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BESKRIVELSE 

 

SEBBER LANDSBYORDNING 
 

 

FAKTA 
Adresse Sebber Landsbyordning 

Gl. skolevej 1a 

9240 Nibe 

 

Telefon 98355462 

E-mail sebberskole@aalborg.dk 

Web www.sebberskole.dk 

 

Skoleleder Allan Jensen 

 

Antal elever 65 

 

Antal klasser 6 

 

Antal 
klassetrin 

6 

 

Antal Spor 1 

 

Anden faktuel oplysning.  
(Profilskole eller anden faktuel oplysning) 
Landsbyordning består af; vuggestue, 

børnehave, skole og DUS samlet på samme 

matrikel. 

 

Generel beskrivelse af skolen 

Landsbyordningen arbejder med rullende 

skolestart.  

 

Generel beskrivelse af bygningsmassen 

Landsbyordningen består af en række 

bygninger, som er tilpasset til de forskellige 

aktiviteter der undervises i.  Flere af lokalerne er 

meget utidssvarende og i håndværk og design, 

samt madkundskab, udføres undervisningen på 

Farstrup Skole, idet disse faglokaler ikke er til 

rådighed på Sebber skoler. 

Hovedbygningen er fra 1941 og delvist 

renoveret. Bygningen indeholder gymnastiksal, 

omklædning, klasselokaler bibliotek, kontor og 

personalerum. Den tidligere pedel- og 

inspektørbolig, der også er fra 1941, benyttes til 

DUS, billedkunst, håndarbejde, naturfag og 

pedelværksted. Bygningen er i forskudt plan, 

hvilket blandt andet betyder dårlig 

tilgængelighed og dårlig mulighed for 

etablering af sammenhængende læringsforløb. 

Generelt er faglokalerne utidssvarende og der 

mangler fysiske rammer der imødekommer det 

indholdsmæssige krav der er i reformen.  

 

Tilgængelighed 

Generelt er der ikke taget højde for 

tilgængelighed i forbindelse med ind- og 

udgange til bygningerne. I forbindelse med alle 

indgange er der trapper og internt i 

bygningerne er der flere steder niveauskift, som 

ikke kan forceres, hvis man er kørestolsbruger. 

 

Overordnede tiltag 

Det vurderes at de fysiske rammer Sebber 

landsbyordning i dag har til rådighed, langt fra 

er tilstrækkelige i forhold til at imødekomme de 

indholdsmæssige krav den nye skolereform 

stiller. Derfor indeholder udviklingsplanen for 

Sebber landsbyordning en udvidelse af de 

fysiske rammer. Udvidelsen giver gennem en ny 

organisering af lokalerne, mulighed for at 

etablere de faglokaler, der ikke er tilgængelige i 

dag. 

 

Den nye bygning skal indeholde nye 

hjemklasser til mellemtrinnet samt et 

madkundskabslokale. Centralt er der placeret et 

fællesområde. De nuværende 

mellemtrinslokaler omdannes til hhv. musik og 

personalefaciliteter. I den ene af de to 

forhenværende boliger, etableres der 

Håndværk og Design, mens den anden af de to 

bygninger bevarer sin funktion som værksted 

og fremover foreslås benyttet til depot. 

 

 

 

 

 

BASISOMRÅDER

INDSKOLING & DUS 1

Hjemklasselokaler

På grund af manglende lokaler, bliver 

indskolingens fællesareal i dag benyttet til 

hjemklasselokale for en klasse.  

I Regnbuen (vuggestue, børnehave, DUS) er der 

gode rammer/lokaler 

Grupperum/aflastningsrum

I tilknytning til fællesrummet er biblioteket 

placeret. Dette rum kan benyttes til grupperum.

  

Fælles opholdsrum

Skolens fælles opholdsrum er placeret i 

indskolingsafdelingen, og bliver benyttet som 

hjemklasselokale for en klasse. Det begrænser 

udnyttelsen af rummet og hindre de andre 

klasser i at bruge fællesrummet i 

undervisningen. 

 

Toiletter

Gode toiletforhold for børn og voksne 

Garderobe 

Der er ikke plads til at alle børn kan få deres 

egen garderobe. 

DUS

DUS er placeret i den tidligere pedelbolig, og 

har rammer der er velfungerende. DUS bliver 

sjældent brugt i undervisningsmæssige 

sammenhænge idet der ligger i en selvstændig 

bygning. 

Fokuspunkter for indskoling/DUS

- Fagmiljøer

- Hjemklasser 

- Fællesokaler, DUS+Indskoling 

Tiltag

For at imødekomme behovet for et ekstra 

hjemklasselokale til indskolingen, inddrages det 

nuværende personalerum til et 

hjemklasselokale. Dermed frigives 

fællesområdet, og kan fremover igen benyttes 

til fællesområde for alle skolens elever samt 

samlingsområde for DUS.  

MELLEMTRIN & DUS2

Hjemklasselokaler

Det ene af mellemtrinnets hjemklasselokaler, 

fungerer som musik, hvilke giver flaskehalse i 

skemaet. 

Grupperum/aflastningsrum

Mangel på adgang til grupperum 

Fælles opholdsrum

Samlingsrum for mellemtrin eksisterer ikke. 

Toiletter

Gode toiletforhold 

DUS

Sebber skole har ingen DUS2 

Fokuspunkter for mellemtrin/DUS 

- Fælleslokaler

- Hjemklasser 

Tiltag

Den nye bygning benyttes primært til 

etablering af nye lokaler til mellemtrinnets 

klasser. Mellemtrimmet har fordel af at være 

placeret i direkte forbindelse med 

madkundskab. Yderligere er der i den nye 

bygning også gjort plads til et fællesområde, 

hvor man kan arbejde på tværs af klasser og 

samles til arrangementer specifikt for 

mellemtrinnets elever. 

AULA/SAMLINGSRUM FOR HELE 
SKOLEN 
I dag samles alle børn i skolens gymnastiksal

 

Tiltag 

Ingen tiltag 

 

FAGOMRÅDER
 

Det humanistiske fagområde

Skolen har ikke et fagområde målrettet mod 

humaniora fag. 

 

Tiltag 

Ingen tiltag 

 

Det praktisk/æstetiske fagområde

Ingen lokaler til sløjd, hjemkundskab. 

Undervisning foregår på Farstrup skole. Ingen 

lokaler til Håndværk og Design. 

Billedkunstlokale utidssvarende og lokale deles 

med billedkunst. 

 

Tiltag 

I den nye bygning placeres 

madkundskabslokale i forbindelse med 

fællesareal og mellemtrinnets hjemklasser. Den 

nuværende DUS omdannes til et lokale, hvor 

undervisningen i håndværk og Design samt 

billedkunst kan foregå. Placeringen i nærheden 

af børnehaven, giver mulighed for at denne 

også kan benytte faciliteterne. 

 

Det kropslige/musiske fagområde

Musiklokale fungerer samtidig som klasselokale. 

Gammel gymnastiksal med begrænsede 

aktivitetsmuligheder. 

 

Tiltag 

Et af de eksisterende hjemklasserlokaler i 

mellemtrinnet omdannes så det permanent 

fungerer som musiklokale. Lokalet nærmest 

gymnastiksalen vil være mest naturlige at 

udnytte, så instrumenter let kan fragtes til salen 
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i forbindelse med større arrangementer og 

koncerter. 

 

Det naturfaglige fagområde 

Natur og Teknik lokale utidssvarende og deles 

sammen med billedkunst  

 

Tiltag 

Bygningen der i dag er indrettet til 

personalearbejdspladser, har før reformen 

fungeret som Natur og Teknik lokale. I det der 

etableres personalearbejdspladser et andet sted 

i huset, foreslås det at bygningen igen benyttes 

til undervisning i Natur og Teknik. 

 

Skolens læringscenter/bibliotek 

Lille lokale, der samtidig fungerer som 

grupperum og mødelokale 

 

Tiltag 

Rummet bevarer sin funktion, men i det 

indskolingens fælleslokale ikke længere 

benyttes til klasseundervisning, er der mulighed 

for at skabe mere flydende overgange mellem 

læringscenter og fællesrum. 

 

SKOLEN SOM ARBEJDSPLADS 
 

Møderum 

Intet mødelokale. Læringscenter og 

personalerum fungerer sammen med aula som 

mødelokaler. 

 

Forberedelsesrum 

Godt nyindrettet lokale med arbejdspladser og 

opbevaringsmulighed. 

 

Personalefaciliteter 

Personalerum er nyindrettet med mulighed for 

forberedelse og opbevaring 

 

Administration 

Meget lille og utidssvarende. Ingen mulighed 

for fortrolige samtaler/møder. Sekretær og 

skoleleder deles om kontor. 

 

Tiltag 

Ale eksisterende personalefaciliteter flyttes til et 

nyt personaleområde, placeret i to af de lokale 

hvor mellemtrinnet i dag har klasselokaler. 

 

UDERUMMET 
 

Udendørs værkstedsområder 

Skolen har ingen udendørs værkstedsområder 

 

Arealer med dyrkningsmuligheder/drivhuse 

Skoolen har ingen drivhuse eller 

dyrkningsområder 

 

Idrætsfaciliteter 

Traditionel gymnastiksal 

 

Overgange ude-inde

Fra hovedbygning skal man ud for at komme til 

forberedelse, faglokaler og DUS. 

 

Tiltag 

Generelt foreslås der ingen tiltag i forhold til 

ovenstående områder. 
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BYGNINGSAFSNIT - KÆLDER (IKKE MÅLFAST)

BYGNINGSAFSNIT
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Kælderplan  59 m²

1941

Kælderplan  47 m²

1941

Kælderplan  49 m²

1941

Kælderplan  29 m²

1941



BYGNINGSAFSNIT - STUEPLAN (IKKE MÅLFAST)

BYGNINGSAFSNIT
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1941

Stueplan 107 m²

1941
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1941
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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
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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

LE-LE-LE-LE-LE-LE-LE-LE-
DER.DER.DER.DER.DER.DER.DER.DER.DER.DER.DER.DER.DER.DER.
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GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.

KLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSE
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UDVIKLINGSPLAN

RUMLIG SAMMENHÆNG

GANGLINJER

SPECIALKLASSE

FÆLLESAREAL

UDSKOLING

SPECIALKLASSE

FAGOMRÅDER

ADM./PERSONALE

TOILETTER / BIRUM
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BØRNE-BØRNE-BØRNE-BØRNE-BØRNE-BØRNE-BØRNE-BØRNE-BØRNE-BØRNE-BØRNE-BØRNE-BØRNE-BØRNE-BØRNE-BØRNE-BØRNE-BØRNE-BØRNE-BØRNE-BØRNE-BØRNE-BØRNE-BØRNE-BØRNE-BØRNE-BØRNE-BØRNE-BØRNE-BØRNE-BØRNE-
HAVEHAVEHAVEHAVEHAVEHAVEHAVEHAVEHAVEHAVEHAVEHAVEHAVEHAVEHAVEHAVEHAVEHAVEHAVE

KLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSE
33,6 m²33,6 m²33,6 m²33,6 m²33,6 m²33,6 m²33,6 m²33,6 m²33,6 m²33,6 m²33,6 m²33,6 m²33,6 m²33,6 m²33,6 m²

KLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSE
36,2 m²36,2 m²36,2 m²36,2 m²36,2 m²36,2 m²36,2 m²36,2 m²36,2 m²36,2 m²36,2 m²36,2 m²

LÆRER-LÆRER-LÆRER-LÆRER-LÆRER-LÆRER-LÆRER-LÆRER-LÆRER-LÆRER-LÆRER-LÆRER-LÆRER-LÆRER-LÆRER-
VÆRELSEELSEELSEELSEVÆRELSEVÆRVÆRVÆRELSEVÆRVÆRVÆRELSEVÆRELSEVÆRELSEVÆRELSEVÆRELSEVÆRELSEVÆRELSEVÆRVÆR
38,4 m²38,4 m²38,4 m²38,4 m²38,4 m²38,4 m²38,4 m²38,4 m²38,4 m²38,4 m²38,4 m²38,4 m²38,4 m²38,4 m²38,4 m²

KLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSE
51,2 m²51,2 m²51,2 m²51,2 m²51,2 m²51,2 m²51,2 m²51,2 m²51,2 m²51,2 m²51,2 m²51,2 m²51,2 m²51,2 m²

SAMLING /SAMLING /SAMLING /SAMLING /SAMLING /SAMLING /SAMLING /ING /ING /SAMLING /SAMLING /ING /SAMLING /SAMLING /SAMLING /SAMLSAMLSAMLSAML
MUSIK /MUSIK /MUSIK /MUSIK /MUSIK /MUSIK /MUSIK /MUSIK /MUSIK /MUSIK /MUSIK /MUSIK /MUSIK /MUSIK /
SPISESPISESPISESPISPISPISESPISESPISPISESPISESPISESPISESPISESPISE
65,1 m²65,1 m²65,1 m²65,1 m²65,1 m²65,1 m²65,1 m²65,1 m²65,1 m²65,1 m²65,1 m²65,1 m²65,1 m²65,1 m²65,1 m²

KLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSEKLASSE
40,6 m²40,6 m²40,6 m²40,6 m²40,6 m²40,6 m²40,6 m²40,6 m²40,6 m²40,6 m²40,6 m²40,6 m²40,6 m²40,6 m²40,6 m²

REN.

NATUR-/NATUR-/NATUR-/NATUR-/NATUR-/NATUR-/NATUR-/NATUR-/NATUR-/NATUR-/NATUR-/NATUR-/NATUR-/NATUR-/NATUR-/NATUR-/NATUR-/NATUR-/NATUR-/NATUR-/NATUR-/NATUR-/
TEKNIKTEKNIKTEKNIKTEKNIKTEKNIKTEKNIKTEKNIKTEKNIKTEKNIKTEKNIKTEKNIKTEKNIKTEKNIKTEKNIKTEKNIK

DUSDUSDUSDUSDUSDUSDUSDUSDUSDUSDUSDUS

KON-KON-KON-KON-KON-KON-KON-KON-KON-KON-KON-KON-KON-KON-
TORTORTORTORTORTORTORTORTORTORTORTOR

PERS.PERPERPERPERS.PERS.PERPERPERS.PERS.PERS.PERPER

GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP. GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.GRUPP.

AF-AF-AF-AF-AF-AF-AF-AF-AF-AF-
LAST.LAST.LAST.LAST.LAST.LAST.LAST.LAST.LAST.LAST.

AF-AF-AF-AF-AF-AF-AF-AF-AF-AF-AF-
LAST.LAST.LAST.LAST.LAST.LAST.LAST.LAST.LAST.LAST.LAST.LAST.LAST.

PEDEL-
VÆRK-
STED

BILLEDKUNST
HÅND-
ARB.

DEPOT

CYK-
LER

Stueplan 922 m²
1941

StueplanStueplan 107 m²107 m²
19411941

Stueplan 301 m²301 m²301 m²
1999

Stueplan 137 m²
1941/1983

StueplanStueplan 72 m²72 m²72 m²72 m²
194119411941

Stueplan 41 m²
2008

Tilbygning

ca. 230 m2

PLC åbnes op

Personale

Idræt

Forb.

0. kl.1. kl.. 2. kl..PLC

3-4. 

kl.

6. kl.

Børnehave

Adm

5. kl.

Musik

N/T

Håndværk og

Design
Billedkunst

Hjemkundskab

Fælles

Fælles

DUS/
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INVESTERINGSPLAN

Skole-navn Total                         

Alle investeringer 

udføres under ét læringsmiljø

30. Sebber Skole 21.970.000kr.           

Skole-navn

udføres under ét

30. Sebber 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

21.970.000 12.650.000kr.           4.210.000kr.              1.540.000kr.              2.480.000kr.              620.000kr.                 

Skole-navn

udføres under ét

30. Sebber Skole kr.          

G08                         

Udvendig 

renovering

G09                         

Udvendig 

energirenovering

G10                         

Indvendig 

energirenovering

G11                         

Arbejdsmiljø

G12                         

Sikring

1.040.000kr.              2.740.000kr.              5.410.000kr.              2.390.000kr.              






