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BESKRIVELSE 

 

FARSTRUP SKOLE 
 

 

FAKTA 
Adresse Farstrup Skole 

Vårvej 9, Farstrup 

9240 Nibe 

 

Telefon 99824340 

E-mail farstrupskole@aalborg.dk 

Web www.farstrupskole.dk 

 

Skoleleder Søren Madsen 

 

Antal elever 150 

 

Antal klasser 10 

 

Antal 
klassetrin 

9 

 

Antal Spor 1 

 

Anden faktuel oplysning.  
(Profilskole eller anden faktuel oplysning) 
Demonstrationsskole for Udeskole forår 2015 

 

Generel beskrivelse af skolen 

Farstrup Skole er en mindre folkeskole i den 

vestligste del af Aalborg Kommune. Vi er en 

skole som gennem de seneste 5 år har 

gennemgået en større renovering, så skolen i 

dag fremstår som ny, med fleksible 

læringsmiljøer. Skolen er beliggende i en lille 

landsby, med en fantastisk natur udenfor døren. 

Skolen grænser op til en skov, som bruges mest 

muligt til daglige aktiviteter i skole og 

fritidsordning. Desuden har vi Limfjorden knap 

2 km væk, som vi gør brug af i Naturfag og 

Friluftsliv. 

 

Generel beskrivelse af bygningsmassen 

Som tidligere beskrevet fremstår skolen som 

nyrenoveret. 

Tilgængelighed 

Der er opkørsel for kørestilsbrugere ved skolens 

hovedindgang, samt handicaptoilet ved 

madkundskabslokale. Der er ingen adgang til 

skolen kælderplan for kørestilsbrugere. 

 

Generelle tiltag 

I det skolen for nylig har gennemgået en 

omfattende renovering, fremtår skolen 

forholdsvis velfungerende, både i forhold til 

læringsmiljø og overflader. Derfor er der i 

begrænset omfang behov for at ændre på 

lokalefordelingen.  Derimod er der flere af 

skolens gang- og fællesarealer, som har et stort 

uudnyttet potentiale. Selvom der er forsøgt 

etableret arbejdsmiljøer til gruppearbejde og 

lignende, fremstår miljøerne ikke 

imødekommende. Med en gentænkning af 

miljøerne, vil man med møbler kunne gøre lang 

mere brug af de potentialer der er i gang- og 

fællesarealer. 

 

BASISOMRÅDER
 

INDSKOLING & DUS 1 
 

Hjemklasselokaler

Alle klasser har eget klasselokale 

 

Grupperum/aflastningsrum 

Grupperum er en udfordring. Her bruger vi i 

stedet fællesarealerne, skolebiblioteket. 

 

Fælles opholdsrum

Der er ikke fællesarealer tilknyttet til 

indskolingen specifikt. Derimod har skolen et 

skoletorv og skolebibliotek, samt lilletorv på 

gangen ved personalerummet. Gangarealer er 

endnu ikke brugt optimalt ud over der "øer" 

som er lavet i forbindelse med renoveringen. 

 

Toiletter 

Der er nyrenoverede toiletter tilknyttet hver 

afdeling på skolen. 

Garderobe

Der er indrettet garderobe til 0.-1- klasse i 

forbindelse med DUS. 

DUS

DUS er beliggende i forlængelse af skolen og 

der er direkte adgang til DUS fra skole. 

Fokuspunkter for indskoling/DUS

- Fordybelsesnicher

- Garderobefaciliteter 

Tiltag

Med få midler kan nicherne på gangene 

indrettes, så de bliver mere anvendelige. 

Yderligere er der problemer omkring garderobe 

og opbevaring af indskolingselevernes overtøj. 

Ved at etablere garderober, giver man 

mulighed for at gangarealerne kan udnyttes til 

læringsmiljøer. 

 

MELLEMTRIN & DUS2

Hjemklasselokaler

Alle klasser har eget klasselokale. 

Grupperum/aflastningsrum

Grupperum er en udfordring. Her bruger skolen 

i stedet fællesarealerne og skolebiblioteket. 

Fælles opholdsrum

Der er ikke fællesarealer tilknyttet specifikt til 

mellemtrinnet.  

Toiletter

Der er nyrenoverede toiletter tilknyttet hver 

afdeling på skolen. 

DUS

DUS2 er beliggende i forlængelse af skolen og 

der er direkte adgang til DUS fra skole. 

Fokuspunkter for mellemtrin/DUS 

- Mulighed for gruppearbejde 

- Individuel fordybelse 

Tiltag

Kælderen under mellemtrinet skal indrettes, så 

det bliver et attraktivt og velfungerende 

fællesområde for mellemtrinnet. 

UDSKOLING

Hjemklasselokaler

Alle klasser har eget klasselokale. 

Grupperum/aflastningsrum

Udskolingen har ikke adgang til grupperum, 

men benytter i stedet fællesfaciliteterne og 

biblioteket. 

Fælles opholdsrum

Der er ingen fællesarealer tilknyttet specifikt til 

udskolingen. 

Toiletter

Der er nyrenoverede toiletter tilknyttet hver 

afdeling på skolen. 

Garderobe/Lockers

Der er ikke en velfungerende garderobe, så 

eleverne bruger klasselokalet. 

Fokuspunkter for udskoling

- Etablering af fagmiljøer i stedet for 

hjemklasselokaler 

- Etablering af fællesfaciliteter 

- Etablering af mulighed for gruppearbejde 

Tiltag

Farstrup skole er i dag bygget op omkring det 

traditionelle enhedsprincip med 1 klasse, 1 

lærer, 1 lokale etc. Fremover foreslås det at der i 

stedet fokuseres mere på at styrke fagmiljøerne 

og fordybelse i de enkelte fag. Derfor 

nedlægges klasselokalerne og i stedet etableres 

der fagmiljøer, der understøtter de forskellige 

fag- og undervisningsforløb der er i Farstrup 

Skoles udskolingsafdeling. For at give plads til 

de sociale aktiviteter, der fylder meget i specielt 

udskolingen, omdannes kælderen under 

mellemtrinslokalerne til et fællesområde der 

kan danne udgangspunkt for elevernes 

hverdag. Kælderen kan også benyttes til 

gruppearbejde og faglig fordybelse. 

 

AULA/SAMLINGSRUM FOR HELE 
SKOLEN 
Skoletorvet er skolens samlingssted, der bruges 

til morgensamling og andre arrangementer på 

skolen. 

 

Tiltag 

Samlingsområdet er velfungerende og der 

foreslås derfor ingen tiltag ift. modernisering. 

 

FAGOMRÅDER
 

Det humanistiske fagområde

Vi har ingen særskilte lokaler til disse fag. Her 

bruges klasselokalerne. 

 

Tiltag 

I forbindelse med etableringen af fagmiljøer, 

kunne det være relevant at omdanne et af 

lokalerne til at målrette sig mod det 

humanistiske fagområde. 

 

Det praktisk/æstetiske fagområde

Vi har et velfungerende billedkunstlokale samt 

håndværk og designlokale. Indretningen af 

disse lokaler kunne dog godt ses med andre 

øjne. 

 

Tiltag 

Lokalerne er i udgangspunktet velfungerende, 

men med få midler vil man med løst inventar 

kunne optimere lokalernes brug. 
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Det kropslige/musiske fagområde 

Skolen har ikke et musiklokale, men her bruges i 

stedet den gamle inspektørbolig der ligger ved 

siden af skolen. 

 

Tiltag 

I forlængelse skolens manglende adgang til 

musiklokale foreslås det, at det nuværende 

kompetencecenter i stedet indrettes til 

musiklokale. Lokalet ligger ikke i direkte 

forbindelse med andre klasselokaler, hvilket 

begrænser hvor meget det vil forstyrre 

undervisningen i indskolingsfløjen., men der 

skal uden tvivl arbejdes med en lydregulering af 

lokalet. 

Kompetencecenteret placeres i pedelboligen, 

hvor musiklokalet i dag er placeret. 

 

Det naturfaglige fagområde 

Fysik/Kemi er nyt og velfungerende. 

Naturfagslokalet skal indrettes så det indbyder 

til både at undersøge og ikke mindst at 

eleverne har lyst til at benytte lokalet til 

fordybelse. 

 

Tiltag 

Der foreslås ingen ændringer af de 

bygningsmæssige forhold i området. 

 

Skolens læringscenter/bibliotek 

Biblioteket er nyt og pænt, men vi mangler at se 

på bibliotekt som et læringscenter, hvor skolens 

vejledere er mere aktive. 

 

Tiltag 

Læringscenterets 1. sal bliver i dag benyttet 

som IT-lokale. Der foreslås ingen 

bygningsmæssige ændringer af lokalet, men 

der kan med fordel arbejdes med at møblere 

rummet anderledes og etablere plads til nye 

faglige fordybelsesmiljøer til skolens elever. 

 

 

 

 

SKOLEN SOM ARBEJDSPLADS 
 

Møderum 

Vi benytter skolens personalerum til 

personalemøder. Derudover har vi på skolen 2 

mødelokaler til diverse møder. 

 

Forberedelsesrum

Alle lærere har en arbejdsplads i nyindrettede 

forberedelseslokaler.  

 

Personalefaciliteter

Skolen har et velfungerende personalerum.  

 

Administration 

Administrationen består af forkontor til 

sekretær, fælleskontor til skolens ledelse samt 

konferencelokale. 

 

Tiltag 

Overordnet er personalefaciliteterne 

velfungerende og der foreslås ingen ændringer 

af bygningsmassen. 

 

UDERUMMET 
 

Udendørs værkstedsområder 

Skolen ønsker at integrere udearealerne i 

forbindelse med vores kommende projekt 

Udeskole. Her tænkes bl.a. på integreret bålhus, 

udeundervisningsfaciliteter samt udekøkkener. 

 

Arealer med dyrkningsmuligheder/drivhuse 

I øjeblikket arbejdes der på et projekt omkring 

opdyrkning af et areal i forbindelse med den 

tidligere inspektørbolig.  

 

Idrætsfaciliteter 

Skolen har velfungerende idrætsfaciliteter og 

adgang til både idrætshal og multihal. 

 

 

Overgange ude-inde

Adgangen til udearealerne anses ikke for 

problematiske.  
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Stueplan 402 m²

1957

Stueplan 128 m²

1957

9240 Nibe
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Stueplan 350 m²

1957/1996

Stueplan 2832 m²

1957/1978

Stueplan 203 m²

1957

Garage 21 m²

1957

Stueplan 357 m²

2003

Stueplan 270 m²

2003

1. SALSPLAN

1.salsplan

153 m²

2003

Vårvej 9A

9240 Nibe
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NUVÆRENDE FORHOLD
FÆLLESAREAL / DUS1

INDSKOLING / DUS1

SPECIALKLASSE

FÆLLESAREAL / DUS2

MELLEMTRIN / DUS2

SPECIALKLASSE

FÆLLESAREAL

UDSKOLING

SPECIALKLASSE

FAGOMRÅDER

ADM./PERSONALE

TOILETTER / BIRUM

EKSTERNE BRUGERE

FÆLLESAREAL

FÆLLESAREAL

Værksteder

IndskolingIndskolingIndskolingIndskolingIndskolingIndskolingIndskolingIndskolingIndskolingIndskolingIndskolingIndskolingIndskoling

Stueplan 402 m²

1957

Stueplan 128 m²

1957

Ungdomsklub

Teknik
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NUVÆRENDE FORHOLD
FÆLLESAREAL / DUS1

INDSKOLING / DUS1

SPECIALKLASSE

FÆLLESAREAL / DUS2

MELLEMTRIN / DUS2

SPECIALKLASSE

FÆLLESAREAL

UDSKOLING

SPECIALKLASSE

FAGOMRÅDER

ADM./PERSONALE

TOILETTER / BIRUM

EKSTERNE BRUGERE

FÆLLESAREAL

FÆLLESAREAL

PLC

IT

N/T

Fysik

Idræt
Musik

Stueplan 350 m²

1957/1996

Stueplan 2832 m²

1957/1978

Stueplan 203 m²

1957

Garage 21 m²

1957

Stueplan 357 m²

2003

Stueplan 270 m²

2003

1. SALSPLAN

1.salsplan1.salsplan

153 m²153 m²

2003

PLC

Adm.

Personale

Håndværk 

og Design

9. kl.

8. kl.

7. kl.

6. kl.

Gr.

4. kl.

5. kl.

0. kl. 1. kl.

Komp.

2. kl.

3. kl.

Ungdomsklub

DUS

Torvet

Hjemkund-

skab
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UDVIKLINGSPLAN

RUMLIG SAMMENHÆNG

GANGLINJER

SPECIALKLASSE

FÆLLESAREAL

UDSKOLING

SPECIALKLASSE

FAGOMRÅDER

ADM./PERSONALE

TOILETTER / BIRUM

EKSTERNE BRUGERE

FÆLLESAREAL

FÆLLESAREAL

INDSKOLING / DUS1

SPECIALKLASSE

FÆLLESAREAL / DUS2

MELLEMTRIN / DUS2

FÆLLESAREAL / DUS1

Værksteder

IndskolingIndskolingIndskolingIndskolingIndskolingIndskolingIndskolingIndskolingIndskolingIndskolingIndskolingIndskolingIndskoling

Stueplan 402 m²

1957

Stueplan 128 m²

1957

Teknik

Udskoling/Mellemtrin

Fællesareal
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UDVIKLINGSPLAN

RUMLIG SAMMENHÆNG

GANGLINJER

SPECIALKLASSE

FÆLLESAREAL

UDSKOLING

SPECIALKLASSE

FAGOMRÅDER

ADM./PERSONALE

TOILETTER / BIRUM

EKSTERNE BRUGERE

FÆLLESAREAL

FÆLLESAREAL

INDSKOLING / DUS1

SPECIALKLASSE

FÆLLESAREAL / DUS2

MELLEMTRIN / DUS2

FÆLLESAREAL / DUS1

PLC

IT

N/T

Fysik

Idræt

Stueplan 350 m²

1957/1996

Stueplan 2832 m²

1957/1978

Stueplan 203 m²

1957

Garage 21 m²

1957

Stueplan 357 m²

2003

Stueplan 270 m²

2003

1. SALSPLAN

1.salsplan1.salsplan

153 m²153 m²

2003

PLC

Adm.

Personale

Håndværk 

og Design

Faglab

7. - 9. kl.

6. kl.

Gr.

4. kl.

5. kl.

0. kl. 1. kl.

Kompe-

tencecenter

2. kl.

3. kl.

Ungdomsklub

DUS

Torvet

Madkund-

skab

Faglab

7. - 9. kl.

Faglab

7. - 9. kl.
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INVESTERINGSPLAN

Skole-navn Total                         

Alle investeringer 

udføres under ét læringsmiljø

04. Farstrup Skole 19.110.000kr.           

Skole-navn

udføres under ét

04. Farstrup Skole kr.          

G01                         

Indvendigt 

læringsmiljø

G02                         

Nybyggeri - 

læringsmiljø

G03                         

Indvendige 

overflader

G04                         

Udvendigt 

læringsmiljø

G05                         

Håndværk & Design

G06                         

Fast inventar i 

øvrige faglokaler

G07                         

Tilgængelighed

renovering

19.110.000 7.530.000kr.              940.000kr.                 

Skole-navn

udføres under ét

04. Farstrup Skole kr.          

G08                         

Udvendig 

renovering

G09                         

Udvendig 

energirenovering

G10                         

Indvendig 

energirenovering

G11                         

Arbejdsmiljø

G12                         

Sikring

1.110.000kr.              4.990.000kr.              10.380.000kr.           4.200.000kr.              430.000kr.                 






