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I N T R O I N S P I R A T I O N S F O T O

INTRO

Dette dokument har til formål at analysere skolernes udeare-

aler, i alt skal der analyseres udearealer på 49 skoler i Aalborg 

Kommune. Dette omfatter udendørs lærings- og legemiljøer 

samt kvaliteten af skolernes belægninger og grønne arealer. 

Når alle analyser er gennemført, skal materialet bruges til at 

få et opdateret indtryk af skolernes tilstand og investerings-

behov. 

Der er til skolerne blevet sendt et spørgeskema ud, som har 

dannet baggrund for snakken med hver enkelt skole, og som 

bruges til at udarbejde stand og en fremtidig investerings-

plan for hver enkelt skole.

Hver enkelt skole har haft besøg af rådgivere i forbindelse 

med registrering af skolens udearealer. Her har rådgivere af-

holdt et møde med 1 -3 personer fra skolen, der har oriente-

ret om hvordan udearealerne bruges, samt skolens ønsker til 

fremtidige investeringer m.m.

Hver enkelt skoles behov er forskellig. Derfor vil hvert pro-

jekt være tilpasset hver skole, med de behov og muligheder 

hver skole har, så en sammenligning direkte mellem skolerne 

er ikke formålet. 

Overordnet er der en vision i Aalborg kommune om, at skoler-

ne skal bruge 25% af deres undervisningstid i udearealerne. 

Derfor laves der en investeringsplan for hver skole. Investe-

ringsplanen behandler både læringsmiljøer, legemiljøer og 

standen af det eksisterende anlæg. 

UDENDØRS LÆRINGSMILJØER 

De eksisterende udendørs læringsmiljøer som findes på sko-

len registreres. Registreringerne kan være et udekøkken, et 

sportsanlæg, faglokaler i udearealerne m.m. Samtidig kigges 

der i en 1 km radius fra skolen på, hvad der ellers er i området 

af læringsmiljøer der kan benyttes i forbindelse med aktivi-

teter på skolen. 

I registreringen kigges der endvidere også på, hvilke eksiste-

rende ting der evt. kan transformeres og udvides med nye 

funktioner og aktiviteter. Et eksempel kunne være et vand-

hul, der transformeres om til et natur og teknik læringsmiljø. 

Samtidigt undersøges der også, hvor der er mulighed for at 

lave direkte adgang fra faglokaler og ud til et nærmiljø.

LEGEPLADSER

Det er nødvendigt at vurdere om skolerne har tilstrækkelig 

med legefaciliteter ift. alder og antal børn. Derudover er det 

vigtigt, at se på hvordan lærings- og legemiljøer kan spille 

sammen. Der kigges på om der mangler opholdssteder, mil-

jøer der kan stimulere ophold, hvor der er læ for vind og regn, 

der kan være med til at give shelters i udearealerne. 

VEDLIGEHOLDELSE

I Aalborg Kommune er det Park & Natur i By- og Landskabs-

forvaltningen, der står for hovedparten af vedligeholdelse af 

de grønne områder omkring skolerne. Der er udarbejdet en 

beskrivelse af, hvad denne aftale omfatter; herunder hvad 

der er Park & Naturs ansvar, og hvad der er skolernes ansvar. 

AaK Bygninger i Borgmesterens Forvaltning har ansvaret for 

renovering af befæstede arealer (arealer med fast belæg-

ning) og vedligeholdelse af belysning i terræn. Derfor laves 

der en registrering af både belægninger og beplantnings 

overordnede stand.

Eksempel: Aktivering af sanser

Eksempel: Leg med vand

Eksempel: Ophold i det grønne
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B E S K R I V E L S E

GENEREL INFO OM FILSTEDVEJENS SKOLE

Adresse   Filstedvejens skole
        Filstedvej 16
   9000 Aalborg 

Telefon  9816 0033
E-mail   filstedvejensskole@aalborg.dk
Web   www.filstedvejensskole.dk 

Skoleleder  Claus Drachmann

Antal elever   731

Antal klasser  33

Antal klassetrin  0-10

Antal spor   3

EVALUERING AF SKOLE 

Alle vurderinger er foretaget på en skala fra 

Utilstrækkelig           

Tilstrækkelig  

Jævn / god 

Fortrinlig  

Fremragende

 

EVALUERING AF SKOLENS UDEAREAL                  (fra 1 til 5):

Læringsmiljøer              2

Der er få sportsaktiviteter der kan benyttes til læringsmiljø. 

Generelt mangler der steder til alle slags læringsmiljøer og 

mulighed for læ/ophold i udearealerne. 

Legepladsstand              2

Der er flere legepladser på skolen, dog er store dele af lege-

pladserne i meget dårlig stand og særligt er legepladsen ved 

skolens østside meget ødelagt.

Det grønne               3

Det grønne fremstår i en middel stand, lidt nyplantning vil 

være påkrævet for en fornyelse af beplantningen.

Belægningernes stand             2

Belægningerne er under middel, særligt på østsiden skal sto-

re dele af belægningen udskiftes og der er behov for en for-

bedring at dræn/afløb.

1-5

  1  

  2 

  3 

  4 

  5  

 

I N S P I R A T I O N S F O T O

Eksempel: Sanselig køkkenhave

Eksempel: Mobilt uderum

Eksempel: Teaterscene i skolegård
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F O T O R E G I S T R E R I N G  F R A  S K O L E N
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S P Ø R G E S K E M A

SPØRGESKEMA TIL SKOLER I AALBORG KOMMUNE, I FORBINDELSE 

MED UNDERSØGELSE AF UDEAREALER.

Dato: 3 april 2018 

Skolens navn: Filstedvejens Skole

Dokument er udarbejdet af: Claus Drachmann (skoleleder)

1. Beskrivelse af skolens udearealer

Lav en kort beskrivelse af, hvad skolens udearealer består af :

• Størrelse etc.

i. Til venstre i billedet fra oven: Parkeringsplads, Multibane, 

skaterramper Boldbaner

ii. Bag skolen til højre i billedet; golde udeområder med slid-

te legeredskaber –

iii. De to grå gårdarealer er bedre holdte med faldsand og le-

getårne

iv. Der er to små gårdarealer, hvoraf det ene er til de voksne.

• Hvilke udemiljøer er pt. etableret på disse arealer fx. lege-

plads, udendørs fagmiljøer etc.

-

2. Brug af skolens udearealer 

Elever:

• Hvordan anvendes skolens udearealer pt af eleverne?

i. De mindste leger i både i de etablerede legeredskaber og 

på skræter og volde. Skaterramperne er populere men slidte.

ii. Multibanen og boldbanerne står under vand ca. halvdelen 

af året. Trods gentagne henvendelser til AAK bygning herom.

• Hvordan oplever eleverne skolens udearealer?

i. De mindste finder stor glæde i legen uagtet de ofte mudre-

de forhold.

• Er de legepladser, der er på skolen, tilstrækkelige i forhold 

til antal elever, deres funktionsniveau og alder?

Nej. Der er intet anlagt i udearealer for mellemtrinnets elever.

Lærere og pædagoger:

• Hvordan anvendes skolens udearealer pt af lærere og pæ-

dagoger ift. fag og pædagogiske aktiviteter? 

i. Stort set ikke. Idræt på banerne når de ikke er oversvømme-

de og ”byg toppen af et tårn” for skolens ældste elever på græsset 

udenfor klassen.

• Hvordan oplever skolens lærere og pædagoger skolens 

udearealer?

i. Mangelfulde, slidte og uinteressante

• Hvor mange procent af den samlede undervisning forgår pt 

på skolens udearealer?

i. 1-2%

• Hvilke fag er pt specielt gode til at bruge skolens udearea-

ler? 

i.            Idræt -  når vejrliget tillader

Lokalsamfund:

• Hvilke andre lokale aktører bruger evt. skolens udearealer 

og til hvad?

i.    Børn fra lokalmiljøet skater på ramperne efter skoletid.

i.    Udsatte unge kører på scooter på områderne

• Er der andre udearealer i en radius på 1 km fra skolen, som 

anvendes af lærere og pædagoger ift. skolens fag og pædagogiske 

aktiviteter?

i.            Nej

3. Vedligeholdelse af skolens udearealer

• Hvorledes vedligeholdes de grønne arealer på skolen?

i. Der slås græs

• Hvordan vurderes skolens generelle tilstand?

i. Udearealer er forfaldne. Skolens generelle vedligeholdelse 

er over middel.

4. Aktuelle planer og tanker ift. skolens udearealer

Beskriv både jeres kortsigtede og langsigtede planer og tanker ift. 

ændringer / tilføjelser på skolens udearealer.

• Hvilke udendørs læringsmiljøer og aktiviteter har I pt. over-

vejelser omkring? 

i. Der er ingen aktuelle planer men medarbejderne har meldt 

sig til arbejdsgrupper, der er klar til planlægning.

• Hvordan indgår disse ændringer/tilføjelser i skolens udea-

realer, som en del af skolens læringsmiljø?

i. Se ovenstående     

• Hvad forventer I, de nye ændringer / tilføjelser vil koste, og 

har I pt. finansieringen på plads?

i. Vi har ca. 350.000,- i egenfinansiering. Arkitekten vurdere-

de at det var nærmere 10 mio. end 5 mio. inden arealerne er fuldt 

funktionsdygtige og vedligeholdte.

5. Arbejdet med udviklingen af skolens udearealer

• Hvilke eksisterende opholdselementer og funktioner i je-

res udearealer tænker i kunne multianvendes?

i. Alle områder

• Er der specielle fagligheder på jeres skole, som I på sigt 

godt kunne tænke jer at vægte i udearealerne?

i. Udendørskøkken, parcour, updaterede legeredskaber, bål-

hytte, ekstra skaterramper evt. skaterpool, tarzanstier, grillarealer, 

så byens borgere tiltrækkes (det vil holde uønskede gæster væk i 

højere grad)

ii. Æstetiske læringsmiljøer, udendørsundervisningsrum, for-

lægelse af klasserummet gennem brandørerne

6. Øvrige forhold, som I ikke mener, er belyst i ovenstående 

spørgsmål: 

Filstedvejens skole har et højere inklusionpotentiale, hvis områ-

derne indbyder til struktureret leg. Fra indskolingen har vi lært 

gennem det sidste år at tilbydes eleverne strukturerede frikvarter-

saktiviteter, der er både voksen og elevstyrede, mindskes konflik-

terne i og udenfor undervisningen.



Sohngårdsholmsparken

Østre Kirkegård 

Vejgaard Kirke

Vejgaard Boldspilklub

Urania Observatoriet

Filstedsvejens
skole

Humlebakken

Nørre Tranders Vej

H
adsundvej

Riishøjsvej

Filstedsvej
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L U F T F O T O
1 k m  z o n e n

I området omkring Filstedvejens skole ligger 

der områder som i fremtiden vil kunne benyttes 

i udendørslæring og undervisning. Skolen bru-

ger dog på nuværende tidspunkt ikke nogen af 

disse, udover sine egne faciliteter.



Filstedsvejens skole

Humlebakken

Filstedsvej
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L U F T F O T O
af Filstedsvejens 
Skoles areal
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N U V Æ R E N D E  F O R H O L D

FILSTEDSVEJENS SKOLES UDEAREAL AKTIVITETER

A Multibane

B Skate

C Boldbane

D Pannabane

E Ophold

F Leg

G Klatrebane 

H Bænke

I Gynge

J Fugleredegynge

K Legehus

L Svævebane

M Sandkasse

N Balance element

O Bålplads

P          Bålhytte    

Q         Hængekøje

R         Dobbeltgynge / fugleredegynge

S         Legetårn / rutsjebane



5-ny legeplads

1-læringsmiljø
til undervisning 1-læringsmiljø

til undervisning

6-legeplads

7-skate

3-atletik/sport
4-ophold for 
7-9 klasse

9-boldbane
drænes

2-natur/teknik

3-atletik/sport

8-LAR
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U D V I K L I N G S P L A N

             Læringsmiljøer  
1 Læringsmiljø til undervisning
 Skærmet miljø, hvor undervisningen kan trækkes direkte ud i      
              det fri og foregå i et uforstyrret nærmiljø.  

2 Læringsmiljø til natur/teknik
 Teknikfaget samles et sted. Her vil der være mulighed for lave  
              undersøgelser, eksperimenter og ophold m.m.

3            Læringsmiljø til sport/atletik/aktivitetsbane
 Der ønskes flere atletik elementer, som samles langs   
  et aktivitetsbånd. 

4 Opholdsområde
 I området ved 7 – 9 klasserne laves et "urbant" rum til de unge.       
 Rummet udstyres med højtaler, hængekøjer med muligheder  
 for læ, hygge m.m. Stedet vil kunne bruges som et "udendørs 
              grupperum"

              Legepladsstand
5 Legeplads
              Arealet transformeres om til en stor legeplads med forskellige  
              elementer, der er med til at aktivere og stimulere eleverne.  

6 Legeplads
              Mindre legeplads udføres i forlængelse af multibane.
 
7 Skate
 Udvidelse af skatebanen til et større areal med flere  
              forskellige elementer til street skate og løbehjul.

               Det grønne
8            LAR
                 I området ved boldbane udføres LAR "lokal afledning af regnvand"  
              bed til afhjælpning af problem med oversvømning af boldbane.

9            Boldbane
              Der udføres dræn i boldbanen, så den ikke oversvømmes og kan  
              benyttes under forskellige vejrforhold.
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I N V E S T E R I N G S P L A N

NYE INVESTERINGER

              Læringsmiljøer  
1 Læringsmiljø til undervisning     

2 Læringsmiljø til natur/teknik 
             
3 Læringsmiljø til sport/atletik/aktivitetsbane    

4 Opholdsområde                 

 

            Legepladsstand
5 Legeplads  

6 Legeplads 
             
7 Skate

 Det grønne
8 LAR

9 Boldbane

 

 Belægningernes stand      
 Opretning af belægninger                
                            

    
                

Samlet investering i alt:     
             

1.300.000 kr

500.000 kr

1.400.000 kr

600.000 kr

 
3.800.000 kr

2.000.000 kr

400.000 kr

900.000 kr

3.300.000 kr

500.000 kr

250.000 kr

750.000 kr

2.800.000 kr

2.800.000 kr

10.650.000kr.


