltebjerg Skoles nye skolegård. Hør, hvordan  

kommunen skabte rum for en tæt dialog. 

Samarbejde på tværs
Oplæg v. souschef Jytte Rosdahl, Hyltebjerg Skole

Et tæt samarbejde på tværs af skoler og kommunale forvaltninger muliggjor-

de omdannelsen af en offentlige vej til skoegård. Jytte Rosdahl fortæller om 

processen bag.

Foreningerne som initiativtager
Oplæg v. projektleder Pia Skovshoved, 
Foreningen Hesselager Sport og Kultur

Sportsforeningen i Hesselager, det lokale erhvervsliv og ildsjælene gik 

 sammen og gav Stokkebækskolen nyt liv.

Debat & cafédialog

Tilmelding senest 3. april: kasper@b-a-r-k.dk

VANLØSE SKOLE

D. 4. APRIL KL. 14-17


