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BESKRIVELSE 

NØRHOLM SKOLE 
 

 

FAKTA 
Adresse Nørholm skole 

Nørholmsvej 480 

9240 Nibe 

 

Telefon 98 341624 

E-mail Noerholmskole@aalborg.dk 

Web www.noerholmskole 

 

Skoleleder Steen Birkedal Nielsen 

 

Antal elever 107 

 

Antal klasser 8 

 

Antal 
klassetrin 

7 

 

Antal Spor 1 

 

Anden faktuel oplysning.  
(Profilskole eller anden faktuel oplysning) 
Der er også børnehave med 32 3-6 årige på 

skolen. 

 

Generel beskrivelse af skolen 

Nørholm skole er kendetegnet ved vores 

overskuelig fællesskab - ca. 140 børn og 30 

voksne som alle kender hinanden. Vores 

pædagogiske profil er præget af "en røde tråd" 

som vi kalder "fællesskab og faglighed fra 3 til 

13 år". Desuden ved vores høje tilslutning til 

musikskole, vores brug af den omgivende natur 

og vores gode beliggenhed på bakken ved 

fjorden. 

 

Generel beskrivelse af bygningsmassen 

Rødstensbygning i 2 etager i U-form oprindeligt 

fra 1943. Ombygget i 2003.I den ene ende 

børnehave for 3-6 årige. I den anden ende 6.kl. 

og gymnastiksal. 

 

Tilgængelighed 

Niveaufri adgang til stueetage, men ikke 

adgang til 1.sal andet end vha. trapper. Her er et 

enkelt klasselokale samt DUS/børnehave 

faciliteter og administration. 

Der mangler rampe i overgangen mellem skole 

og DUS/børnehave (3 trin). 

 

 

 

 

BASISOMRÅDER 
 

INDSKOLING & DUS 1 
 

Hjemklasselokaler 

Nybyggede i 2003 med fælles anvendelse for 

skole og DUS1. Mekanisk ventilation i disse 4 

lokaler. Der er mulighed for at åbne op mellem 

lokalerne med dobbeltdøre. 

 

Grupperum/aflastningsrum 

Forefindes ikke. Vi har to mindre nicher i 

gangareal. 

 

Fælles opholdsrum 

Forefindes ikke. 

 

Toiletter 

1 handicaptoilet (bruges i praksis som 

pigetoilet). 1 børnetoilet (i børnehaven men 

benyttes også af indskolingen/DUS1) samt 2 

småbørnstoiletter i børnehaven (bruges alene 

af børnehaven.  

 

Garderobe 

Fælles garderober for skole/DUS etableret i 

2003. 

 

DUS 

Basislokaler sammen med klasselokaler i 

stueplan. Desuden fælles med dele af 

børnehaven. Lidt trange forhold omkring 

enkeltaktiviteter. 

 

Fokuspunkter for indskoling/DUS 

 

- Etablering af gruppe- og 

fællesfaciliteter 

- Garderober og vindfang 

 

 

Tiltag 

I indskolingen er hjemklasserne velfungerende 

med mulighed for at åbne op lokalerne 

imellem. Fra alle hjemklasser er der direkte 

afgang til det fri. Afdelingen mangler 

grupperumsfaciliteter, og der etableres miljøer i 

gangarealet ved indgangen, hvor der er 

mulighed for gruppearbejde og faglig 

individuel fordybelse. I tilknytning til afdelingen 

ligger væksthuset, det ikke rigtigt fungerer som 

hverken værkstedslokale eller grupperum. Ved 

hjælp af inventar kan man få dette lokale mere i 

spil, og man opnår man mulighed for et lokale, 

der kan begge dele. Væksthuset kobler sig også 

på det kreative fagområde. 

I overgangen mellem afdelingen og DUS/ 

børnehave etableres et fællesområde, der kan 

bruges til gruppearbejde og ophold. 

I forbindelse med garderoben til 0.-2. klasse 

etableres et nyt vindfang.  

 

MELLEMTRIN & DUS2 
 

Hjemklasselokaler 

Hører til i den oprindelige del af skolen med 

flugtveje i hvert lokale. Lokalerne er ordinære 

med mulighed for at åbne op mellem lokalerne 

med dobbeltdøre. 

 

Grupperum/aflastningsrum 

Forefindes ikke. Alle muligheder på gangareal 

udnyttes men kunne ønskes meget bedre. 

Mangler bl.a. gruppe- og aflastningsrum. 

 

Fælles opholdsrum 

Forefindes ikke men savnes.. Gymnastiksal 

bruges til fælles morgensamling for hele skolen. 

 

Toiletter 

3 toiletter heraf de 2 af ældre dato. 

 

DUS 

Nyindrettet lokale på 1.sal med nyt køkken. 

 

Fokuspunkter for mellemtrin/DUS 

 

- Gruppe og fællesfaciliteter 

- Garderobe 

 

Tiltag 

Hos mellemtrinnet i stueplan etableres der et 

nyt fællesområde i det tidligere område med 

omklædningsrum og bad. Her bliver der 

mulighed for nye differentierede læringsmiljøer 

til gruppearbejde og individuel fordybelse. 

Området kobler sig på mellemtrinnet via 

garderobeområdet, der opgraderes. 

På 1. sal indrettes der et fælles område, der 

indbyder til fælles ophold og gruppearbejde. I 

lokalet er der i øvrigt indrettet er nyt køkken, 

der fungerer som faciliteter til madkundskab for 

de ældste. 

I forbindelse med 6. klasse skabes der 

tidssvarende læringsmiljø til gruppearbejde og 

individuel fordybelse i eksisterende niche. 

 

UDSKOLING 
 

Hjemklasselokaler 

Skolen har ingen udskoling. 

 

Grupperum/aflastningsrum 

Skolen har ingen udskoling. 

 

Fælles opholdsrum 

Skolen har ingen udskoling. 

 

Toiletter 

Skolen har ingen udskoling. 

 

Garderobe/Lockers 

Skolen har ingen udskoling. 

 

Fokuspunkter for udskoling 

Skolen har ingen udskoling. 

 

Tiltag 

Skolen har ingen udskoling. 

 

AULA/SAMLINGSRUM FOR HELE 
SKOLEN 
Forefindes ikke men savnes. 

 

Tiltag 

Udfyldes af rådgivere 

 

FAGOMRÅDER 
 

Det humanistiske fagområde 

Forefindes ikke. Biblioteksbøger findes på 

gangarealet. Rum til materialer tilhørende 

fagområdet forefindes ikke men er i praksis 

placeret rundt omkring. 

 

Tiltag 

Se under skolens læringscenter. 

 

Det praktisk/æstetiske fagområde 

Sløjd- og billedkunst/håndarbejdslokaler er 

forbundet med en enkelt dør. I begge lokaler er 

der en foldevæg ud mod gangareal. Benyttes 

desværre ikke, men ønskes benyttet mere og vi 

vil gerne have et "arkitektblik" herpå. 

Manglende udsugning og ventilation i sløjd. 

 

Tiltag 

Området, der allerede er indrettet til Håndværk 

& Design, styrkes med nyt inventar, så der 

kommer en naturlig og praktisk udnyttelse af 

lokalerne og de rumlige sammenhænge, der 

allerede forefindes. De små værksteder på 
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BESKRIVELSE 
gangforløbet bringes i spil, og udnyttes 

endvidere til gruppefaciliteter i forhold til den 

øvrige undervisning.  

 

Det kropslige/musiske fagområde 

Gymnastiksal (af den gamle udgave) kan 

forbindes med musiklokalet vha. stor 6 fags 

foldedør. Musiklokalet bygget til i 1990, men 

lokalet er generelt for lille. Der er ligeledes 

støjproblemer ml. musik og idræt. 

Utidssvarende bade- og idrætsforhold, hvilket 

gør at idrætsundervisningen er flyttet til 

Sønderholm skole. Vi har igennem flere år søgt 

om ½ hal i samarbejde med lokalsamfundet. 

Arkitekttegninger forefindes. 

 

Tiltag 

Der etableres en ny kropslig/musisk fløj, der 

består af en halv hal med redskabsdepot og 

omklædningsfaciliteter, samt nye faciliteter til 

musik. Det vil løfte hele skolen i forhold til idræt 

og bevægelse og samtidig give mulighed for at 

samle alle skolens elever, hvilket ikke er muligt i 

dag. Endvidere vil det bringe lokalsamfundet 

mere ind på skolen. 

 

Det naturfaglige fagområde 

Et mindre væksthus med 2 vaske, skabe og 

akvarier med direkte udgang til udeområdet 

forefindes. 

 

Tiltag 

Væksthuset indrettes så det kan bruges som 

både laboratorium og grupperum. 

 

Skolens læringscenter/bibliotek 

Fra dette skoleår er alle biblioteksbøger flyttet 

ned på gangarealerne og et fysisk 

læringscenter/bibliotek haves ikke. 

 

Tiltag 

Området på gangarealerne indrettes med nyt 

inventar, der understøtter brugen af området 

som mini læringscenter, men også indbyder til 

ophold og gruppearbejde. 

 

SKOLEN SOM ARBEJDSPLADS 
 

Møderum 

3 mindre møderum. Lærermøde afholdes i 

klasselokale, da vores mødelokaler ikke er store 

nok. Pædagogisk råd afholdes i personalerum. 

 

Forberedelsesrum 

2 nyindrettede, velfungerende rum til lærere og 

pædagoger, der dog er belastet af træk/kulde 

samt støjgener fra klasselokale. 

Sundhedsplejersken benytter 

kompetencecenterlokale og PPR benytter 

mødelokalerne. Der forefindes ikke 

forberedelseslokale til skolepsykolog mm. 

 

Personalefaciliteter 

Fælles personalerum for alle personalegrupper. 

2 personaletoiletter.  

 

Administration 

Skoleleder, viceskoleleder og sekretær sidder i 

samme lokale.  

DUS leder og afdelingsleder sidder i andet lille 

lokale. 

 

Tiltag 

Ingen tiltag – området fungerer fint funktionelt. 

 

UDERUMMET 
 

Udendørs værkstedsområder 

Nej, men ønskes. 

 

Arealer med dyrkningsmuligheder/drivhuse 

Vi har nogle højbede hvor der sås og plantes 

lidt hver år. 

 

Idrætsfaciliteter 

Multibane etableret i 2012. Vi ønsker os flere 

"stationer" eller redskaber til at kvalificere høj 

puls udendørs. 

 

Overgange ude-inde 

Vindfang findes ved 2 indgange, men specielt 

hvor indskoling /DUS børnene går ud og ind, 

kunne det være ønskeligt med vindfang. 

 

Tiltag 

Der etableres et udendørs værkstedsområde i 

forbindelse med Håndværk & Design samt 

Væksthuset.  

Der etableres et nyt vindfang i forbindelse med 

garderoben til 0.-2. klasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTOREGISTRERING / EKSISTERENDE FORHOLD

Administrationen og personalet har gode rummelige og lyse lokaler 
på 1. sal.

De to kreative værksteder ligger " nt i forhold til hinanden og i forhold 
til de to værkstedsområder i forbindelse med gangarealet. Der er 
mulighed for at åbne op imellem områderne. Inventaret er rodet og 
slidt og trænger til en opgradering, for at få området til at fungere.

Musiklokalet er småt og ligger i direkte forbindelse med den gamle 
gymnastiksal. Det giver lydmæssige problemer.

Det lille væksthus bruges til forskellige formål, men brugen af rum-
met er tilfældig og understøttes ikke af inventaret.

Gumnastiksalen er lille og har ikke tidssvarende bad- og omklædn-
ingsfaciliteter. Idrætsundervisningen er # yttet til Sønderholm Skole, 
hvilket ikke er optimalt og tidskrævende.

I en niche på gangen er der indrettet læsehjørne til de mindste. 

PLC er # yttet til gangareal i stueetagen, da PLC på 1. sal er inddraget 
til personaleforberedelse. Fungerer ok, men mangler nyt inventar der 
understøtter funktionen og som giver mulighed for gruppearbejde 
og ophold.

Området mellem skole og børnehave/DUS kan bruges til fælles 
ophold. Der er tilgængelighedsproblemer.

Hjemklasserne er lyse og har en god størrelse. Der er mulighed for at 
åbne op mellem lokalerne via brede dobbeltdøre.

Garderobeforholdene er trange, men fungerer. Der mangler vindfang 
ved garderoben til 0.-2. klasse.

FOTOREGISTRERING - NØRHOLM SKOLE

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN // AALBORG KOMMUNES SKOLER 



LUFTFOTO - NØRHOLM SKOLE

LUFTFOTO UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN // AALBORG KOMMUNES SKOLER 



BYGNINGSAFSNIT - NØRHOLM SKOLE

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN // AALBORG KOMMUNES SKOLER 

DEPOT TEK.

TRAPPE

GARD.OVN/FYRDEPOT

VENT.
DEP.

PEDEL

VÆRK.

GARD.

VASK.

Kælderplan  138 m²

1952/1986

Kælderplan  110 m²

1952

BYGNINGSAFSNIT - KÆLDER (IKKE MÅLFAST)
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KLASSE/

VÆRKSTED

KLASSE SLØJDKLASSE

MUSIKGYMNASTIK-

SAL

DEP.

DEP.

REDSK.

OMKL.

T.

T.

DUS

T. T.

BAD

GANG

GANG

BOD

R.

VÆRKSTEDVÆRKSTED

VÆKST-

HUS

TRAPPERUM

KLASSE

KLASSE

KLASSE

KLASSE

GANG

VF.

TRAPPE

DUS/BH. ALRUM

DUS/

BH.

GARD.
T.KØKKEN

GANG

SKUR

Stueplan 200 m²

1952/1986

Stueplan 66 m²

1990

Stueplan 149 m²

1952

Stueplan 753 m²

1952/1993

BYGNINGSAFSNIT - NØRHOLM SKOLE
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K

KLASSE TRAPPE

PÆDAGOGISK

SERVICECENTER
TRAPPE

DUS

EDB
AUDIO RENG.

VÆRKSTED
DEP.

PÆDAGOGISK

SERVICECENTER

SUNDH.

PLEJE

KONTOR

MØDE

DEP.

T.

KOPI

MØDE

PERSONALE

GARD.

DUS-

KONTOR
DUS

DUS

DUS

DUS

T.

1. salsplan 137 m²

1952/1986

1. salsplan 478 m²

1952/1993

BYGNINGSAFSNIT - NØRHOLM SKOLE
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NUVÆRENDE FORHOLD - NØRHOLM SKOLE

FÆLLESAREAL / DUS1

INDSKOLING / DUS1

SPECIALKLASSE

FÆLLESAREAL / DUS2

MELLEMTRIN / DUS2

SPECIALKLASSE

FÆLLESAREAL

UDSKOLING

SPECIALKLASSE

FAGOMRÅDER

ADM./PERSONALE

TOILETTER / BIRUM

EKSTERNE BRUGERE

FÆLLESAREAL

FÆLLESAREAL

Gard. 

bhv.
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Skole-navn Total                         

Alle investeringer 

udføres under ét læringsmiljø

27. Nørholm Skole 21.070.000kr.           

Skole-navn

udføres under ét

27. Nørholm 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

21.070.000 17.340.000kr.           11.170.000kr.           1.460.000kr.              30.000kr.                   

Skole-navn

udføres under ét

27. Nørholm Skole kr.          

G08                         

Udvendig 

renovering

G09                         

Udvendig 

energirenovering

G10                         

Indvendig 

energirenovering

G11                         

Arbejdsmiljø

G12                         

Sikring

30.000 800.000kr.                 1.070.000kr.              5.220.000kr.              2.960.000kr.              300.000kr.                 
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