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Glimt af fremtidens skole10

På to sjællandske skoler har man gjort sig store anstrengelser for at få bygninger og pædagogik

til at spille sammen. Lektor Søren Nagbøl fra Danmarks Pædagogiske Universitet har med sit

kamera forsøgt at fange stedets ånd i det, der kunne blive fremtidens skole.

Trekroner Skole er lagt i et parklandskab i en helt ny bydel tæt ved Roskilde Universitetscenter. De gule sandstenshuse står i det kuperede terræn omgi-

vet af græs, træer og vilde blomster. Det er som at træde ind i et maleri, hvor duftene fra den rige flora tager imod. Børnene falder helt naturligt ind i hel-

heden og finder en plads, der hvor udsigten er bedst. Andre løber rundt i den rytme, der passer dem. Der arbejdes koncentreret ude som inde, grænserne

Asgård Skole er tilrettelagt som en landsby og placeret mellem villa- og boligkvarterer i Ølby ved Køge. Når vi har passeret hovedbygningen, mødes vi af

et Eldorado af muligheder mellem husene, der er lagt ud som længer på en gård. Vi er i et idræts- og friluftslivslandskab. Der er boldbaner med og uden

kurve, en skateboardbane, en lejrplads, et væld af klatrestativer, sandkasser og løbebakker til de små. Der er nok at rive i for børn i alle aldre. Overalt er
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er åbne, og alligevel er det let at finde et sted, hvor man kan fordybe sig i det, der optager en mest. De nye små finder deres plads i kredsen med hinan-

den, inden de sendes hvert til sit. Vi er i et luftigt anlæg uden tab af strukturerende arkitektoniske rammer. Trekroner Skole opleves mere som et sted, hvor

man kan være, end som en skole.

de på farten, de hujer og hviner og kan ikke få nok af alle herlighederne.

Inden døre fortsætter aktiviteterne i gangarealer, hvor der er plads til både

leg og fordybelse. Klasselokalerne er knap så store, men flot kreerede med

masser af lys og højt til loftet.

Krop, rum, bevægelse og pædagogik
Fotografierne indgår som dokumentation i et større forskningsprojekt på Danmarks

Pædagogiske Universitet med titlen Krop, rum, bevægelse og pædagogik. 

Formålet med projektet er at undersøge, hvad det betyder for børns identitetsdannelse,

når skolebyggerier inddrager udearealerne i den pædagogiske praksis. 


