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Kortet viser, at Børne- og Ungeuniverset på Stigsborg er placeret med Stigsparken mod øst og Limfjorden 
mod syd. 

Børne- og Ungeuniverset bliver med denne placering et synligt pejlemærke – bydelens fyrtårn og arkitek-
toniske varetegn med en maritim identitet – der også vil markere sig fra Aalborgs side af Limfjorden.

BØRNE- OG 
UNGEUNIVERS

Denne folder er en pixiudgave af Visions- og idéoplægget for Børne- og Ungeuniverset på Stigsborg. 

Et Visions- og idéoplæg er den første bearbejdning af bygherrens idé og beskriver de tanker, forvent-
ninger og behov, som bygherren har med henblik på at træffe en beslutning om opgavens realisering 
gennemført via en proces med mange interessenter, - styregruppe, projektgruppe, arbejdsgruppe og en 
rådgivergruppe - som har givet værdifulde input.

Pixiudgaven her har fokus på 4 elementer:

• Pædagogisk vision 
• Vision for bæredygtighed 
• Vision for arkitektur og formgivning
• Organisering ude og inde

Den fulde version af Visions- og idéoplægget findes på www.stigsborghavnefront.dk - under fanen Børn 
og Unge
 



PÆDAGOGISK VISION
Med et Børne- og Ungeunivers i Stigsborg bydelen vil vi skabe et Sammenhængende tilbud fra 0 til 
16 år – en ramme hvor børn og unge kan udvikles og dannes i Et godt børne- og ungeliv, der danner 
et solidt og bæredygtigt fundament for livsglæde, initiativ og foretagsomhed i barndommen og senere i 
tilværelsen som ung og voksen.

Som et fyrtårn for Sammenhæng mellem daginstitution, skole og DUS skal Børne- og Ungeuniverset 
dagen igennem summe af leg, aktivitet og kreativitet. Overalt skal man opleve glade og engagerede børn 
og voksne, som leger og lærer sammen på tværs af alder og interesser. Trivsel og Betydningsfulde fæl-
lesskaber er i højsædet. Venskaber og gode relationer er vigtige i Børne- og Ungeuniverset, som er for 
Alle børn og unge.

Beliggenheden ved park og fjord giver en unik mulighed for at skabe varierede Udendørs læringsmiljøer 
i tilknytning til Børne- og Ungeuniverset. Herigennem skabes et stærkt grundlag for at arbejde med Bæ-
redygtighed og det maritime - herunder samspillet mellem menneske, natur og samfund. Og det giver
potentiale for at styrke Bevægelse som en integreret del af undervisningen.

Tværfaglighed og proces fra ide til produkt skal være omdrejningspunkter for de Projekt- og under-
visningsforløb, som børn og unge i alle aldre skal indgå i. I Børne- og Ungeuniverset arbejder børn og 
unge med Relevante og virkelighedsnære emner, fænomener og udfordringer. Det sker i samarbejde 
med lærere og pædagoger, men også i samarbejde med voksne fra andre sammenhænge, som kan bidra-
ge med supplerende former for viden og faglighed.

Med fokus på, at alle børn og unge har brug for at udvikle Tidssvarende kompetencer og Tillid til egne 
muligheder, er målet, at hvert eneste barn finder sin rette hylde, klædes på til deltagelse og bliver en 
stjerne på sin helt egen måde.

Funktionen som Bydelshus og mødested udspiller sig om eftermiddagen og aftenen i fælleshuset, 
idrætsfaciliteterne, værkstederne og uderummet, hvor Børne- og Ungeuniverset danner ramme om sam-
vær og interessefælleskaber for venner, naboer, familier, klubber og foreninger. Der er kulturtilbud, åbne 
værksteder, events og aktiviteter, hvor man kan mødes, lege, spise og være sammen.

Som et åbent bydelshus bliver Børne- og Ungeuniverset en vigtig Dynamo for udviklingen af en ny og 
attraktiv bydel ved Stigsborg Havnefront.



VISION FOR BÆREDYGTIGHED
I Børne- og Ungeunivers Stigsborg arbejdes med 
udvikling af strategier, metoder og praksis for bæ-
redygtighed i offentlige byggerier og i den pædago-
giske praksis. Projektet tager således afsæt i Aal-
borg Kommunes hidtidige bestræbelser på at skabe 
bæredygtig vækst og vil på mange måder bidrage 
til yderligere udvikling på området. 

I visionen for bæredygtighed i Børne- og Ungeu-
nivers Stigsborg står klima, ressourcer og biodi-
versitet stærkt. Projektet er kendetegnet ved en 
holistisk tilgang til bæredygtighed. Fokus på klima, 
ressourcer og biodiversitet skal minimere negati-
ve påvirkninger af kloden mest muligt og samtidig 
bidrage positivt til nogle af FN’s 17 verdensmål. Pro-
jektet vil højne standarden for bæredygtigt byggeri 
og erhvervsliv – også i fremtidige projekter.

Indenfor pædagogikken arbejdes med at skabe 
indhold i begrebet ’bæredygtig pædagogik’. I den 
forbindelse fungerer FN’s Verdensmål fra 2015 som 
en bæredygtig rettesnor for Børne- og Ungeuniver-

sets arbejde med at danne børn, unge og beboere i 
bydelen til bæredygtige borgere.

Visionen for bæredygtighed i Børne- og Ungeuni-
vers Stigsborg kan sammenfattes i tre aspekter:

• Børne- og Ungeunivers Stigsborg er et hus, som 
bidrager positivt i forhold til klima, ressourcer 
og biodiversitet.

• Børne- og Ungeunivers Stigsborg er et hus, der 
giver mulighed for at synliggøre bæredygtige 
aspekter, der kan gøres tilgængelige for læring 
om bæredygtighed for børn, unge og voksne, 
der færdes og arbejder i bygningen.

• Børne- og Ungeunivers Stigsborg er et hus 
med pædagogiske læringsmiljøer, der gør en 
forskel og klæder børn og unge på til at foran-
dre verden, så de kan tage del i en bæredygtig 
samfundsudvikling.



ARKITEKTUR OG FORMGIVNING
Det vellykkede byggeri fødes ud af synergien imel-
lem bygninger, ’mellemrum’ og funktioner – med 
andre ord er arkitektur meget mere end æstetik. 
God arkitektur er kontekstafhængig og bygger på 
et samspil med det omkringliggende bymiljø og 
landskab. 

Der vil være forskellige muligheder for disponering 
af Børne- og Ungeuniverset – enten som en relativ 
stram karréstruktur eller en mere åben bebyggel-
se, der i højere grad er vævet sammen med den 
tilgrænsende park. 

I den overordnede disponering af bygningsvolume-
net er der en god sammenhæng mellem ude og 
inde, og der er gode dagslysforhold. En mere åbne 
struktur med nedtrapning af bygningshøjden mod 
syd og øst vil være optimalt ift. dagslys og skygger 
indendørs og på skolens og daginstitutionens pri-
mære udearealer.

Følgende målsætninger opsummerer ønskerne til 
bygningens arkitektur og formgivning:

MARKANT ARKITEKTUR MED EN STÆRK IDENTITET
Bygningen skiller sig ud i forhold til det omgivende 
bebyggelsesmiljø. Børne- og Ungeuniversets place-
ring ud til fjorden kan være udgangspunkt for det 
maritime som et tema i bygningens arkitektoniske 
udtryk.

STOFLIG OG OPLEVELSESRIG
Bygningens materialitet understøtter en høj grad 
af stoflighed, taktilitet og detaljering så oplevelses-
værdien højnes. 

NEDTRAPNING
Bygningen faciliterer mødet med Stigsparken mod 

øst og Limfjorden mod syd. Det er et klart ønske, at 
bygningen her gradvist nedtrappes og på den måde 
lægger sig ind og tilpasser sig det omkringliggende 
landskab.

SAMMENHÆNG MELLEM UDE OG INDE
Bygningen faciliterer flydende overgange mellem 
ude og inde. Særligt i stueplan er det vigtigt, at de 
udendørs og indendørs læringsrum fletter sig med 
hinanden så hverdagsbrugen understøttes. Også 
uderum i højden, herunder tage samt facader, kan 
indgå som en integreret del af bygningens aktive 
kvadratmeter.

RUMMELIG OG FLEKSIBEL
Bygningens indvendige strukturering af rum og 
funktioner understøtter en høj grad af fleksibilitet.

KANT UD TIL BYGADEN
Bygningens vestlige del skaber en kant ud til Byga-
den. Her bliver bygningens vestlige facade medspil-
ler i Bygadens forløb af etageejendomme i op til 5 
etager.

ÅBEN STUEETAGE
Facaderne i stueetagen er udadvendte signalerer, 
at bygningen er åben og inviterende. Generelt skal 
bygningen være imødekommende og tilgængelig 
for de besøgende.

UDEAREALER 
De nære udearealer i umiddelbar forbindelse med 
bygningen formgives som udendørs lærings- og op-
holdsrum, der er tilpasset alderstrin. De understøt-
ter aktivitet og bevægelse samt udendørs lærings-
situationer, hvor naturen bruges aktivt.



Børne- og Ungeuniverset skal bruges af mange 
brugere i en lang årrække og skal derfor være funk-
tionelt, robust og langtidsholdbart. Det er samtidig 
vigtigt, at det udformes med tydeligt afsæt i den 
udarbejdede vision og de pædagogiske grundprin-
cipper. Det betyder, at vi udfordrer den traditionelle 
tænkning, hvor daginstitution er isoleret fra skole 
og hvor undervisningsaktiviteter udfoldes som ’1 
klasse, 1 time, 1 lærer i 1 lokale’.

Vi ønsker at organisere, praktisere og indrette 
Børne- og Ungeuniverset, så det er muligt at forene 
det nære trygge kendte miljø fra den mindre enhed 
med de muligheder og ressourcer, som større læ-
ringsfællesskaber bringer med sig for både børn og 
voksne. De pædagogiske miljøer og rum opbygges 
af følgende elementer, som illustreret ovenfor:

• Fælleshuset
• 4 afdelinger – daginstitution, indskoling, mel-

lemtrin og udskoling
• 12 aldersbaserede læringsmiljøer med værkste-

der og laboratorier
• Uderum

ORGANISERING - INDE OG UDE

Fælleshuset er universets hjerte, der rummer 
hovedindgang, faciliteter til idræt og musik, pro-
duktionskøkken, folkekøkken, madkundskab, pæ-
dagogisk læringscenter, administration, møderum 
og skolens personalefaciliteter. Det fælles produk-
tionskøkken leverer mad til skolens og daginsti-
tutionens børn. Folkekøkkenet på kanten mellem 
daginstitution og kantineområde kan bruges af alle 
brugere. 

Derudover placeres læringsmiljøer for science samt 
design og produktion i overgangen mellem fælles-
huset og henholdsvis udskoling og mellemtrin.



TIDSPLAN



”Børne- og Ungeunivers Stigsborg – et 
maritimt fyrtårn for sammenhæng fra 
0-16 år i en bæredygtig bydel, hvor børn 
og unge indgår i betydningsfulde fæl-
lesskaber.”

DEN FULDE VERSION AF VISIONS- OG IDÉOPLÆGGET FOR BØRNE- OG UNGEUNIVERS STIGS-
BORG FINDES PÅ WWW.STIGSBORGHAVNEFRONT.DK


