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MELLERVANGSKOLEN 
 

 

FAKTA 
Adresse Mellervangskolen 

Frøstrupvej 4 

9220 Aalborg Ø 

 

Telefon 9982 4300 

E-mail mellervangskolen@aalborg.dk 

Web www.mellervangskolen.dk 

 

Skoleleder Lene Hvilsom Larsen 

 

Antal elever 379 heraf ca. 40 elever i 

specialklasse 

 

Antal klasser 17 almenklasser og 3 

specialklasser 

 

Antal 
klassetrin 

10 

 

Antal Spor 2 (a og b) 

 

Anden faktuel oplysning.  
(Profilskole eller anden faktuel oplysning) 
Mellervangskolen er profilskole for innovation. 

Skolen bliver i højgrad udviklet henimod et 

øget arbejde med kreativitet, innovation og 

entreprenørskab. 

 

Flere af skolens medarbejdere er meget optaget 

af, hvordan der kan skabes nye læringsmiljøer 

for eleverne, både fysisk og pædagogisk.  

 

Generel beskrivelse af skolen 

Mellervangskolen har siden august 2014 været 

profilskole. Ønsket om at blive profilskole er 

startet hos medarbejderne, hvor to lærere i 

2010 var på en pioneruddannelse inden for 

innovation og entreprenørskab. I forbindelse 

med deres uddannelse blev de meget optaget 

af, hvordan man kan skabe øget motivation hos 

eleverne gennem innovation og 

entreprenørskab. De udviklede derfor inno-

camps (særligt tilrettelagte 

undervisningsforløb, hvor eleverne genererer 

ideer og skaber forståelse for emner og 

problemstillinger), de udviklede et særligt fysisk 

miljø, for disse kreative processer "Det skæve 

rum".  

 

Deres tanker, ideer og praksis bredte sig blandt 

det øvrige personale, og der var et stort ønske 

om at blive profilskole og lade disse tanker og 

denne pædagogiske praksis brede sig til hele 

skolens virke.  

 

Det betød, at vi søgte og blev profilskole i 

august 2014. Den pædagogiske praksis udvikler 

sig derfor rigtig meget i denne tid. 

 

Vi er et helt nyt ledelsesteam, det betyder, at vi 

har ændret på rigtig mange ting. Blandt andet 

er Mellervangskolen blevet en afdelingsopdelt 

skole med 5 afdelinger 0.-1., 2.-3., mellemtrin, 

udskoling og specialklasser.  

 

Der er lokalefællesskab mellem skole og DUS, 

men i praksis anvendes lokalerne ikke så 

fleksibelt endnu.  

 

Alle klasser skiftede lokaler sidste sommer, så 

dem der er i afdeling sammen ligger tæt på 

hinanden. Dog ikke vores specialklasser, da vi 

har vægtet højere at børnene er blandt 

jævnaldrene. 

 

Skolen har ca. 30 % tosprogede elever, og vi 

ligger i et område, som er bredt sammensat 

men med en større gruppe af familier i 

socialklasse 4 og 5. Det betyder, at vi som skole 

får ekstra personalemæssige ressourcer og har 

derfor blandt andet ansat en socialrådgiver. Der 

er ligeledes flere ressourcepersoner tilknyttet 

specialklasserne. 

 

Set i forhold til eleverne og elevgrundlaget, så 

er vi en ganske almindelig folkeskole. 

 

Generel beskrivelse af bygningsmassen 

Mellervangskolen er bygget over flere omgange 

og renoveret tilsvarende. 

 

Vi står lige nu overfor at skulle igangsætte en 

sanering af PCB i en del af skolens lokaler. 

 

Den ældste del af bygningerne er i flere etager, 

hvorimod de nyeste er i et plan. 

 

En del af bygningerne blev i 2008 ombygget ud 

fra principperne om fleksible læreringmiljøer. 

 

På gange og nicher er der bænke, bord/stole 

opstilling, der udnyttes som samlingssted i 

frikvartererne og til gruppearbejde i 

undervisningen. 

 

DUS har gode sammenhængende fysiske 

rammer der er lyse og virker venlige. 

 

Den gamle tandklinik er indrettet til kontorer for 

ressourcepersoner (socialrådgivere, psykologer 

mfl.) 

 

Tilgængelighed 

Skolen har mange indgangsveje. Dog er det 

sjældent at hovedindgangen benyttes, da den 

er placeret uhensigtsmæssigt i forhold til 

parkeringsforholdene og fremstår neutral. 

 

Vi anser ikke skolen for handicapvenlig, da der 

mange steder er forskellige niveauer og trapper 

mellem disse. 

 

Der er et tilgængelighedsproblem både til 

kælder og første sal i tre bygninger. Men da 

bygningerne ikke ændrer væsentlig funktion, så 

lever de op til de gældende lovkravene for 

renovering. Vi finder det dog problematisk, da 

bygning 3 og 4 indeholder faglokaler i 

kælderen, som alle skal kunne tilgå. Derfor 

anbefaler vi en rampe til kælder i hhv. bygning 

3 og 4. Ramperne kan integreres i en udendørs 

amfitrappe i tilknytning med Musik og 

Håndværk/Design. Opstår der et konkret 

problem med elever og lærer, som ikke kan tilgå 

deres undervisningslokaler, så vil der i det 

tilfælde kunne kigges på muligheden for en 

elevatorløsning. Dette er ikke indeholdt i 

økonomien for denne udviklingsplan. 

 

BASISOMRÅDER 
 

INDSKOLING & DUS 1 
 

Hjemklasselokaler 

0.-1. klasse: 

Hjemlokalerne er forholdsvis store og der er 

døre i mellem nogle af disse. Dog har der været 

et ønske at blænde flere af dørene af, af hensyn 

til støj fra nabolokalerne. 

Hjemlokalerne er meget regulære med udgang 

til naturen og til gangarealer. 

I "DUS-lokalerne" er der flere niveauer med 

mulighed for forskellige aktiviteter. 

Der er køkken i DUS-fælles-lokalet. 

 

2.-3. klasse: 

Klasselokalerne er af varierende størrelse 

placeret på 1. sal langs en snæver gang. 

DUS-lokalerne er indrettet med mulighed for 

fleksibel anvendelse. Flere gode rum af 

forskellig størrelse. 

Der er ikke direkte sammenhæng mellem 

klasselokaler og DUS-lokaler, derfor benyttes de 

sjældent samtidigt 

Køkken i dus-fælles-lokalet. Fælles lokalet 

anvendes ofte til møder. 

 

Grupperum/aflastningsrum 

I forbindelse med DUS-områderne er der flere 

grupperum, som i begrænset omfang anvendes 

til gruppelokaler. 

 

På gangarealerne ud for klasselokalerne er der 

små karnapper, som afvendes til 

aflastningsområder. 

 

Fælles opholdsrum 

I forbindelse med de to DUS områder er der et 

fælles lokale til hvert. Derudover anvender 2.-3. 

årgang ofte musiklokalet som fælleslokale. 

 

Toiletter 

Flere af toiletterne er ny renoverede.  

 

Garderobe 

Garderoberne er placeret flere steder. Både ud 

for klasselokalerne og i et fællesområde ud for 

Dussen. 

 

DUS 

Se ovenfor. 

 

Fokuspunkter for indskoling/DUS 

- Differentierede læringsrum 

- Værkstedsfaciliteter og depot 

- Personale tæt på 

 

Tiltag 

0.– 3. kl.’s hjemklasselokaler samt Dussen 

forbliver i sine nuværende rammer, men hvor vi 

anbefaler at 0.-1. klasse tager Dussens gode 

faciliteter mere i brug i forhold til 

undervisningen, gruppearbejde og ophold.  

I de brede gangarealer etableres faciliteter til 

gruppearbejde i afgrænsede enheder. Dette 

gøres som enheder i fastinventar for at sikre 

flugtvejen. 

2.-3. klasse ligger for sig selv og mangler både 

garderobeplads og fællesarealer til 

gruppearbejde. I dag er garderoben placeret på 

den smalle gang, hvilket gør passage besværlig, 

og der dannes let propper i hverdagen. Vi 

foreslår, at Musik flyttes i fritlagte lokaler i 

kælderen, hvorved der skabes plads til 

garderobeareal samt et fællesrum til 2.-3. kl. 

Fællesrummet indrettes med differentierede 

læringsmiljøer til formidling, gruppearbejde, og 

fordybelse.  

 

 

 

 

BESKRIVELSE
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MELLEMTRIN & DUS2 
 

Hjemklasselokaler 

Gode fysiske rammer dog kan de fremstå noget 

mørke. På enkelte af lokalerne er der en lille 

tilbygning. Der er døre mellem flere af 

lokalerne. 

Grupperum/aflastningsrum 

Til to af lokalerne er der en lille tilbygning. Ud 

for specialklasserne er der et lille område med 

mulighed for aflastningspladser. 

 

Fælles opholdsrum 

Der er ingen fælles opholdsrum. 

 

Toiletter 

Der er to placeret overfor 6. årgang og et enkelt 

placeret mellem 4. og 5. årgang. Disse er ikke 

renoveret. 

 

DUS 

Skolen har ikke en DUS 2 

 

Fokuspunkter for mellemtrin/DUS 

- Differentierede læringsrum 

- Fællesarealer 

- Gruppefaciliteter og fordybelse 

 

Tiltag 

4. – 6. kl.’s hjemklasselokaler forbliver i sine 

nuværende rammer.  

For at optimere hovedindgangssituationen og 

PLC’en flyttes administrationen fra dets 

nuværende rammer. De derved fritlagte lokaler 

tænker vi brugt til mellemtrinets fællesareal og 

gruppearbejde. Opdelingen i mindre rum kan 

evt. delvist bibeholdes til grupperum/ 

opholdsnicher. Rummene kodes med 

differentierede læringsmiljøer til aktiviteter, 

instruktion, gruppearbejde og individuel 

fordybelse. Og i de brede gangarealer etableres 

faciliteter til gruppearbejde i afgrænsede 

enheder. Dette gøres som enheder i 

fastinventar for at sikre flugtvejen. 

UDSKOLING 
 

Hjemklasselokaler 

Hjemklasselokalerne er fordelt på to områder. 

Fløjen i stueetage er gode klasselokaler med 

små tilbygninger. 

Fløjen på 2. sal er af forskellig størrelse. 

Udskolingen er placeret i nærheden af 

naturvidenskabelige faglokaler. 

 

Grupperum/aflastningsrum 

I forbindelse med flere af klasselokalerne er der 

små tilbygninger. 

Pt. Er der flere klasselokaler end der er klasser. 

Disse benyttes derfor til grupperum. 

Udfor 7. klasserne er der et indhak på gangen 

som bruges til arbejdspladser. 

 

Fælles opholdsrum 

Der er ingen fælles opholdsrum til udskolingen. 

 

Toiletter 

Der er to placeret overfor 7. årgang og et enkelt 

placeret på 2. sal. Disse er ikke renoveret. 

 

Garderobe/Lockers 

Der er lockers i 8. klasselokalet. 

 

Fokuspunkter for udskoling 

- Faglaboratorier 

- Fællesområder 

- Gruppefaciliteter og fordybelse 

 

Tiltag 

Hjemklasselokalerne omdannes til 

differentierede faglaboratorier, der kan tones 

forskelligt.  

I de brede gangarealer etableres faciliteter til 

gruppearbejde i afgrænsede enheder med 

integrerede lockers. Dette gøres som enheder i 

fastinventar for at sikre flugtvejen. 

For at skabe bedre Natur & Teknik faciliteter 

tænker vi det eksisterende N/T lokale flyttet fra 

1. sal og ned i det gamle pedelhus, som efter 

pedellens flytning kommer til at stå tom. 

Herved får Udskolingen mulighed for at få et 

fællesrum på 1. sal, hvor der etableres et 

ungdomsmiljø med faciliteter til instruktion, 

gruppearbejde og individuel fordybelse. 

 

AULA/SAMLINGSRUM FOR HELE 
SKOLEN 
Der er ingen større samlingsrum. Men der er en 

god hal og en gymnastiksal. Derudover er der 

en stor kantine samt et stort lokale til PLC. 

 

Tiltag 

De eksisterende samlingssteder fungerer 

optimalt. 

 

FAGOMRÅDER 
 

Det humanistiske fagområde 

Der er ikke fagområder særligt anvendt af de 

humanistiske fag. 

 

Tiltag 

I udskolingen etableres faglaboratorier til 

dansk, engelsk, tysk, geografi mv. i stedet for 

faste hjemklasselokaler. 

 

Det praktisk/æstetiske fagområde 

Skolens lærere i håndværk og design har været 

med til at udarbejde de nye fælles mål. De er 

meget ambitiøse i forhold til et enkelt fag frem 

for 3 fag (sløjd, håndarbejde og billedkunst).  

Desværre ligger lokalerne uden direkte adgang, 

som giver store udfordringer i forhold til 

samarbejdet. 

Lokalerne er forholdsvis store. 

 

Tiltag 

Håndarbejde flyttes fra bygning 3 til de store 

sløjdlokaler i bygning 4. Via en ombygning kan 

der her dannes rammerne omkring nye, 

kreative faciliteter for Håndværk & Design. De to 

lokaler er bundet sammen af et transparent 

depot/lille værksted, hvor igennem der er fysisk 

og visuel kontakt lokalerne imellem. I 

forlængelse af grovværkstedet etableres der 

plads til et nyt depot. Ligeledes vil udendørs 

værkstedsfaciliteter give det nye Håndværk & 

Design mulighed for at trække undervisningen 

ud i godt vejr. En amfitrappe med integreret 

rampe kobler kælderen med terræn, hvorved 

der skabes tilgængelighed for alle.  

Billedkunstlokalet kan ikke fysisk kobles til de 

øvrige kreative fag, hvorfor de bliver liggende i 

deres nuværende, velfungerende lokaler. 

 

Det kropslige/musiske fagområde 

Skolen har fine hal faciliteter, i det vi har både 

en stor hal og en gymnastiksal. Med tilknyttede 

depoter. 

Derudover har vi et stor musiklokale med små 

øvelokaler.  

 

Tiltag 

Musiklokalet flyttes fra 1. sal til kælderen i 

bygning 3, for at skabe bedre rammer for 2.-3. 

klasse på 1. sal. Herved får Musik nye 

tidsvarende lokaler, hvor de vil kunne åbne op 

til en udendørs amfitrappe, som kan bruges i 

undervisningen, til samling og koncerter. 

Amfitrappen udføres med en integreret rampe, 

hvorved der skabes tilgængelighed for alle. 

Hallen fungerer optimalt, men trænger til et 

opløft af indvendige overfalder. 

 

Det naturfaglige fagområde 

Et natur/teknik og biologi lokale (fælles) samt et 

todelt fysiklokale med auditorie og laboratorie. 

Derudover et lille gruppe rum ved siden af, som 

sjældent bliver anvendt. 

 

Tiltag 

For at skabe bedre Natur & Teknik faciliteter 

tænker vi det eksisterende lokale flyttet fra 1. sal 

i bygning 3 og ned i det gamle pedelhus 

(bygning 13), som efter pedellens flytning 

kommer til at stå tom. Her fjernes husets mange 

små vægge og evt. bærende vægge udskiftes 

med søjler for at danne et større 

undervisningsrum. Værkstedet og garagen kan 

bruges som små værkstedslaboratorier i 

undervisningen. Fra de tre rum vil de kunne 

trække ud i det fri, hvor der etableres udendørs 

værkstedsfaciliteter.  

 

Skolens læringscenter/bibliotek 

Skolens læringscenter er i et stort lokale, der er 

mange ønsker til en ny indretning og evt. 

flytning af PLC. 

Det kunne være ønskeligt at PLC lå centralt 

placeret på skolen. Sådan opleves det ikke i dag. 

Der er et ønske om at PLC var placeret hvor 

personalerummet er i dag. 

Medarbejderne på PLC arbejder meget med 

tanker om at skabe fleksible læringszoner med 

mulighed for produktion, undersøgelser, 

fordybelse, samarbejde, fremvisning mm. 

 

Tiltag 

PLC’en bør rigtigt nok placeres mere centralt på 

skolen for at eleverne får mere glæde af 

faciliteterne i undervisningen og til 

gruppearbejde. Derfor rykkes den ind i de 

eksisterende EDB lokaler og lærerværelset i 

bygning 6. Dette giver plads til et nyt 

lærerværelse og administration ved en mere 

optimal placeret hovedindgang (bygning 2 og 

4).  

PLC’en bliver her hjertet i bygningen og 

møbleres med tidssvarende differentierede 

læringsmiljøer, som kan bruges både af klasser, 

grupper og enkelt personer. 

 

SKOLEN SOM ARBEJDSPLADS 
 

Møderum 

Skolens administration er indrettet med 3 

mødelokaler, disse anvendes til tider af alle 

medarbejdere.  

Derudover er der et mødelokale placeret på 

personalearbejdsgangen.  

Mødestedet (pedelboligen) indeholder også pt. 

et mødelokale. 

Der er mange muligheder for at finde 

mødelokaler rundt omkring på skolen. 
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Forberedelsesrum 

1. sal oven på personalerummet er indrettet til 

personalearbejdspladser. Vi har indrettet 5 små 

klasselokaler til teamrum med individuelle 

arbejdspladser. 

Derudover er der et pædagogiskværksted og et 

mødelokale indrettet i klasselokaler på samme 

etage.  

Området er elevfrit. 

 

Personalefaciliteter 

Personalerummet er placeret centralt på skolen. 

Det er et stort lokale, som anvendes i frokost 

pausen samt en gang om ugen til lærermøder.  

Fælles personalemøder og kurser  afholdes i 

kantinen. 

Personalerummet bliver primært brugt af 

lærerne, da de øvrige personalegrupper har 

andre vaner. Dette arbejder vi på at få vendt, så 

personalerummet er fælles for alle. 

Dette kunne styrkes gennem en ny lokalitet. 

 

Administration 

Administrationen skal ombygges i forbindelse 

med PCB saneringen.  Således at 

administrationen bliver indrettet med et fælles 

kontor til ledelsesteamet, et fælles kontor til 

sekretærer og teknisk serviceleder samt 4 

mødelokaler (1 stort og 3 små) 

 

Tiltag 

Lærerforberedelsesrummene og 

”ressource”kontorene fungerer optimalt. 

Dog mangler der sammenhæng imellem 

administration og den i praksis benyttede 

”hovedindgang”. Derfor flyttes 

hovedindgangen til bygning 2, og 

administrationen, mødelokaler og lærerværelse 

placeres i nær tilknytning i mere optimale 

rammer i det nuværende PLC/bogdepot 

(bygning 3 og 4).  

 

 

 

 

UDERUMMET 
 

Udendørs værkstedsområder 

Dussen har et værksted i en garage ved Dussen.  

Bålhytte ved Dussen. 

Midt i skolegården står der en ubrugt bygning. 

 

Arealer med dyrkningsmuligheder/drivhuse 

Der er fine grønne områder rundt om skolen.  

Skolegårdene er asfaltarealer, 

 

Idrætsfaciliteter 

Stor hal samt gymnastik sal. Derudover 

fodboldbaner og multibaner. 

 

Overgange ude-inde 

Man kan komme rundt på hele skolen 

indendørs. Dog er der ofte kortere afstande ved 

at løbe over skolegården. 

 

Tiltag 

Der dannes udendørs værkstedsområder ud for 

Håndværk/Design og Natur/Teknik, som kan 

bruges i undervisningen. I Håndværk/Design 

laves en kobling til terræn med integreret 

rampe. 

Ligeledes etableres der en amfitrappe med 

integreret rampe ud for musik, som kan bruges i 

undervisningen, til samling og koncerter. 

Ramperne skabes tilgængelighed for alle. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTOREGISTRERING / EKSISTERENDE FORHOLD

Skolens fysisklokaler har gode forhold med både et auditorium og et 
tilstødende faglokale.

PLC’en ligger afsides og mangler et inspirerende miljø.

“Det skæve rum” er skolens kreative tænketank, som er et inspire-
rende tiltag i forbindelse med, at skolen blev til en innovations- og 
entreprenør pro" lskole.

Det store slidte sløjdlokale i kælderen skal omdannes til Håndværk & 
Design, hvor den med fordel kan få adgang til et udeværksted.

Et kreativt og # eksibelt møbel, som kan bruges på forskellig vis i 
undervisningen.

2. og 3. klasse er placeret for sig selv på 1. sal, hvor gangarealerne er 
meget smalle og garderobeskabene skaber en prop i hverdagen.

Nicher på gangen, som kan bruges til gruppearbejde.

Den gamle hal er slidt, men fungerer optimalt.

Dussen har store og gode faciliteter, som bør bringes mere i spil i 
indskolingens hverdag.

Alle lærerforberedelsesrummene er nyrenoverede og placeret samlet 
på 1. sal i bygning 6.

FOTOREGISTRERING - MELLERVANGSKOLEN
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LUFTFOTO - MELLERVANGSKOLEN
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Kælderplan  406 m²

1954

Kælderplan  340 m²

1976

Kælderplan  246 m²

1954/1993

Kælderplan  658 m²

1964/2007

Stueplan 530 m²

1964/1993

Kælderplan  886 m²

1970/2007

Kælderplan  131 m²

1970/2007

Kælderplan  55 m²

1967

BYGNINGSAFSNIT - MELLERVANGSKOLEN

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN // AALBORG KOMMUNES SKOLER BYGNINGSAFSNIT - KÆLDERPLAN (IKKE MÅLFAST)



Stueplan 3028 m²

1975/1987

Stueplan 102 m²

1975

Stueplan 406 m²

1954

Stueplan 340 m²

1976

Stueplan 132 m²

1976

Stueplan 783 m²

1954/1993

Stueplan 730 m²

1964/2007

Stueplan 530 m²

1964/1993

Stueplan 955 m²

1970/2007

Stueplan 213 m²

1999

Gårdtoilet/læskur  298 m²

1976

Stueplan 1690 m²

1970/2007

Stueplan 153 m²

1967

Garage 32 m²

1994

Frøstrupvej 4

9220 Aalborg Øst

BYGNINGSAFSNIT - MELLERVANGSKOLEN

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN // AALBORG KOMMUNES SKOLER BYGNINGSAFSNIT - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST)



BYGNINGSAFSNIT - MELLERVANGSKOLEN

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN // AALBORG KOMMUNES SKOLER BYGNINGSAFSNIT - 1. SALS PLAN (IKKE MÅLFAST)

1.salsplan 406 m²

1954

1.salsplan 340 m²

1976

1. salsplan 592 m²

1954/1993

1. salsplan 500 m²

1964/1993

1. salsplan 92 m²

2007



Håndarbejde Sløjd

Kreativt
lab.
Det skæve 

rum

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN // AALBORG KOMMUNES SKOLER DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - KÆLDERPLAN (IKKE MÅLFAST)

NUVÆRENDE FORHOLD - MELLERVANGSKOLEN

FÆLLESAREAL / DUS1

INDSKOLING / DUS1

SPECIALKLASSE

FÆLLESAREAL / DUS2

MELLEMTRIN / DUS2

SPECIALKLASSE

FÆLLESAREAL

UDSKOLING

SPECIALKLASSE

FAGOMRÅDER

ADM./PERSONALE

TOILETTER / BIRUM

EKSTERNE BRUGERE

FÆLLESAREAL

FÆLLESAREAL
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NUVÆRENDE FORHOLD - MELLERVANGSKOLEN

FÆLLESAREAL / DUS1

INDSKOLING / DUS1

SPECIALKLASSE

FÆLLESAREAL / DUS2

MELLEMTRIN / DUS2

SPECIALKLASSE

FÆLLESAREAL

UDSKOLING

SPECIALKLASSE

FAGOMRÅDER

ADM./PERSONALE

TOILETTER / BIRUM

EKSTERNE BRUGERE

FÆLLESAREAL

FÆLLESAREAL

PLC

Stueplan 3028 m²

1975/1987

Stueplan 102 m²

1975

Stueplan 406 m²

1954

Stueplan 340 m²

1976

Stueplan 132 m²

1976

Stueplan 783 m²

1954/1993

1964/2007

Stueplan 530 m²

1964/1993

StueplanStueplan 955 m²955 m²Stueplan 213 m²

1999

Gårdtoilet/læskur  298 m²

1976

Stueplan 1690 m²

1970/2007

Stueplan

1967

Garage 32 m²

1994

6. kl.

P
e

rs
o

n
a

le

Idræt

0. kl.

Flex.

Fælles

Idræt

Omk. Omk.Omk. Omk.

Idrætsforening

Adm.

0. kl.

1. kl.

1. kl.

DUS1
2.-3. kl.

DUS1
0.-1. kl.

Spec.

6. kl.

Special 5. kl. Flex.5. kl. 4. kl. Flex. 7. kl. 7. kl. SpecialGrp.

Grp.

Mad-
kund.

Fysik

Pedel

Tomt

To
m

t

PLCBilledkunst

EDB

EDB

Grp.Grp.

G
rp

.
G

rp
.



1.salsplan 406 m² 1.salsplan 340 m²

1. salsplan 592 m²

1954/1993

1. salsplan 500 m²

1964/1993

1. salsplan 92 m²

2007

Musik 2. kl. 3. kl. 3. kl. 2. kl.

G
rp

.

8. kl.

9. kl.

Grp.

Natur/
teknik

L
æ

re
rf

o
rb

e
re

d
e

ls
e

0
.-

9
. 

k
l.

DUS1

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN // AALBORG KOMMUNES SKOLER DET NUVÆRENDE LÆRINGSMILJØ / DEN PÆDAGOGISKE FUNKTIONALITET - 1. SALS PLAN (IKKE MÅLFAST)

NUVÆRENDE FORHOLD - MELLERVANGSKOLEN

FÆLLESAREAL / DUS1

INDSKOLING / DUS1

SPECIALKLASSE

FÆLLESAREAL / DUS2

MELLEMTRIN / DUS2

SPECIALKLASSE

FÆLLESAREAL

UDSKOLING

SPECIALKLASSE

FAGOMRÅDER

ADM./PERSONALE

TOILETTER / BIRUM

EKSTERNE BRUGERE

FÆLLESAREAL

FÆLLESAREAL
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UDVIKLINGSPLAN / MELLERVANGSKOLEN

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
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Udendørs 

værkstedsområde

med rampe

Udendørs 

am!trappe med rampe

Kreativt
lab.
Det skæve 

rum

Håndværk & Design
Grovværksted Finværksted

Musik
Dep./
Værk.

Dep./
Værk.
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UDVIKLINGSPLAN / MELLERVANGSKOLEN

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

Stueplan 3028 m²

1975/1987

Stueplan 102 m²

1975

Stueplan 406 m²

1954

Stueplan 340 m²

1976

Stueplan 132 m²

1976

Stueplan 783 m²

1954/1993

1964/2007

Stueplan 530 m²

1964/1993

StueplanStueplan 955 m²955 m²Stueplan 213 m²

1999

Gårdtoilet/læskur  298 m²

1976

Stueplan 1690 m²

1970/2007

Stueplan

1967

Garage 32 m²

1994

Udendørs 

værksteds-

område

Værk.

Depot

6. kl.

Idræt

0. kl.

Fælles

Idræt

Omk. Omk.Omk. Omk.

Idrætsforening

0. kl.

1. kl.

1. kl.

DUS1
2.-3. kl.

DUS1
0.-1. kl.

Spec.

6. kl.

Special 5. kl. Flex.5. kl. 4. kl. SpecialGrp

Grp.

Mad-
kund.

Fysik

Billedkunst

PLC

D
. P

LC

Personale

Faglab
/ EDB

F.lab
7.-9. kl.

F.lab
7.-9. kl.

F.lab
7.-9. kl.

Møde

Ny hovedindgang

Adm.

Natur/
teknik

Rum til leg og 

ophold

Fælles

FællesFælles

F
æ

ll
e

s
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UDVIKLINGSPLAN / MELLERVANGSKOLEN

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

1.salsplan 406 m² 1.salsplan 340 m²

1. salsplan 592 m²

1954/1993

1. salsplan 500 m²

1964/1993

1. salsplan 92 m²

2007

Fælles Gard.G
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.

G
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FællesFællesFællesFællesFællesFællesFællesFælles
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G
rp

.

Grp.

L
æ

re
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o
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e
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d
e
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e

0
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9
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DUS1

Faglab
7.-9. kl.

Faglab
7.-9. kl.

Grp.

Fælles
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INVESTERINGSPLAN / MELLERVANGSKOLEN

Skole-navn Total                         

Alle investeringer 

udføres under ét læringsmiljø

24. Mellervangskolen 80.760.000kr.           

Skole-navn

udføres under ét

24. Mellervangskolen 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

80.760.000 47.430.000kr.           12.190.000kr.           810.000kr.                 3.720.000kr.              1.380.000kr.              

Skole-navn

udføres under ét

24. Mellervangskolen kr.          

G08                         

Udvendig 

renovering

G09                         

Udvendig 

energirenovering

G10                         

Indvendig 

energirenovering

G11                         

Arbejdsmiljø

G12                         

Sikring

2.120.000kr.              8.970.000kr.              34.140.000kr.           14.170.000kr.           1.200.000kr.             
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