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1. Indledning
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Aalborg Kommune har, som bygherre, besluttet at 

etablere et Børne- og Ungeunivers på Stigsborg 

Havnefront. Det kommende Børne- og Ungeunivers 

skal bestå af en firesporet skole med indskoling-, 

mellemtrin- og udskoling med 1000 elever og 

tilhørende DUS/SFO samt en ny daginstitution 

hørende under Dagtilbud Nørresundby med både 

vuggestue til 60 børn og børnehave til 100 børn. Den 

eksisterende Skansevejens Skole skal flytte til det 

nye Børne- og Ungeunivers. 

Børne- og Ungeuniverset skal også fungere som 

et bydelshus for det voksende lokalsamfund i 

Nørresundby og den bydel, der netop nu er ved at 

tage form. Projektet rummer yderligere udearealer 

med tilhørende anlæg, herunder et større bydelstorv 

kaldet Skolepladsen. Børne- og Ungeuniverset får en 

helt enestående beliggenhed i den nye bydel tæt på 

Limfjorden og den nye park og fritidsområde kaldet 

Stigsparken.

I foråret 2019 fik DK2 Bygherrerådgivning med 

underrådgiverne Nerd Architects, Learningspaces, 

Etos Ingeniører, CFBO og Norconsult tildelt 

bygherrerådgivningsopgaven vedrørende 

etablering af Børne- og Ungeuniverset på Stigsborg. 

Rådgivningen forløber gennem faserne: Visions- og 

Idéoplægsfasen, programfase med udvikling af det 

samlede udbudsmateriale, prækvalifikationsfase, 

tilbudsfase, bedømmelsesfase, forhandlingsfase, 

projekteringsfase og endelig udførelsesfasen, inden 

indflytningen kan finde sted i foråret 2024.

Dette beslutningsdokument er afrapporteringen 

af rådgivningens første fase med udvikling af et 

Visions- og Idéoplæg. 
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Et idéoplæg er den første bearbejdning af 

bygherrens idé og beskriver de tanker, forventninger 

og behov, som bygherren har med henblik på at 

træffe en beslutning om opgavens realisering. 

Aalborg Kommune har ønsket, at der under 

udarbejdelsen af idéoplægget gennemføres en 

visionsproces med inddragelse af alle relevante 

interessenter – derfor kalder vi det et Visions- og 

Idéoplæg.

Dette oplæg indeholder en helhedsorienteret 

og sammenfattende beskrivelse af Børne- og 

Ungeuniverset på Stigsborg. 

• Dette sker først gennem en beskrivelse af 

visionen for den nye bydel og indplaceringen af 

Børne- og Ungeuniverset heri. 

• Herefter beskrives det pædagogiske grundlag – 

herunder den pædagogiske vision, principperne 

for universets organisering samt beskrivelse af 

universets funktioner og rum. Der er også fokus 

på udearealerne, både som læringsarealer, 

bevægelsesarealer og fritidsarealer. 

• Herefter fokuseres på bæredygtighed gennem 

en beskrivelse af ønsket om DGNB-certificering, 

cirkulær økonomi, SMARTE løsninger, 

commissioning, og hvordan FN ś 17 Verdensmål 

kan være samlende for det bæredygtige arbejde 

med Børne- og Ungeuniverset. 

• Herefter følger en beskrivelse af grunden og 

bygningen, dvs. de planlægningsmæssige 

rammer, jordbundsforhold, forureningsforhold, 

forsyningsforhold, volumenstudier samt 

arkitektur. 

• Afslutningsvis beskrives arealbehovene – 

ude og inde – anlægsøkonomien, tidsplanen, 

risikovurderinger og endelig forslag til 

udbudsstrategi.

Igennem visions- og idéoplægget ønsker Aalborg 

Kommune at formidle visionen og forudsætningerne 

for arbejdet med Børne- og Ungeunivers Stigsborg 

til en bred målgruppe.

1.1 Hvad er et Visions- og 
Idéoplæg? 
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Dette Visions- og Idéoplæg er et resultat af 

en proces gennemført af en styregruppe, 

projektgruppe, arbejdsgruppe og en rådgivergruppe. 

Elementerne i processen har været:

• et større kick-off arrangement for at komme 

godt i gang, hvor alle interesserede var inviteret

• en række workshops med skolens og 

dagtilbuddets personale og ledelse samt 

interessentgrupper

• studieture med styregruppen, projektgruppen 

og medarbejdere og endeligt 

• arbejdsmøder mellem rådgivergruppen og en 

lang række personer og afdelinger spredt rundt i 

Aalborg Kommunes brede organisation

Den involverende proces har haft to hovedspor, 

hvor det ene havde fokus på udvikling af det 

pædagogiske grundlag, og det andet spor havde 

fokus på bæredygtighed. 

Alt i alt har der været gennemført mange møder 

og workshops med en bred deltagelse af Børne- og 

Ungeuniversets mest centrale aktører. Undervejs 

har der været udvist et betydeligt engagement 

fra de ansatte, der kommer fra dagtilbud- og 

skoleverdenen samt de ansatte, der arbejder med 

bygninger, miljø og planlægning. 

1.2 Den forudgående 
proces 
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Koncept diagram for Børne- og Ungeuniversets relationer indefra 

og ud og udefra og ind
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Det kommende Børne- og Ungeunivers på Stigsborg 

skal fungere som en dynamo i Stigsborg kvarteret 

– et bydelshus, som kan bruges af både børn og 

unge, personale og lokalsamfundets forenings- og 

kulturliv. Som dynamo vil Børne- og Ungeuniverset 

dermed være medskaber af en levende bydel, 

hvor fællesskabet er vigtigt. For at dette kan ske, 

er der en række forhold, som har indflydelse på 

hvordan Børne- og Ungeuniverset kan komme 

til at fungere. Set udefra og ind drejer det sig 

om de planlægningsmæssige forudsætninger, 

der på forskellige måder sætter rammer op for 

selve byggefeltet, bygningens arkitektur og dets 

sammenhæng til omgivelserne. Herudover er 

der også nogle programmatiske forhold samt 

pædagogiske visioner, der i en indefra og ud relation, 

udstikker retningen for selve værdisiden af Børne- 

og Ungeuniverset. Det vil i høj grad påvirke, hvordan 

stedet kan komme til at fungere på daglig basis. 

Det helt unikke udgangspunkt for arbejdet 

med etableringen og udviklingen af Børne- og 

Ungeunivers Stigsborg spiller på flere strenge. For 

det første er der momentum netop nu, hvor bydelen 

er ved at tage form. Set i det perspektiv bliver 

Børne- og Ungeuniverset del af et åbningstræk, 

der vil understøtte og stimulere bydelens byliv og 

arkitektoniske ambition. Samtidig samles her flere 

funktioner – dagtilbud, skole og bydelsfunktioner 

– i et univers. Det fordrer nytænkning og skaber 

muligheder for, at her kan opstå synergi på tværs af 

funktionerne. Herudover er områdets beliggenhed 

helt unik. Byggefeltet ligger ud til park og fjord med 

herlighedsværdier, som ikke kan findes andre steder. 

Det betyder, at Børne- og Ungeuniverset kan række 

ud mod og favne mulighederne i naturen. Endeligt 

er ambitionerne for bæredygtighed høje. Børne- 

og Ungeuniverset på Stigsborg anskues som et 

foregangseksempel for, hvordan der kan arbejdes 

med bæredygtighed i Aalborg kommunes egne 

byggerier. 

Den pædagogiske vision

Det pædagogiske grundlag for Børne- og 

Ungeuniverset er blevet til i efteråret 2019 i en 

ambitiøs proces med projektejere, medarbejdere, 

ledere, eksterne brugere, interessenter og 

øvrige aktører i udviklingen af bydelen og af 

Børne- og Ungeuniverset. Processen har formet 

grundlæggende og retningsgivende pædagogiske 

pejlemærker og principper samt en overordnet 

pædagogisk vision for det nye Børne- og 

Ungeunivers. Den overordnede pædagogiske vision 

lyder som følgende:

1.3 Børne- og 
Ungeuniverset som 
bydelshus og maritimt 
fyrtårn – et hus der giver 
’noget igen’ 
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“Børne- og Ungeunivers Stigsborg – 
et maritimt fyrtårn for sammenhæng 
fra 0-16 år i en bæredygtig bydel, hvor 
børn og unge indgår i betydningsfulde 
fællesskaber”
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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 
fællesskaber 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 Bæredygtighed 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 undervisningsforløb, 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 bidrage 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 samvær 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.
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Visionen om bæredygtighed

Aalborg Kommune har igennem en lang årrække 

arbejdet for en grøn omstilling med bæredygtig 

vækst, hvor der i kommunen har været stort fokus 

på ansvarlighed overfor miljø, ressourcer og 

sociale forhold. Intentionerne er konkretiseret og 

sammenfattet i en ’Bæredygtighedsmanual’, som 

i en længere periode har været retningsgivende 

for beslutninger, projekter og tiltag, der 

søsættes i kommunens byggesektor. Manualen 

er aktuelt under afvikling og erstattes af en ny 

bæredygtighedsstrategi, som er under udvikling. 

De bæredygtige visioner og intentioner for 

Børne– og Ungeuniverset rækker langt videre end 

retningslinjerne nedfældet i manualen.

Visionen for bæredygtighed i projektet er dels at 

skabe et hus, som honorerer behovet for at opholde 

sig i en sund og bestandig bygning, men også at 

skabe et hus, som ikke driver rovdrift på klodens 

ressourcer, ikke bidrager til uhensigtsmæssige 

klimaforandringer eller forringet biodiversitet. 

Intentionen er derimod, at bygningen bidrager 

positivt – fx indenfor vedvarende energiløsninger 

samt flora og fauna.

Derudover er det en målsætning via husets funktion 

som dagtilbud, skole og bydelshus, at motivere børn, 

unge og voksne til at tage vare på kloden på en mere 

hensigtsmæssig måde – ved at opholde sit i et hus 

som inspirerer til klimabevidst omtanke og handling 

– både i de indendørs og udendørs fysiske miljøer 

og i de pædagogiske læringsmiljøer (=summen af de 

fysiske miljøer og den pædagogiske praksis).

Børne – og Ungeunivers ved Stigsborg er 

bæredygtigt fordi:

• Der er for Børne- og Ungeuniverset skabt et 

grundlag, som via fokus på klima, ressourcer 

og biodiversitet minimerer påvirkningen af 

vores fælles klode mest muligt, samtidig med at 

projektet bidrager til løsningen af nogle af FN’s 

17 verdensmål. 

• Projektet er kendetegnet ved en holistisk tilgang 

til bæredygtighed, som via DGNB-systemet 

søger at favne og dokumentere netop denne 

tankegang samtidig med, at det understøttes 

og forstærkes af fokuspunkter, som Aalborg 

Kommune vurderer vil højne bæredygtigt 

byggeri og erhvervsliv - ikke blot i dette projekt 

men i alle fremtidige projekter.
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Aalborg Kommune har under udarbejdelsen af 

Visions- og Idéoplægget været organiseret med 

en styregruppe, en projektgruppe og en række 

arbejdsgrupper/tema-arbejdsgrupper.

Styregruppens opgave har været at træffe og 

indstille strategiske og principielle beslutninger, som 

sikrer fremdrift af projektet. Det er i styregruppen 

langt de fleste beslutninger tages.

Styregruppen har følgende deltagere:

• Tina French, Skolerådmand 

• Jakob Ryttersgaard, Skoledirektør (Projektejer) 

• Mads Rune Jørgensen, Skolechef 

• Morten Skipper Christensen, Økonomichef 

Skoleforvaltningen 

• Susanne Folsach Klessen, Skoleleder 

Skansevejens Skole 

• Hans Chr. Mariegaard, Børne- og Familiechef 

(Projektejer) 

• Lars Lynghøj, Områdeleder, familie- og 

beskæftigelsesforvaltningen 

• Charlotte Petronelle Krogh Knudsen, 

Afdelingsleder By- og Landskabsforvaltningen 

• Peter Munk, Bygningschef AK Bygning 

• Louise Thorup Frederiksen, Bygherrerådgiver AK 

Bygning (Projektleder) 

• Karen Nygaard Kristensen, Udviklingskonsulent 

Skoleforvaltningen (Projektleder) 

• Louise Langbo Meyer, Udviklingskonsulent 

Skoleforvaltningen (2’er for projektleder) 

• Majbritt Iversen, Rådmand, Familie- og 

Beskæftigelsesforvaltningen 

• Michael Damm, Bæredygtigheds- og 

Udviklingschef, Miljø- og energiforvaltningen (er 

med ad hoc) 

• Erik Kristensen, Afdelingschef i Sundheds- og 

Kulturforvaltningen

Det er i projektgruppen, at beslutninger ift. arbejde 

med de pædagogiske miljøer og arbejdspladser, 

samt udearealer og fritid forberedes, koordineres og 

bearbejdes.

Projektgruppen har følgende deltagere:

• Louise Thorup Frederiksen, Bygherrerådgiver AK 

Bygning (Projektleder byggesag) 

• Thomas West, Bygherrerådgiver AK Byg 

• Karen Nygaard Kristensen, Udviklingskonsulent, 

Skoleforvaltningen (Projektleder skole) 

• Susanne Folsach Klessen, Skoleleder 

Skansevejens Skole 

• Per Jensen, Leder af byg og arbejdsmiljø i F&B 

(Projektleder dagtilbud) 

• Janne Højslet Faurby, Dagtilbudsleder, familie-

og beskæftigelsesforvaltningen 

• Kristina Bakmann, Kommunikationskonsulent, 

Skoleforvaltningen 

• Alex Tolstrup, Byplanlægger By- og 

Landskabsforvaltningen 

• Mads Rune Jørgensen, Skolechef, 

skoleforvaltningen

Erik Bjærge Alrø, bygherrerådgiver DK2 har deltaget 

i både styregruppe- og projektgruppemøder. 

Der har været nedsat 12 tema-arbejdsgrupper 

med udgangspunkt i emner som eksempelvis 

bæredygtighed, dagtilbud, indskoling, mellemtrin, 

udskoling og kultur og idræt.

1.4 Organiseringen bag 
projektet
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2. Visionen for 
lokalområdet
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Den overordnede vision for Stigsborg Havnefront 

er, at området i fremtiden skal blive til en ny blandet 

bydel i Aalborg, der skaber sammenhæng mellem 

Aalborg og Nørresundby på tværs af Fjorden. 

Nøgleordene for den nye bydel er blandede 

anvendelser, tæthed, nysgerrighed og kvalitet, 

mangfoldighed, samarbejde og eksperimenter – 

kendetegnet ved nærheden til fjordens landskab 

og en stor attraktiv bydelspark: Stigsparken 

(se Udviklingsstrategien (2017) samt Værdi- og 

kvalitetskatalog (2015)). 

”Stigsborg Havnefront skaber en 
sammenhængende Aalborg bymidte omkring 
fjorden. Bydelen giver optimale rammer for liv 
i byen, på og ved vandet, for bosætning og for 
virksomhed samt for at bruge og opleve områdets 
særlige karakteristika. Stigsborg Havnefront er 
tæt og varieret bymidte bygget på nysgerrighed 
og kvalitet, mangfoldighed, samarbejde, 
eksperimenter og vilje til at gøre Aalborg til et 
stadig mere betydende vækstcenter regionalt 
og nationalt, med stadig stærkere internationale 
forbindelser” 

(citat Udviklingsstrategi, 2017). 

SkoleBydelshus

Daginstitution

Børne- og 
Ungeuniverset, 

Stigsborg Havnefront

Børne- og 
Ungeunivers

Stigsparken Delområder

Byggefelt Børne- og Ungeunivers

Lokalplangrænse 
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Områdets udviklingsstrategi indeholder ambitioner 

om at Stigsborg Havnefront skal være et 

forgangseksempel for SMART, social, miljømæssig 

og økonomisk bæredygtighed (se mere herom i 

afsnit 5). En ambition som er kendetegnet ved en 

sammentænkning af midtby, det grønne fra parken, 

det blå fra fjorden og LAR (Lokal Afledning eller 

Anvendelse af Regnvand), hvilket er helt unikt, hvad 

angår muligheder og placering. 

Stigborg Havnefronts udviklingsstrategi går godt 

tråd med Aalborgs helt særlig og nedfældede DNA, 

som via bla. grundfortælling og pejlemærker definer-

er et bæredygtigt fællesskab hvor hvor der er plads 

og støtte til alle i en grøn balance.

Primo 2019 udmøntede ovenstående ambitioner 

sig i en bæredygtighedsstrategi, for Stigsborg 

Havnefront, hvor Aalborg Kommune har 

konkretiseret indsatserne ud fra FN’17 verdensmål. 

Med bæredygtighedsstrategien går man foran og er 

med til at hæve barren for bæredygtighed, samtidig 

med at Stigsborg Havnefront dermed indtænkes 

i en større kontekst, ikke kun i byen, regionen eller 

landet, men også i en global skala. 

Aalborg Kommunes kommende 

bæredygtighedsstrategi baseres ligeledes på FN 17 

verdensmål, og med mange af de samme fokuserede 

delmål som for Stigsborg Havnefront. Derved er 

der mellem Aalborg kommunes strategiarbejde 

og udviklingen af Stigsborg Havnefront en vigtig 

sammenhæng, som danner det perfekte grundlag 

for et bæredygtigt Børne- og Ungeunivers. 

Den bæredygtige strategi for det kommende Børne- 

og Ungeunivers vil tage afsæt i FN’ 17 verdensmål, 

og der vil være fokus på at favne både Aalborg 

Kommunes bæredygtighedsstrategi og Stigsborg 

Havnefronts indsatskatalog for en SMART og 

bæredygtig bydel.

2.1 En Bæredygtig Bydel
Visions- og idéoplæg

B
ø

rn
e

- o
g

 U
n

g
e

u
n

iv
e

rs S
tig

sb
o

rgSide 16



Ambitionerne for bydelens byliv er høje. Allerede i 

Værdi- og Kvalitetskataloget (2015) var der fokus 

på at skabe en levende, mangfoldig og nysgerrig 

bydel. Blandt andet ved at sætte fokus på værdier 

som ’midlertidighed, oplevelse, laboratorium og 

eksperimentarium’ samt kvaliteter som byliv og 

variation.  

Sidenhen med Udviklingsstrategien (2017) 

fastlægges Byliv som en vigtig prioritet i 

byudviklingen. I Udviklingsstrategien blev det 

bundet op på del-visioner som ’Liv og Attraktivitet’, 

’Bymidte’ og ’Det midlertidige’ og den konkrete 

strategi ’Levende og Unik’, hvori en skole som 

funktion nævnes specifikt. 

Ambitionerne og værdierne understøttes af den 

måde Bydelsplanen struktureres. I Udviklingsplanen 

for etape 1 (2017) findes en række forskellige 

hovedgreb for kvartersdannelse, herunder: 

stiforbindelser og bevægelsesmønstre, byrum 

og hierarkiet imellem dem samt midlertidige 

anvendelser. Disse hovedgreb understreger 

vigtigheden af at bydelen bliver et levende kvarter, 

hvor kvaliteten af de offentlige rekreative strukturer 

så som byrum, gaderum og parken understøtter 

fællesskaber.

Som supplement hertil udarbejdede 

Byudviklingsselskabet i 2018 en særskilt 

Bylivsstrategi for området. Strategien indeholder 

følgende indsatser: ’Vi eksperimenterer’, ’Vi skaber 

tilgængelighed’, ’Vi understøtter naboskabet’ og ’Vi 

gør det sammen’. Derved understreges den fælles 

ambition om at skabe en levende og aktiv bydel.

2.2 Børne- og 
Ungeuniverset som 
dynamo for bydelen

Vi 
eksperimenterer

Vi 
skaber 

tilgængelighed

Vi 
understøtter 
naboskabet

Vi 
gør det sammen
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Et moderne Bydelshus med et maritimt 
præg

Børne- og Ungeuniverset spiller en hovedrolle for 

at indfri disse ambitioner. Med en beliggenhed 

i knudepunktet for bydelens kommende 

stiforbindelser, på kanten af Stigsparken og i første 

parket til Fjorden er der direkte adgang til områdets 

unikke kvaliteter. 

Den kommende bygning bliver med denne placering 

et synligt pejlemærke – bydelens fyrtårn og 

arkitektoniske varetegn med en maritim identitet – 

der også vil markere sig fra Aalborgs side af fjorden. 

 

Det kommende Børne- og Ungeunivers vil med sine 

skole-, institutions-, idræts- og uderumsfaciliteter 

tilbyde indre og ydre kvadratmeter af høj kvalitet, 

der på forskellig vis vil kunne understøtte Stigsborg 

Havnefront som en attraktiv og levende bydel. 

Børne- og Ungeuniverset vil med dets lokaler 

tilbyde det lokale foreningsliv nye rammer. Det vil 

på den ene side understøtte muligheden for at nyt 

foreningsliv vil opstå blandt de kommende beboere 

og samtidig vil det sikre attraktive rammer til det 

eksisterende foreningsliv. 

Skolepladsen

Børne- og 
Ungeunivers

LIMFJORDEN

Fjordpladsen

Henning Jensens Plads

Parkpromenade

STIGSPARKEN

Syresti forbindelsen

Promenade

Delområder

Byggefelter

DELOMRÅDE A

Delområde A

Skolepladsen

Børne- og 
Ungeunivers

LIMFJORDEN

Fjordpladsen

Henning Jensens Plads

Parkpromenade

STIGSPARKEN

Syresti forbindelsen

Promenade

Delområder

Byggefelter

DELOMRÅDE A

Delområde A
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”Stigsborg skal videreføre den historiske 
bykernes DNA i sin skala, bebyggelsesstruktur 
og byrumshieraki. En grøn og mangfoldig bydel 
med masser af liv mellem husene og med høj 
bokvalitet, blandt andet i samspillet med fjorden 
og Stigsparken. Karréby med et twist!” 

(Værdi- og kvalitetskatalog, 2015).
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Byggefeltet for Børne- og Ungeuniverset har en helt 

unik placering ud til park og fjord. Med ambitionen 

om at være et maritimt fyrtårn og et bydelshus er 

netop relationerne til de omkringliggende rekreative 

områder en afgørende identitetsmarkør for det 

kommende byggeri (se mere herom i afsnit 4). 

Stigsparken
Øst for byggefeltet ligger Stigsparken. Her etableres 

en bydelspark, der med fokus på både nytte- og 

herlighedsværdier skaber et grønt naturrum for 

både bydel og by. Her er biodiversitet, flora- og 

faunapassager samt tilgængelighed til og på 

tværs af parken centrale omdrejningspunkter. 

Med fire forskellige biotoper skabes der forskellige 

fortællinger i parken, som danner en række 

karakteristiske landskaber rige på oplevelses- og 

læringsmuligheder. 

Stigsparken vil på flere niveauer være med til at 

understøtte undervisningen og læringen i Stigsborg 

Børne- og Ungeunivers. Blandt andet etableres 

der i parken en række fleksible ’naturrum’, der kan 

indtages og bruges af bydelens indbyggere samt 

Børne- og Ungeuniversets personale, børn og 

unge. Herudover etableres der i den nordlige del af 

parken også flere fælles bydelsfunktioner så som 

skateanlæg, fodboldbaner mm. 

”Stigsparken skal indrettes som bydelens 
rekreative samlingspunkt. Den skal være et 
offentligt rekreativt område med muligheder 
for både aktiviteter, ophold, begivenheder mv., 
der skal bidrage til at skabe en alsidig, arts- og 
oplevelsesrig moderne by- og landskabspark” (citat 
Rammelokalplan).

2.3 De offentlige byrum: 
Stigsparken, Skolepladsen, 
Fjordpladsen og 
Promenaden
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Her vil man kunne gå på opdagelse og lære om de 
økologiske forhold, klima, astronomi, indikatorer 
på naturkvaliteter og forskellige plantesamfund, 
idet parken vil være en 1:1 model af biotopernes 
forskellighed og planternes voksesteder. 
Skolen vil f.eks. kunne udarbejde opgaver til 
feltundersøgelser, hvor eleverne guides til at 
undersøge relevante forhold og lære at iagttage, 
indsamle, optælle og artsbestemme ved hjalp af 
opslagsværker” 

(citat, Dispositionsforslag til helhedsplan for ’Stigsborg 
Naturpark’)
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Ud over Stigsparken er der i bydelen 3 andre 

centrale byrum med stor betydning for Børne- og 

Ungeuniversets daglige interaktion med kvarteret: 

Skolepladsen, Promenaden og Fjordpladsen. Hertil 

kommer også Limfjordens udstrakte vand. Det 

skaber helt unikke muligheder for at komme tæt 

på og integrere vandet, som et muligt udendørs 

læringsrum.  

Skolepladsen, Promenaden og 
Fjordpladsen 

Skolepladsen ligger på byggefeltets nordlige side 

som en udløber af den eksisterende Syresti. Herved 

skabes der en forbindelse til Promenaden; den 

vestlige kant mellem parken og bebyggelsen. 

Visionerne for Skolepladsen og Promenaden er, 

at de netop skal sikre adgang til området. Og for 

Promenadens vedkommende som en bilfri gang- 

og cykelforbindelse skabe en overgang mellem 

det byggede miljø og åbne karaktergivende 

landskabsrum (Kvalitetsprogram for gade og 

byrum, s. 9 & 30). Ift. Skolepladsen er den visuelle 

og funktionelle sammenhæng til Syrestien i et 

rekreativt bånd vigtig. Ligeledes skal Skolepladsen 

afvikle en del af Børne- og Ungeuniversets 

hverdagslogistik, herunder ankomstsituationen, 

parkering af cykler samt tilbyde opholdsmuligheder 

mv. (Kvalitetsprogram for gade og byrum, s. 37 samt 

Rammelokalplan).

”’Skolepladsen’ skal indrettes som en rekreativ 
plads, der både fungerer som transitplads 
(ankomstareal til børn- og ungeunivers og 
stiforbindelse), offentligt opholdsrum og 
aktivitetsplads, og som kan rumme aktiviteter 

knyttet til skolen” (citat Rammelokalplan). 
Fjordpladsen der ligger syd for Børne- og 

Ungeuniverset indgår ikke i projektet vedr. Børne- 

og Ungeuniverset. Pladsen ligger som en naturlig 

forlængelse af havnepromenaden. Her vil der 

fremadrettet være fokus på at skabe adgang til 

vandet samt udsyn til Stigsborg Bygade. I visionen 

beskrives Børne- og Ungeuniverset som et maritimt 

fyrtårn. Derved integreres en forståelse af Fjorden 

som et læringsrum på niveau med både Parken og 

Skolepladsen. 

”’Fjordpladsen’ skal indrettes som bydelens 
aktive plads - et offentligt rekreativt område 
med mulighed for ophold, events, koncerter 
mv. samtidig med at der skabes plads til 
aktiviteter knyttet til vandet. ‘Fjordpladsen’ 
skal indrettes, så den fungerer i sammenhæng 
med det sammenhængende promenadeforløb. 
Der skal etableres niveaufrie overgange” (citat 
Rammelokalplan).

Der arbejdes i andet regei på etablering af et Blåt 

foreningshus for frivillige foreninger indenfor 

aktiviteter knyttet til fjorden. Her er det tanken at 

også Børne- og Ungeuniverset skal have mulighed 

for at etablere et maritimt læringsmiljø for 

aktiviteter på og ved vandet.
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Stigsparken

'Skolepladsen'
Syrestien

'Fjordpladsen'

Henning Jensens 
Plads

P-hus

P-hus

P-hus

Parkpromenade

Havnepromenade

Stigsborg Brygge
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Kortbilag 7 - Illustrationsplan

21.8.2019

Lokalplan 1-1-118

Illustrationsplanen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.

Helhedsplan
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Børne- og Ungeuniverset vil aktivt gøre brug af 

Bydelens omkringliggende byrum. Her spiller 

Stigsparken, Skolepladsen og Fjorden en særlig 

rolle. I tillæg er der i rammelokalplanen udpeget 

en principiel placering af skolegård og legeplads, 

der griber ud i Stigsparken netop øst for Børne- og 

Ungeuniverset.

Endeligt er der de helt nære arealer, der vil omgive 

den endelige bygningsmasse indenfor byggefeltet. 

Ambitionerne og det pædagogiske program for 

uderummene – herunder særligt de nære uderum, 

redegøres der nærmere for i afsnit 4. 

2.4 Børne- og Ungeuniversets 
brug af bydelens rum og 
funktioner

Del af et åbningstræk

Børne- og Ungeuniverset vil med ibrugtagning 

i 2024 fungere som del af et stærkt 

åbningstræk for Stigsborg og medvirke 

til at brande den nye bydel. Når Børne- 

og Ungeuniverset tages i brug, vil der i 

forvejen være etableret en række forskellige 

boligprojekter. Det betyder at Børne- og 

Ungeuniverset vil kunne understøtte 

eksisterende liv i området, samtidig med at 

Nørresundbys øvrige beboere med skole og 

institutionssøgende børn vil færdes i området 

og dermed få kendskab til dets muligheder 

- også udenfor skolens og institutionernes 

åbningstid. 

Også i selve etableringsfasen vil der i området 

for det kommende Børne- og Ungeunivers 

blive etableret midlertidige byrum, som på 

forskellig vis understøtter et spirende byliv, og 

inviterer kommende brugere indenfor.
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Offentligt byrum udenfor 
byggefeltet

Relation til Børne- og 
Ungeuniverset

Skolepladsen

Se udpeget område a.

Skolepladsen vil fungere som 
ankomstområde for Børne- og 
Ungeuniverset. Her skal være plads til 
cykelparkering, ophold og samtidig 
skal adgangen og flowet fra Syrestien 
til Stigsparken understøttes.

Principiel placering af skolegård og 
legeplads. Disse områder beskrives 
mere indgående i afsnit 4.

Se udpeget område b.

Umiddelbart øst for Børne- og 
Ungeuniverset er der i Stigsparken 
udpeget et område for en principiel 
placering af skolegård og legeplads. 
Disse områder fungerer som del af de 
helt nære udendørs læringsrum.

Stigsparken

’Naturrum’ i Stigsparken

 Se udpeget områder c.

Børne- og Ungeuniverset vil benytte 
sig af Stigsparken som et udendørs 
læringsrum. Særligt de udpegede 
’Naturrum’ vil blive benyttet.

Fjordpladsen

Se udpeget område d.

Fjordpladsen forstås som bydelens 
aktive plads ud til vandet med 
mulighed for aktiviteter, der knytter 
sig til vandet. Pladsen udgør en stor 
ressource i kraft af dets placering 
med stor nærhed til Børne- og 
Ungeuniverset.

Limfjorden

Se udpeget område e.

Fjorden forstås som et læringsmiljø,
der kan inddrages aktivt af dagtilbud
og skole.

b.

a.

c.

j.

d.

e.
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Børne- og Ungeuniverset spiller en central rolle som 

dynamo for udviklingen og branding af den nye 

bydel ved og omkring Stigsborg Havnefront.

Med placeringen ved fjorden er det maritime slået 

an som et tema, der skal præge Børne- og

Ungeuniverset - både i arkitektonisk udtryk 

og pædagogisk indhold.

Børne- og Ungeuniverset relaterer sig til den 

omkringliggende natur med bæredygtige løsninger 

dels hvad angår bygning og udearealer, drift, og dels 

hvad angår pædagogik, indhold og samarbejder.

Som et moderne bydelshus vil Universet være et 

foretrukket mødested for familier, beboere og 

gæster både i og udenfor området. Her vil der være 

plads til kulturtilbud, events, åbne fællesområder og 

værksteder. På den måde fremstår Universet som et 

fyrtårn, der understøtter opbygningen af relationer 

og fællesskaber i området. 

Børne- og Ungeuniverset vil bidrage til bydelens 

byliv, arkitektur og visionen for lokalområdet ved at:

• skabe et levende og udadvendt Børne- og 

Ungeunivers, der er åbent hele dagen – også når 

skole, DUS og daginstitution er lukkede

• tilbyde fysiske faciliteter i attraktive rammer, 

som kan anvendes af områdets lokale 

foreningsliv (både eksisterende og kommende)

• Vise eksempel på kvalitetsfyldt arkitektur i et 

unikt samspil med fjorden, den omgivende bydel 

og parkrummet.

• tilbyde uderum af høj kvalitet, der kan bruges 

af alle hele døgnet rundt. Her understøttes 

læringssituationer og unikke oplevelser i en helt 

særlig natur

• elever, børnehave- og vuggestuebørn bidrager 

til og tager del i Bydelens byliv. Som del af et 

aktivt og virksomt skole- og institutionsliv vil 

børn og personale aktivt anvende Bydelens 

omkringliggende natur

2.5 Opsamling
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3. Pædagogisk 
vision
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Det pædagogiske grundlag for Børne- og 

Ungeuniverset er udarbejdet med afsæt i 

Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven og visionen for 

skolevæsenet i Aalborg Kommune ”Noget af have det 

i”. Derudover er den pædagogiske vision inspireret 

af Udviklingsstrategi for Stigsborg Havnefront 

samt Værdi- og kvalitetskataloget for Stigsborg 

Havnefront.

Det pædagogiske grundlag for Børne- og 

Ungeuniverset er blevet til i efteråret 2019 i en 

ambitiøs visionsproces. Visionsprocessen bestod af 

en række workshops, møder og inspirationsdage, 

hvor lærere, pædagoger, elever, forældre, politikere, 

konsulenter, virksomheder og interessenter har 

drømt, diskuteret, reflekteret og generelt bidraget 

med ideer til, erfaringer med og viden om, 

hvorledes Børne- og Ungeuniversets organisering, 

kultur, pædagogik og didaktik bør udfolde sig i en 

fremtidssikret lokal og global kontekst.

Intentionen med visionsprocessen har været, at 

arkitekturen i det nye byggeri skal være et tydeligt 

udtryk for den praksis, som det er intentionen 

at skabe i det nye Børne- og Ungeunivers. Det 

pædagogiske grundlag og den fremtidige praktiske 

brug af huset skal være styrende for design af de 

fysiske rammer – og ikke omvendt.

Filosofien bag tilrettelæggelsen af visionsprocessen 

har været, at der forud for en programmering og 

et fysisk design af et læringsmiljø formuleres et 

pædagogisk grundlag for projektet bestående af:

• en retningsgivende pædagogisk vision (afsnit 1.2 

og kapitel 3)

• et dannelsesideal og seks pejlemærker for det 

pædagogiske arbejde (afsnit 3.1) og 

• en konkret og praksisorienteret beskrivelse 

af den læringsforståelse og de pædagogiske 

principper, som skal præge hverdagen i de 

fysiske rammer (afsnit 3.2).

Vision

Kompetencer

Pædagogik

Didaktik

Rum

Arkitektur

Mål

Metode & 
Indhold

Form & 
Funktion
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Visionsprocessen for projektet om 
Børne- og Ungeuniverset har i løbet af 
efteråret 2019 indkredset og beskrevet: 

• Børne- og Ungeuniverset som lokalt 

og bæredygtigt bydelshus

• Pædagogiske pejlemærker for 

dannelse og kompetenceudvikling

• Principper for læring og samarbejde

• Organisering af børn, voksne, 

læringsmiljøer og rum

• Organisering af fysiske miljøer – 

inde og ude

Visionen for Børne- og Ungeuniverset favner således 

både universet som en moderne arena for børn og 

unges trivsel, udvikling, læring og dannelse fra 0 til 16 

år og som bydelshus og bæredygtigt byggeri. 

Den pædagogiske vision lægges til grund for det 

pædagogiske arbejde i Børne- og Ungeuniverset og 

er retningsgivende for byggeprojektet og for den 

pædagogiske og didaktiske udviklingsproces, som 

sættes i gang i såvel dagtilbud som skole og DUS 

frem mod 1. juni 2024, hvor Børne- og Ungeuniverset 

sættes i drift.
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Den overordnede pædagogiske vision som den 
beskrives i indledningen udfoldes igennem 6 
pejlemærker for børn og unges trivsel, udvikling, 
læring og dannelse:

BØRNE- OG UNGE 
UNIVERSET

BÆREDYGTIGHED

BETYDNINGSFULDE 
FÆLLESSKABER

LIVSDUELIGHED

HANDLEKOMPETENCE

SAMMENHÆNG

KREATIVITET

3.1 Dannelsesideal og 
pejlemærker
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Bæredygtighed

I Børne- og Ungeunivers Stigsborg arbejdes med 

bæredygtighed i en bred forståelse. Bæredygtighed 

indtager en central plads i forpligtelsen til at 

forberede børn og unge til deltagelse, medansvar, 

rettigheder og pligter i et samfund med frihed og 

folkestyre. 

Der arbejdes med at skabe indhold i begrebet 

bæredygtighed ud fra den betragtning, at dagtilbud 

og folkeskole kan gøre en forskel og klæde børn og 

unge på til at forandre verden, så de kan tage del i 

og præge en bæredygtig samfundsudvikling. I den 

forbindelse kan FN’s verdensmål fra 2015 fungere 

som en rettesnor for Børne- og Ungeuniversets 

arbejde med at danne børn, unge og beboere i 

bydelen til bæredygtige borgere.

Oplysning er et vigtigt aspekt i den bæredygtige 

dannelse. Verdensmålene gøres nærværende ved 

at børn og unge arbejder med dem og derigennem 

erkender deres værdi og nødvendighed som afsæt 

for handling. I Børne- og Ungeuniverset aktiveres 

børn og unges følelser og forestillingsevne gennem 

deltagelse. Ønsket er at skabe oplyste og globalt 

tænkende medborgere, der bærer et ønske om og en 

lyst til at forbedre de eksisterende livsbetingelser og 

-vilkår.

Et andet vigtigt aspekt af bæredygtig dannelse er 

motivation. Det er vigtigt at give børn og unge lyst til 

at handle bæredygtigt. Lysten kommer blandt andet 

ved at have fokus på et indlejret praksiselement 

i undervisningen, så bæredygtig dannelse ikke 

efterlader børn og unge med abstrakte idéer, men 

bidrager med konkrete værktøjer og færdigheder. 

Det er ikke nok bare at sikre viden. Kombinationen 

af viden, færdigheder og ”hands on”-tilgange skal 

bidrage til at skabe børn og unge med både lyst 

til og mulighed for at handle samt oplevelsen af at 

kunne gøre en forskel.

Lokalsamfundet er en oplagt mulighed for at danne 

partnerskaber, der kan blive en vigtig faktor for, 

at børn og unge får kendskab til og forstår den 

virkelighed, der omgiver dem. Partnerskaber giver 

mulighed for at styrke de anvendelsesorienterede 

aspekter i undervisningen, hvor børn og unge 

inviteres direkte ind i en reel deltagelse for at gøre 

dem interesserede i den virkelighed, der omgiver 

dem. En stærk tilknytning til lokalområdet giver 

grundlag for at bekymre sig om det omgivende 

samfund, hvilket igen kan give et større ønske om og 

lyst til at ændre de eksisterende vilkår.

Nærheden til parken og fjorden opleves og bruges 

aktivt af børn og medarbejdere i Børne- og 

Ungeuniverset. Det skaber et realistisk grundlag for 

at arbejde med bæredygtighed og med forståelse 

for samspillet mellem menneske, samfund og 

natur. Børne- og Ungeuniverset henter identitet og 

inspiration i visionerne for Stigsparken og bydelen, 

hvor bæredygtighed og nærhed til Limfjorden 

er vigtige aspekter. Det gør området, fjorden og 

bæredygtighed til meningsfuld genstand for det 

pædagogiske arbejde i dagtilbud og i skole- og 

fritidstilbud. 

BÆREDYGTIGHED

• Børn og unge oplever, at de kan bidrage med 
idéer til en bæredygtig samfundsudvikling. 

• Børn og unge oplever, at viden om menneskets 
påvirkning af miljø og anvendelse af ressourcer 
øger deres bevidsthed og handlekompetence 
ift. natur, miljø og klima. 

• Børn og unge oplever, at samarbejde med 
lokalområde, familier og omgivelser i den 
pædagogiske praksis giver mulighed for 
demokratisk deltagelse.
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BETYDNINGSFULDE FÆLLESSKABER

Alle børn og unge i Børne- og Ungeuniverset 

føler sig som en del af et fællesskab. Børne- og 

Ungeuniversets miljøer og stemninger inviterer og 

motiverer til åbenhed, engagement og deltagelse og 

understøtter dermed børn og unges evne til at indgå 

i fællesskabet. 

Samarbejdet mellem de professionelle voksne er 

præget af en fælles ansvarlighed for børnene, for 

huset og for området. I Børne- og Ungeuniverset 

er alle børn ”vores” ansvar, og der arbejdes ud 

fra denne devise på tværs af organisering og 

kernefagligheder.

Relationer og samarbejde er præget af anerkendelse 

og respekt og af, at forskellighed betragtes som en 

styrke og et potentiale for trivsel, læring og udvikling. 

Husets læringsmiljøer er præget af fællesskab 

og mangfoldighed og understøtter, at børn i alle 

aldre oplever sig som del af et fællesskab med 

fokus på både ligeværd og selvværd. Organisering, 

indretning og pædagogik i Børne- og Ungeuniverset 

skaber betydningsfulde fællesskaber som et godt 

udgangspunkt for børn og unges personlige og 

sociale udvikling.

Læringsmiljøerne og den fysiske indretning 

stimulerer børn og unges naturlige læringslyst med 

forståelse for, at de udvikler sig og modnes med 

forskellig hast og på forskellig vis. Også børn med 

personlige, sociale og/eller indlæringsmæssige 

udfordringer understøttes i deres udvikling, trivsel 

og læring. Målet er ikke at få alle gennem det samme 

nåleøje – men at få alle på rette hylde.

• Børn og unge oplever at have en ven i Børne- og 
Ungeuniverset. 

• Børn og unge oplever Børne- og Ungeuniverset 
som en velkendt tryg base for udvikling, læring 
og trivsel. 

• Børn og unge betragter mangfoldighed som en 
styrke. 

BETYDNINGSFULDE 
FÆLLESSKABER
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LIVSDUELIGHED

Fysisk og mental sundhed er vigtig for børn og unges 

trivsel, læring og udvikling og udgør et fundament 

for livsduelighed i barndommen og senere i 

tilværelsen som voksen. 

Fysisk aktivitet og bevægelse styrker sundhed, 

sociale kompetencer og lyst til at lære. I Børne- og 

Ungeuniverset er motion og bevægelse en integreret 

del af hverdagen i daginstitution, skole og fritid. De 

fysiske rammer i Børne- og Ungeuniverset inspirerer 

til mange forskellige sanselige og kropslige indtryk. 

Bevægelsesglæde, leg, fantasi, nysgerrighed 

og brug af sanser er i fokus. De udendørs 

læringsmiljøer i parken og ved fjorden er en naturlig 

del af hverdagen. Turen rundt i hele Børne- og 

Ungeuniversets fordelingsarealer, bevægelses- og 

uderum stimulerer alle sanser og giver mulighed for 

at aktivere hele kroppen.

Børnene lærer tidligt at tage vare på egne 

basale behov. I universet deltager børn og unge i 

læringsfælleskaber omkring sund mad og levevis – 

herunder daglige måltider, som understøtter trivsel 

og betydningsfulde fællesskaber.

I Børne- og Ungeuniverset lærer børn og unge sig 

selv at kende og får styrket deres selvværd og 

virkelyst. En alsidig personlig udvikling medfører 

bevidsthed om egne styrker og præferencer samt 

lyst og evne til at tage en aktiv rolle i fællesskabet. 

Også som bydelshus byder Børne- og Ungeuniverset 

på en vifte af muligheder for at frivillige, foreninger 

og bydelens borgere kan indgå i fællesskaber 

indenfor fx idræt, bevægelse, kultur og natur. 

Der er et væld af muligheder både ude og inde, i 

parken, ved fjorden, i bygningen og på bygningen. 

Mange af husets læringsmiljøer vil være til rådighed 

for bydelens beboere uden for institutionernes 

åbningstid – herunder faciliteter til idræt og 

bevægelse, pædagogiske køkkener, samlingssal, 

værksteder og de aldersbaserede læringsmiljøer.

• Børn og unge oplever, at der er et 
ligeværdigt fokus på fysisk og mental 
sundhed. 

• Børn og unge oplever, at bevægelse indgår 
som en naturlig del af hverdagen i Børne- 
og Ungeuniverset. 

• Børn og unge oplever, at de er i stand til at 
tage vare på egne basale behov.

LIVSDUELIGHED
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SAMMENHÆNG

Samling af daginstitution, skole og fritidsaktiviteter 

under ét tag skaber sammenhæng i hverdagen 

og understøtter, at børn og voksne mødes og 

samarbejder på tværs af alder og faglighed. 

Sammenhængen imellem afdelinger samt børne- 

og voksengrupper er en af grundpillerne i kulturen. 

Samarbejde om de formelle overgange mellem 

daginstitution og skole, mellem afdelinger og mellem 

skole og DUS/ fritid mv. opleves af børn og forældre 

som velkoordineret, tryg og naturlig.

I Børne- og Ungeuniverset har børn og unge 

mulighed for at beskæftige sig med emner, 

fænomener og udfordringer, som de interesserer 

sig for – godt assisteret af kompetente voksne, 

som sikrer, at grundlæggende kompetencer, 

kundskaber og færdigheder tilegnes. Autencitet i 

læreprocesserne opleves gennem en følelse af, at 

der arbejdes med vedkommende, aktuelle og vigtige 

emner og udfordringer – vi lader ikke bare ”som om”.

Med afsæt i omverdensforståelse og fokus på 

brug af lokalområdet, det danske samfund og en 

hel verden henter læreprocesserne i Børne- og 

Ungeuniverset indhold, inspiration og viden fra 

emner og udfordringer, som har relevans og giver 

mening for børn og unge fra 0 til 16 år. Sammenhæng 

på tværs af læreplanstemaer og fag gennem 

virkelighedsnære projektforløb suppleret med faglig 

fordybelse sikrer, at indhold og arbejdsformer giver 

mening og er motiverende for børn og unge. 

Et projektforløb tager udgangspunkt i et spørgsmål 

eller en undren som præsenteres på en engagerende 

og inspirerende måde og resulterer i et produkt. Et 

produkt skal forstås bredt og kan være alt fra et 

sandslot til et skuespil, en model, en video, en bog 

eller noget helt sjette. Undervejs i projektforløbet 

arbejdes med feedback, så barnet får uddybet sin 

viden, forbedret sine færdigheder og opøvet sin 

iagttagelsesevne og kritiske sans. Produktet og den 

opnåede viden og kunnen fremvises for et relevant 

publikum – gerne et autentisk publikum for hvem 

emnet eller udfordringen har relevans og interesse.

I dagtilbud har projektforløb afsæt i legen som 

det grundlæggende og sker i en vekselvirkning 

mellem planlagt vokseninitieret aktivitet, spontane 

aktiviteter og børneinitierede aktiviteter. Jo længere 

børnene kommer i skoleforløbet jo mere udviklede 

bliver arbejds- og undersøgelsesmetoderne. Men 

fælles på tværs af alder er, at projektforløb drives 

af nysgerrighed, indre motivation, gåpåmod, 

fantasi, oplevelse og virkelyst og foregår i et 

helhedsorienteret læringsfællesskab.

Læring i projektbaserede forløb kombineret med 

faglig fordybelse danner et vigtigt fundament 

for, at børn og unge gennem hele skoletiden 

får gode muligheder for at forberede sig på 

videre uddannelse efter folkeskolen. Det sker 

med stadig større vægt på sammenhæng ift. 

ungdomsuddannelsesinstitutionerne jo længere 

man kommer i skoleforløbet.

Også de professionelle voksnes dagligdag i Børne- 

og Ungeuniverset er karakteriseret af sammenhæng. 

Der samarbejdes om det pædagogiske læringsmiljø 

og undervisningen i teams baseret på alderstrin 

både i dagtilbud og i skole- og fritidstilbud. 

• Børn, unge og voksne oplever 
sammenhæng og helhed på tværs af alder, 
afdelinger og fag. 

• Børn, unge og forældre oplever at 
overgange og ændringer i hverdagen er 
baseret på tryghed og samarbejde. 

• Børn og unge oplever at hverdagens 
aktiviteter i dagtilbud og i skole- og 
fritidstilbud er meningsfulde og relevante 
for deres liv, interesser, relationer mv. 

• Børn og unge oplever at de kan anvende 
fagindhold, perspektiver og virkemåder på 
virkelige og aktuelle emner, fænomener og 
udfordringer.

SAMMENHÆNG
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KREATIVITET

Nysgerrighed, indre motivation og trang til at 

udforske verden kendetegner de mindste børns 

tilgang til verden. I Børne- og Ungeuniverset 

stimuleres læringslysten hos både små og store 

børn i læringsmiljøer, som understøtter børnenes 

ressourcer, nysgerrighed og aktive medvirken. Der 

er fokus på at udfolde muligheder og potentialer 

og på at gøre leg og fantasi til centrale virkemidler 

i læreprocesserne – også for de store børn. Leg er 

grundlæggende for alle aldersgrupper og har en 

værdi i sig selv. 

Læringsmiljøerne understøtter børnenes møde 

med verden og deres læring med en udforskende, 

undrende og kreativ tilgang og indbyder til at være 

undersøgende og eksperimenterende. I Børne- og 

Ungeuniverset leger, ideudvikler, undersøger og 

bygger børn i lige så høj grad, som de lytter, læser og 

skriver. Aktiviteter og undervisning baseres på børns 

naturlige nysgerrighed og skabertrang og stimulerer 

og udfordrer børnenes sanser og involverer hele 

kroppen.

Kreativitet og nysgerrighed bruges som afsæt for 

at tilrettelægge læringen som en meningsfyldt 

proces fra idé til produkt. Faglig viden og konkrete 

færdigheder indøves i kursusforløb i vekselvirkning 

med projektforløb. Som en naturlig del af hverdagen 

i Børne- og Ungeuniverset formidles og udstilles 

produkter både i Børne- og Ungeuniverset og hos 

lokale samarbejdspartnere og interessenter.

• Børn og unge oplever at deres naturlige 
nysgerrighed og skabertrang kan udfoldes 
i hverdagen. 

• Børn og unge lærer, hvordan teori og viden 
kan omsættes til handlinger i praksis. 

• Børn og unge oplever, at kreativitet og evne 
til at skabe produkter er højt prioriteret i 
hverdagen

KREATIVITET
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Handlekompetence 

Både nationalt og internationalt er der stigende 

fokus på behovet for, at daginstitutioner og skoler 

udvikler og fornyer børn og unges læreprocesser, 

med henblik på at børn og unge rustes til at begå 

sig i en globaliseret verden med den virkelighed det 

skaber i lokalsamfundet.

I den demokratiske dannelse skal børn og unge 

forberedes til deltagelse, medansvar, rettigheder 

og pligter i det danske samfund som en del af en 

globaliseret verden. Der er behov for, at børn og 

unge tidligt udvikler mod til kritisk tænkning og til at 

tage stilling og handle som demokratiske borgere i 

et land med åndsfrihed og folkestyre.

For at børn og unge opbygger tillid til egne 

muligheder er det vigtigt med et fokus på, at 

udvikle selvstændig stillingtagen, handlekraft og 

mod til at tage (med)ansvar for sig selv, for andre 

og for de fællesskaber, som de indgår i aktuelt og 

fremadrettet.

Udgangspunktet er at børn og unge indgår i 

læreprocesser som selvstændige producenter af 

meningsfuld viden og indsigt. Børns perspektiv 

og aktive deltagelse er forudsætningen for 

meningsfyldte og værdiskabende læreprocesser. 

Hele vejen gennem Børne- og Ungeuniverset fra 

vuggestue til udskoling er der fokus på at forberede 

og ruste børn og unge til næste udviklingstrin med 

motivation og læringslyst i behold.

 

• Børn og unge oplever at have mod og 
kompetence til at deltage og påvirke 
hverdagen i Børne- og Ungeuniverset. 

• Børn og unge oplever at være i stand til at 
omsætte egne ideer, drømme og tanker til 
handling. 

• Børn og unge har tillid til egne muligheder 
aktuelt og i fremtiden.

HANDLEKOMPETENCE
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Pædagogikken og didaktikken i Børne- og 

Ungeuniverset skal grundlæggende skabe 

læringsmiljøer som bidrager til børn og unges 

læring, udvikling og trivsel samt understøtte aktuelle 

kompetencekrav. Derudover skal børn og unge gøres 

i stand til at tage de første skridt mod deltagelse i 

bæredygtige og samfundsansvarlige fællesskaber.

Målet er at have et fælles hus og en fælles praksis, 

hvor pædagogik og didaktik går hånd i hånd fra 

vuggestue til 9. klasse og hvor den pædagogiske 

tilgang også gerne skal afspejles i funktionen som 

bydelshus.

I Børne- og Ungeuniverset skal aktiviteter, leg, 

undervisning og læring opleves som Relevant og 

virkelig. Børn og voksne i alle afdelinger skal bygge 

aktiviteter og forløb op omkring virkelighedsnære 

emner, fænomener og udfordringer, som hentes i 

børnenes nære livsverden, i lokalsamfundet eller i 

globale udfordringer. Børn og voksne skal arbejde 

sammen som forskere, opdagelsesrejsende, 

håndværkere, designere mv., hvor færdigheder og 

indhold fra læreplaner og fag skal bringes i spil på 

en motiverende og Autentisk måde, som motiverer 

og giver læringen mening. I Børne- og Ungeuniverset 

skal der skabes miljøer, kulturer og rytmer, som 

sikrer, at alle ved, hvorfor de er her, og hvad de 

bidrager med.

Der skal arbejdes med det omkringliggende 

samfund, med beliggenheden i parken og nærheden 

til vandet og de ideer og produkter, som skabes i 

forløb og i projekter, skal have værdi for andre end 

børn og voksne i Børne- og Ungeuniverset.

Tværfagligheden skal være i højsæde i 

tilrettelæggelse af aktiviteter og forløb. Fagene 

bidrager i læreprocesserne med forskellige 

perspektiver, tilgange og værktøjer, der i 

sammenhæng giver forskellig viden og vinkler ind i 

en undersøgelse eller en undren. Fagenes betydning 

og relevans aktualiseres på en ny måde og det 

sikres, at målbeskrivelser og indholdsbestemmelser 

for fag og områder opfyldes. Mål og indhold sættes 

i forhold til, hvilken aktualitet og betydning, de 

giver til børnenes Spørgsmål, problemløsning og 

forløb på tværs af fag. Meningsskabende indhold 

og arbejdsmåder har afgørende betydning for 

motivationen og trivsel i læreprocesserne. I Børne- 

og Ungeuniverset skal der være optimale betingelser 

for tværfagligt samarbejde og vidensdeling – 

både mellem børn og mellem voksne. I Børne- og 

Ungeuniverset skal børnene opleve sig selv som 

aktive deltagere og producenter af viden og 

problemløsningsstrategier. Tilrettelæggelse af 

læreprocesser skal tage afsæt i børn og unges 

perspektiv, motivation, og forståelser. 

Børnene skal være aktive, deltagende og 

udforskende og betragtes som den væsentligste 

ressource i deres egne læreproces. Deltagelse 

forudsætter, at børnene trives og har det godt. 

Tryghed i miljøer og i relationer er afgørende for, om 

læring kan finde sted. I Børne- og Ungeuniverset skal 

der være fokus på at skabe tryghed og trivsel for alle 

børn. Med fokus på overgange, fælles traditioner, 

vaner og samarbejde mellem forskellige faggrupper, 

på tværs af aldersgrupper og afdelinger skal 

rammerne og kulturen skabe en tryg hverdag, som 

giver børn glæde og selvværd.

Det at børn indgår i Betydningsfulde fællesskaber 
og bidrager med deres unikke viden og kunnen, 

lærer børn, at samarbejde udvikler deres evne til at 

indgå i med- og modspil med andre. Samtidig skal 

3.2 Læringsforståelse 
og pædagogiske 
grundprincipper
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der tages hånd om det enkelte barns præferencer, 

kompetencer og udfordringer, så alle børn får gode 

livsmuligheder. Med Børne- og Ungeuniverset skal 

der skabes miljøer som understøtter Alle børns 
deltagelsesmuligheder både personligt, socialt og 

fagligt. Der skal være kompetente voksne og fysiske 

rammer til alle børns behov.

Undersøgende og eksperimenterende arbejdsmåder 

skal fylde i hverdagen i Børne- og Ungeuniverset – 

eksempelvis projektforløb, hvor børnene arbejder 

afprøvende og eksperimenterende i miljøer, som 

emmer af faglighed og kreativitet. Børnene skal 

undersøge, fortolke, anvende og udvikle viden og 

metoder – og læringsmiljøer skal vægte skabelse, 

produktion og innovation. Børn er innovative og 

kreativt tænkende, og læringsmiljøerne skal sikre, 

at dette til stadighed stimuleres samt at børnenes 

intuitive og nysgerrige indstilling understøttes og 

udfordres.

Klasselokalet og de fagspecifikke læringsmiljøer 

som vi kender dem er erstattet af værksteder og 

laboratorier og af læringscentre for en årgang 

eller en aldersgruppe. Alle læringsmiljøer skal 

have fokus på at understøtte den Legende og 

eksperimenterende pædagogik.

Kreativitet skal ses, anerkendes og udvikles. Leg og 

kreativitet er et element i alle læreprocesser, hvor 

elevernes kreativitet integreres i deres generelle 

måde at løse opgaver og lære på – også hos de 

større elever og de voksne. Kreative processer 

og miljøer skal styrke elevernes motivation og 

vedholdenhed i læreprocesserne, og der skal være 

fokus på, at der som hovedregel ikke er én bestemt 

løsning af projekter eller ét bestemt facit på en 

opgave.
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4. Organisering - 
inde og ude
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Børne- og Ungeuniverset er et åbent bydelshus, 

der har en tæt forbindelse og nært samarbejde 

med den omkringliggende bydels organisationer, 

virksomheder, foreninger, netværk og beboere. 

I organisering og tilrettelæggelse er forskellige 

samarbejdspartnere og aktører en del af hverdagen 

i universet.

Børne- og Ungeuniverset skal bruges af mange 

brugere i en lang årrække og skal derfor være 

funktionelt, robust og langtidsholdbart. Det er 

samtidig vigtigt, at det udformes med tydeligt 

afsæt i den udarbejdede vision og de pædagogiske 

grundprincipper.

Det betyder, at vi udfordrer den traditionelle 

tænkning, hvor daginstitution er isoleret fra skole, 

og undervisningsaktiviteter udfoldet 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 (som vi kender det fra ’stuen’ og ’klassen’) 

med de muligheder og ressourcer, som større 

læringsfællesskaber bringer med sig for både børn 

og voksne. 

Vi har undersøgt, hvilke forskellige måder man kan 

organisere sig på og hvilke størrelser på enheder, vi 

tror på kan fungere bedst i forhold til de udviklede 

pædagogiske grundprincipper. Undersøgelsen er 

baseret på egne og andres erfaringer med skole- og 

institutionsbyggeri. I forhold til skolen er der aktuelt 

flere nye byggerier, der gør op med den traditionelle 

klasserumstænkning, og vi er forsat i gang med 

teste Børne- og Ungeuniversets organisering i 

forhold til de foreliggende erfaringer. Herunder 

blandt andet viden fra LEAPS-skoler, High Tech 

High-skoler i USA samt perspektiver i forhold til 

inklusion - blandt andet med erfaringer fra NEST-

klasser.
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Den maximale størrelse af en organisatorisk enhed, 

som vi tror på kan fungere på daglig basis i en 

form for læringsfællesskab for børn og voksne i 

undervisning og DUS, svarer til en årgang på 4 

klasser. Et læringsfællesskab på 4 klasser kan også 

fungere som ’twins’, hvor klasserne organiseres og 

arbejder sammen to og to. Dvs. en samarbejdende 

enhed på max. 112 elever med mulig underdeling i 

2X56 elever bestående af 4 klasser á 28 elever, og 6-7 

tilknyttede lærere samt pædagoger. 

Årgangsorganisering er en kendt struktur fra 

Skansevejens Skole, og den skal fremme:

• Kendskab til alle børn (alle børn er alle voksnes 

ansvar)

• Trygge og tydelige rammer for børn og voksne

• Samarbejde mellem lærerne og pædagoger, 

både når det drejer sig om enkelte fag, men 

også ift. samarbejdet i en større grad af 

projektbaseret undervisning

• Fleksibilitet i at blive et større 0-16 års tilbud 

undervejs, da børnene på denne måde 

“nemmere kan sluses ind” på årgangene, og 

derved være det sted, hvor barnet bedst kan 

udvikle sig, fremfor stuer og klasser der fyldes 

op - og skal deles efter eksempelvis 28 børns 

princippet

• Fællesskaber både i og udenfor skolen med og 

uden forældre.

I Børne- og Ungeuniverset betyder det, at den 

fysiske ramme for en ’enhed’ skal udgøres af et 

sammenhængende læringsområde med indbyggede 

baser. Vi vil etablere varierede læringsmiljøer med 

rum og zoner for forskellige aktiviteter. Det gælder 

også i daginstitutionen, hvor der skal etableres 

et sammenhængende læringsområde opdelt i 

vuggestue, børnehave og med indbyggede baser og 

forskellige funktioner, rum og zoner. 

Der skal endvidere organiseres forskelligartede 

fælles steder, hvor daginstitution og skole 

kan udfolde mangfoldige aktiviteter på tværs 

af alderstrin, herunder aktive fællesrum, 

udeværksteder og steder til leg og bevægelse. 

Eksempel på læringsmiljø

for en årgang

Vi kalder det læringsmiljøer. Et læringsmiljø 

kan i et fremtidigt perspektiv også bestå af 

børn fra forskellige alderstrin eller der kan 

arbejdes med aldersintegration. Det gør 

organiseringsprincippet robust i forhold til 

byggeriet. 
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I Børne- og Ungeuniverset ønsker vi både at 

understøtte tværgående fællesskaber og at skabe 

trygge overskuelige enheder, der understøtter trivsel 

og læring bedst muligt. De pædagogiske miljøer 

og rum - inde og ude - ønskes organiseret ud fra 

følgende rumtypologier og -begreber, som beskrives 

nærmere i det efterfølgende:

INDERUM

Fælleshuset
I fælleshuset finder man områder og rum, som i 

særlig høj grad er fælles for børn og voksne i hele 

huset samt rettet mod øvrige brugere af huset. 

Fælleshuset er universets ”front-office” og 

rummer hovedindgang, idræt, musik, folkekøkken, 

madkundskab, pædagogisk læringscenter, 

administration, personalefaciliteter (skole) og 

møderum. Det fælles produktionskøkken leverer 

mad til skolens og daginstitutionens børn. 

Folkekøkkenet på kanten mellem daginstitution og 

kantineområde kan bruges af alle brugere. Fælles 

faciliteter til idræt, bevægelse og musik placeres 

i fælleshuset. I fælleshuset ønskes indrettet et 

mindre centralt pædagogisk læringscenter med 

biblioteksfunktion og mulighed for bl.a. læsning på 

tværs af afdelinger. 

Derudover placeres læringsmiljøer for science 

samt design og produktion i overgangen mellem 

fælleshuset og afdeling for udskoling samt afdeling 

for mellemtrin.

Afdelinger

Børne- og Ungeuniverset er bygget op omkring 

4 afdelinger for forskellige aldersgrupper og trin; 

daginstitution, indskoling, mellemtrin, udskoling. 

Opdelingen i afdelinger bidrager til at sektionere 

det forholdsvist store hus i mindre overskuelige 

enheder og sikre, at de områder og faciliteter som 

aldersgruppen i huset primært bruger, er så tæt på 

afdelingen som muligt. Særlige fagområder placeres 

4.1 Principper for 
organisering

• Fælleshuset

• Afdelinger

• Læringsmiljøer

• Værksteder og laboratorier

• Lærings- og aktivitetszoner

• Fælles uderum

• Nære uderum

• Udeværksteder

• Uderum til leg og bevægelse
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tæt på afdelingen og kodes med udgangspunkt i 

børnenes alder og læringstrin.

Daginstitutionsdelen af Børne- og Ungeuniverset 

rummer 60 vuggestuebørn 0-2 år og 100 

børnehavebørn 0-5 år, mens skoledelen går fra 0. 

klasse til og med 9. klasse med op til 4 klasser for 

hver årgang.

Herudover skelnes der med en aldersopdeling for 

0-2 års børn, 3-5 års børn og for hver årgang for 

skoledelen. 3. årgang hører med til indskolingen, 

med pædagogiske principper for en glidende 

overgang og sammenhængskraft mellem indskoling 

og mellemtrin.

For børn i indskoling og mellemtrin er der et 

fritidstilbud efter skoletid kaldet DUS. 

Til indskoling er tilknyttet DUS I og til mellemtrin DUS 

II.

Indskoling, mellemtrin og udskoling er yderligere 

organiseret i årgange med op til 4 klasser på hver 

årgang. Årgangene fungerer så vidt muligt som 

selvstændige og sammenhængende enheder. 

Børnehavebørn organiseres i 5 grupper på 

hver 20 børn og vuggestuebørn i grupper på 20 

børn, der kan underdeles i 2X10 børn. De mindre 

sammenhængende enheder giver mulighed 

for en tæt og personlig kontakt og tryghed, der 

understøtter trivsel og læring.

Selv om årgangene udgør den primære enhed, 

vil der ud over årgangsorganisering også være 

aktiviteter, forløb og perioder, som gennemføres 

på tværs af alder, årgange, for hele afdelinger og 

for hele Børne- og Ungeuniverset. Det lægges ind i 

tydelige dagsrytmer og årshjul, hvornår der arbejdes 

”horisontalt” og samlet. 

Ledelsesmæssigt hører daginstitutionen under 

Dagtilbud Nørresundby, hvorunder en eller to 

pædagogiske ledere varetager den daglige ledelse 

af 0-5års-området og -medarbejderne. Skoledelen 

ledes overordnet af skoleleder og afdelingsvist af tre 

pædagogiske ledere.

Udskoling
3 årgange á 4 klasser

Daginstitution
Vuggestue á 3 grupper

(60 børn)
Børnehave á 5 grupper

(100 børn)

Mellemtrin og DUS II
3 årgange á 4 klasser

Indskoling og DUS I
4 årgange á 4 klasser

Kodede rum

Kodede rum afspejler grundlæggende den 

eller de aktiviteter som skal foregå i rum-

met. Rummets kodning kan således også 

understøtte bestemte fag og alderstrin. 

Artefakter, farver, differentierede rum-

ligheder og indretning er med til at inspire-

re og understøtte bestemte anvendelser af 

rummet.
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Læringsmiljøer – på årgange eller 
fagområder

Børne- og Ungeuniversets primære ”byggesten” 

er en række læringsmiljøer som dels rummer en 

aldersgruppe, en årgang eller et fagområde. De 

understøtter, at læring kan foregå autentisk og 

praksisnært i sammenhængende læringsmiljøer, 

hvor decentrale laboratorier og værksteder giver 

mulighed for at kode til det primære indhold for fag 

og aldersgrupper. 

I tråd med de pædagogiske pejlemærker og 

principper understøtter organiseringen af rum og 

funktioner i læringsmiljøer:

Læringsmiljøerne er i udgangspunktet alders- og 

fagopdelt i:

• Læringsmiljø for de 0-2 årige (vuggestue)

• Læringsmiljø for de 3-5 årige (børnehave)

• Læringsmiljø for indskolingen, mellemtrin og 

udskoling

• Læringsmiljø for musik og bevægelse 

(indskoling)

• Læringsmiljø for design og produktion 

(mellemtrin og udskoling)

• Læringsmiljø for science

• Læringsmiljø for musik og bevægelse 

(mellemtrin og udskoling)

Læringsmiljø for de 0-2årige er stueopdelt, mens 

læringsmiljø for de 3-5årige er funktionsopdelt.

Medarbejderne er i udgangspunkt organiseret 

omkring 0-2årige eller 3-5årige, der i teams 

varetager planlægning af det daglige pædagogiske 

arbejde (jf. Den styrkede pædagogiske læreplan), 

tidlig opsporing, det nære forældresamarbejde mv. 

Derudover vil der være et tæt samarbejde på tværs 

af alle grupper – og fælles retning – både internt i 

• tæt årgangssamarbejde i trygge og 

overskuelige rammer

• sammenhæng mellem fag

• undersøgende og eksperimenterende 

arbejdsmåder

• vekselvirkning og variation i 

arbejdsmåder og undervisningsformer

• varierede fysiske læringsmiljøer 

• ’kloge kvm’ med programmering til 

flere funktioner

• Læringsmiljøerne i indskoling og 

mellemtrin udgør rammerne til 

undervisning og fritidstilbud (DUS).
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institutionen, men også med de øvrige institutioner i 

Dagtilbud Nørresundby. 

Der skal indrettes et fælles personalerum, tæt på 

begge aldersgrupper og ved fælleshuset.

Læringsmiljøer for 0. til 6. årgang rummer fagligt 

kodede områder og funktioner til billedkunst, natur/ 

teknologi og det pædagogiske læringscenter. 

Decentralisering af funktioner understøtter 

projektbaseret undervisning for større grupper 

af børn og dels mere traditionelle fagopdelte 

undervisningsforløb for mindre grupper af børn. 

Læringsmiljøerne for 7. til 9. årgang rummer stærkt 

fagligt kodede områder til science og matematik, 

kultur, sprog, samt musik og bevægelse.

Medarbejderne i skoledelen organiseres som 

udgangspunkt i årgangsteams, hvor lærere og 

pædagoger i fællesskab udgør teamet omkring 

en årgang. Dog med en opmærksomhed på 

dynamisk udvikling ift. både undervisningsformer 

og årgangens størrelse. Faggrupper skal også 

kunne etableres på tværs af afdelingerne.  Dette 

vil også være gældende for overbygningen, 

men fagteams vil få en større vægtning i 

teamsamarbejdet i udskolingen. Der knyttes 

teamrum til læringsmiljøerne, mens de øvrige 

personalefaciliteter indrettes centralt. 

Værksteds- og laboratoriefunktioner i 
læringsmiljøerne
I de enkelte læringsmiljøer etableres laboratorier 

og værksteder forstået som særligt kodede og 

”stærkt” programmerede rum, som understøtter 

særlige dele af fagenes curriculum samt behov 

for at begrænse adgangen til visse funktioner (fx 

af sikkerhedshensyn). Værksteder og laboratorier 

anvendes altid i sammenhæng med mere alment 

kodede områder i læringsmiljøet. Eksempelvis et 

naturværksted i læringsmiljøet for de 3-5årige, et 

kreativt værksted i et læringsmiljø i indskolingen 

eller på mellemtrinnet, eller et finlaboratorie i 

læringsmiljø for science og matematik i udskolingen.

Lærings- og aktivitetszoner
En tydelig opdeling i og indretning af forskellige 

lærings- og aktivitetszoner skal være med til at 

understøtte, at forskellige typer af aktiviteter for 

mindre grupper af børn kan foregå samtidigt uden 

at forstyrre hinanden samt skabe en tydelighed 

i, hvad der foregår hvor, og hvilken adfærd der 

forventes. Dette gælder også i de nære uderum. 

Lærings- og aktivitetszoner beskrives nærmere i 

afsnit 4.3

UDERUM

Fælles uderum 
De fælles uderum skal understøtte fælleskaber og 

mangfoldige aktiviteter på tværs af universet og 

på tværs af lokalområdet. De fælles uderum skal 

etableres med let adgang for alle alderstrin og 

fra alle fællesrum. Skolepladsen indgår i de fælles 

uderum.

De fælles uderum skal tilbyde et bredt udvalg 

af aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for alle 

aldersgrupper og danne ramme om samvær 

og interessefællesskaber på tværs af universet, 

forældre, venner, naboer, familier, klubber og 

foreninger. Der skal være uderum, hvor man kan 

mødes, lege, lære, træne, spise og være sammen 

om mangfoldige aktiviteter, og som i det hele taget 

emmer af liv og lokalt engagement. 

Der ønskes generelt grønne uderum indrettet i tæt 

samspil og direkte sammenhæng med Stigsparken 

og de øvrige byrum ved fjorden. Der skal bevidst, 

og som en integreret del af det arkitektoniske 

udtryk, arbejdes med bæredygtighed og 

bevægelsesfremmende indretninger, som fremmer 

sociale fællesskaber.
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“Adam er den første, der får øje på en masse børn på hans 
egen alder i fuld gang med at grave, rive og plante i en 
køkkenhave. Han løber derhen og falder hurtigt i snak med et 
par drenge, der er ved at grave en lang rende, hvor der skal 
lægges kartofler ud.”

(citat fra skriveværksted)
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Nære uderum 

Udelæring i nærområder ved de forskellige 

afdelinger skal være steder, der understøtter læring 

på mange måder og som er med til at variere 

undervisningsformer og læringsrum. Det giver 

mulighed for at trække aktiviteter udendørs og at 

arbejde praktisk med fagene i henhold til alderstrin. 

Der skal indrettes nære uderum både på 

indgangsniveau og på etagerne. De skal indrettes 

med forskellige lærings- og aktivitetszoner 

i forlængelse af inderum og med læ, ly og 

afskærmning, tilstrækkelig plads og gerne med 

delvist overdækkede steder. I forhold til de 

humanistiske fag er det vigtigt, at indretningen 

understøtter samling, gruppe- og projektarbejde, 

optrædener og fordybelse. 

Udeværksteder 
Udeværksteder skal give mulighed for at 

arbejde praksisnært, konkret og sanseligt med 

bæredygtighedstemaer, park- og fjordtemaer, 

læreplanstemaer, fag, tværfaglige projekter og 

forskellige interesser i både skole og fritid. 

I forlængelse af de indendørs fag- og 

alderskodede læringscentre skal der indrettes 

udeværkstedsområder, som giver mulighed for at 

arbejde på eksperimenterende arbejdsmåder og for 

at ’svine’ (grovværksted, undersøge, bearbejde).

Udeværksteder understøtter aktiviteter på 

tværs af alderstrin, kreative og naturfaglige 

scienceaktiviteter.

Uderum til leg og bevægelse 

Børne- og Ungeuniverset uderum skal understøtte 

bevægelse på mange måder, integration af 

bevægelse i skoledagen og fællesskaber på tværs 

af alder og køn. Det betyder, at der kan indrettes 

et bredt og varieret udvalg af lege-, bevægelses- 

og opholdsmuligheder for alle aldersgrupper og 

for begge køn. Indretningen skal indbyde til både 

stille og mere vilde aktiviteter, så de forskellige 

aktiviteter kan foregå samtidig uden konflikter og på 

en måde, hvor børn og unge oplever, at bevægelse 

indgår som en naturlig del af hverdagen i Børne- og 

Ungeuniverset i tråd med den pædagogiske vision

De udfoldelsesmuligheder, der bør stimuleres, er 

bl.a. træning af kroppens koordinerings-evne og 

fysiske styrke, stimulering af vestibulærsansen, 

balancenerven, de 5 sanser, sociale lege og rollelege 

samt skabelses- og forandringslege. Der kan 

være masser af skæve flader, kanter, variation, 

flertydighed og niveauspring. Områderne kan 

kodes til både specifikke og brede aldersgrupper, 

sværhedsgrader og uformelle mødesteder. 

Områderne kan udfordre de motoriske grundformer 

som krybe, gå, løbe, hoppe, balancere, rulle, hænge, 

svinge frem og tilbage, slå, sparke, gribe, fange, tage 

imod, grave, øse og danse m.m. og områderne bør 

tilskynde til samspil mellem motorik og sanserne. 
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I det følgende beskrives organiseringen af Børne- og 

Ungeuniverset i en række diagrammer.

4.2 Organisering af 
rum og funktioner
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Organisationsdiagram
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bevægelsescenter

Design- og 
produktionscenter

Musik

4. årg.
Læringsmiljø

PLC
Billed-
kunst

N/T
5. årg.

Læringsmiljø

PLC
Billed-
kunst

N/T

6. årg.
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Team
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Prod.
Køkken

Uderum og 
værksteder

Uderum og 
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Team

Team

Team

Team

Team

Team

Team

7. årg.
Læringsmiljø

PLC

8. årg.
Læringsmiljø

PLC

9. årg.
Læringsmiljø

PLC

Team

Team

Team

Udskoling

Uderum og 
værksteder

Sundhed

PLC
Læsecafé

Fælleshuset

Samlingssal

Trivsel for 
læring

Overordnet organisering

Funktioner (Inderum):

• Fælleshusfunktioner: Folkekøkken, samlingssal, 

produktionskøkken, idræt, musik, musik & 

bevægelsescenter, design & produktion, 

madkundskab, pædagogisk køkken og 

pædagogisk læringscenter/læsecafé

• Administration, personale- og mødefaciliteter

• Afdeling med ’Læringsmiljøer’ for 0-2år og 3-5år 

(daginstitution)

• Afdelinger med (årgangsopdelte) ’læringsmiljøer’ 

for 6-10år og 10-13år (indskoling og mellemtrin) 

• Afdeling med (fagopdelte) ’Læringsmiljøer’ for 

13-16år (udskoling)

• Møbeldepot, teknisk service/ værksted, 

rengøring

Funktioner (Uderum)

• Ankomst-område til Børne- og Ungeuniverset. 

Skolepladsen indgår som en del af universets 

synlige varetegn udadtil 

• Lege- og bevægelsesområder for alle aldre 

• Bevægelsessti på tværs af Børne- og 

ungeuniversets områder og niveauer 

• Rekreative grønne (park-)områder med 

varierede stiforløb og opholdsmuligheder i 

et tæt samspil med Stigsparken og de øvrige 

byrum.

• Både opdelte og fælles udearealer til leg, læring 

og bevægelse

• Evt. fælles haver
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Idéværksted
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Design- og produk-
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køkken
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Organisationsdiagram
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Pæd. Læringscenter
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Fitness
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Toilet
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TAP

Teknisk 
værksted

Kopirum
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Arkiv

Gæste
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Møde
Samtalerum

ForberedelseMøde
Samtalerum

Mad
Udsalg

Møbel
Depot

Reng.
Rum

Vaskeri
Reng. depot

Affaldsrum

Varegård

Boldspil/Events

Sundhed
PPR, tandpleje 

og sundhed

Grovlaboratorie

Finlaboratorie

Orangeri

Depot

Mikroskopi

Beskidt zone

Science-center

Samlingssal og 
folkekøkken

Makerspace

Maskinrum

Læsecenter

Sprogcenter

Fælleshusfunktioner

Funktioner:

• ”Front-office”/hovedindgang 

• Idræt (boldspil/ events, bevægelsessal/ 

gymnastik, fitness, omklædning)

• Musik (sammenspil, øvelokaler)

• Samlingssal

• Madkundskab og folkekøkken

• Pædagogisk læringscenter/læsecafé

• Administration, personalefaciliteter og møderum 

I tæt tilknytning til det og til afdelingerne er placeret: 

• Design- og produktionscenter (idéværksted, 

grov- og finværksted, makerspace)

• Musik- og bevægelsescenter (rytmik, scene, 

øvelokale)

• Science-center

• Pædagogisk køkken 

• Produktionskøkken

Funktioner (Uderum)

• Fælles samlingsområde med ude-amfiscene evt. 

i forlængelse af Idræt og musik, samt udecafé/ 

spiseområde i forlængelse af kantineområde

• ‘Jord til bord’ have ved Madkundskab/byhave
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Læringsmiljø for de 0-2 årige

Læringsmiljøet for de 0-2årige skal understøtte 

børns udvikling 0-2år med særligt fokus på 

læreplanstemaerne ’Natur, udeliv og science’ og 

’Krop, sanser og bevægelse’. Der lægges endvidere 

vægt på, at leg og læring foregår i mindre grupper 

og som både børne- og vokseninitierede aktiviteter. 

For de yngste er tryghed og aktiviteter med eller 

tæt på voksne vigtige. Rum og indretning skal 

understøtte helt basale behov for at få omsorg, 

spise, drikke, søgebeskyttelse, hvile og sove. 

Endvidere er det vigtigt at kunne lege, bevæge sig, 

undersøge, sanse, se og opleve ’sig selv’. Rummene 

skal kunne favne aldersspændet og ikke mindst 

fokuserede aktiviteter i mindre grupper med voksne. 

Vuggestuen er stueopdelt og placeret i direkte 

sammenhæng med børnehaven og med fællesrum, 

hvor dagen starter og slutter. Fællesrummet i 

daginstitutionen er placeret i tæt sammenhæng 

med det pædagogiske køkken i Børne- og 

Ungeuniversets fællesarealer.

Funktioner:

• Decentral indgang og garderobe

• Stueopdelte ’twin’ grupper på 2x10 i alt 20 børn 

med flere rum til rådighed

• Rum med fokus på ’Krop, sanser og bevægelse’ 

og ’Natur, udeliv og science’, bl.a. minimotorik/

værksted, samt motorikrum og naturværksted 

sammen med børnehaven

• Fællesrum med børnehaven 

• Alderskodede lærings- og aktivitetszoner

• Krybberum

• Personalefaciliteter

Læringsmiljø for de 3-5 årige

Læringscenteret for de 3-5årige skal understøtte 

børns udvikling 3-5år med særligt fokus på 

læreplanstemaerne ’Natur, udeliv og science’ og 

’Krop, sanser og bevægelse’. Der lægges endvidere 

vægt på, at leg og læring foregår i mindre grupper 

og som både børne- og vokseninitierede aktiviteter. 

Børnehavebørn (3-5år) igangsætter i stigende grad 

selv lege og aktiviteter, som de er blevet introduceret 

til af andre børn eller voksne. Rum og indretning skal 

understøtte børns forskellige lege med andre børn, 

fokuserede aktiviteter i mindre grupper med voksne, 

fysisk udfoldelse og stille fordybelse.

Børnehaven er funktionsopdelt med samlings- og 

spisesteder for grupper af børn. Funktionerne er 

placeret i direkte sammenhæng med vuggestuen 

og med fællesrum, hvor dagen starter og slutter. 

Fællesrummet i daginstitutionen er placeret i tæt 

sammenhæng med det pædagogiske køkken i 

Børne- og Ungeuniversets fællesarealer.

Funktioner:

• Decentral indgang og garderobe

• Funktionsopdelt sammenhængende 

læringsmiljø med indbyggede baser for 5X 20 

børn

• Rum med fokus på ’Krop, sanser og bevægelse’ 

og ’Natur, udeliv og science’, bl.a. motorikrum og 

naturværksted

• Fællesrum deles med vuggestuen. Adgang til 

pædagogisk køkken

• Alderskodede lærings- og aktivitetszoner

• Personalefaciliteter
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Uderum for de 0-5årige 

Daginstitutionens uderum skal placeres i 

umiddelbar forlængelse af daginstitutionens 

inderum. Det skal opdeles i forskellige delområder 

for de yngste og ældste og med  forskellige typer 

af funktioner. I uderummet skal skabe mulighed 

for at kunne trække aktiviteter ud i nærarealet, for 

at samle en mindre eller større gruppe børn på et 

uforstyrret sted, for at lege og bevæge sig, arbejde 

med kreative og naturfaglige projekter og for være 

en del af forskellige sociale fælleskaber. Uderum for 

de 0-5årige skal afgrænses så naturligt som muligt 

med hegn og beplantning med mulighed for ind- og 

udkig. Der skal etableres direkte adgang til et fælles 

udeværkstedsområde for de 3-10årige.  

Funktioner:

• Direkte udgange til udearealer 

• Nære udearealer til leg, læring og bevægelse 

• Grønt ’have/natur’ område med sanselig, 

varieret og læskabende beplantning og legekrat 

• Udeværkstedsområde fælles med indskoling

• Udespisepladser og adgang til udetoilet

Udeværksteder for de 3-10årige

Det fælles område med udeværksteder skal 

understøtte børns udvikling 3-10år med særligt 

fokus på læreplanstemaet ’Natur, udeliv og science’, 

på fagene natur/teknologi og billedkunst, samt 

på læringsfællesskaber på tværs af daginstitution 

og indskoling/ DUS. Alle aktiviteter i området 

tilrettelægges af og foregår sammen med voksne. 

I uderummet skal være mulighed for at opleve, 

eksperimentere og konstruere med naturelementer, 

arbejde med kreative og naturfaglige projekter og 

indgå i mangfoldige aktiviteter i forskellige sociale 

fælleskaber.

Området med udeværksteder er placeret i 

umiddelbar forlængelse af øvrige uderum for både 

daginstitutionen og indskolingen. Det er opdelt i 

forskellige delområder og skal kunne bruges af flere 

grupper samtidigt.

Funktioner:

• Direkte adgang fra daginstitutionen og 

indskolingen

• Direkte/let forbindelse til Stigsparkens 

forskellige naturrum og til fjorden

• Grovværksted og udekøkken

• Bål/grillområder

• Bygge- og konstruktionsområde, hvor der kan 

eksperimenteres, bygges med naturmaterialer 

mv. 

• Grønt ’have og natur’ område med sanselig, 

varieret og læskabende beplantning og legekrat 

• Nyttehaver og højbede med mulighed for at 

arbejde med ’jord til bord’ eller ’haver til maver’ 

- gerne i nærheden af kantine og pædagogisk 

køkken.
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Læringsmiljø for de 6-10årige

Læringsmiljøet for de 6-10årige skal understøtte 

børns udvikling 6-10år med særligt fokus på at 

både undervisning og DUS aktiviteter kan foregå i 

nære overskuelige rammer med de samme voksne. 

Undervisning og læringsaktiviteter planlægges af 

årgangsteamet og foregår både fælles med hold på 

tværs af årgang og klasseopdelt. Rum og indretning 

skal understøtte: aktivitetsbaserede, tværfaglige 

og projektbaserede aktiviteter, kursusforløb i 

færdigheder og fag, samarbejde og problemløsning, 

produktions- og designbaseret læring med 

udstillingsmuligheder, oplæg og fremlæggelse, stille 

fordybelse og bevægelse.

Indskolingens funktioner etableres i tæt 

sammenhæng husets fællesarealer.

Funktioner:

• 4 årgangsopdelte Læringsmiljøer for 

undervisning og fritidsaktiviteter (DUS)

• Centralt Musik- og bevægelsescenter

• Læringsmiljøet indeholder decentrale indgange 

og garderobe

• Læringsmiljøet indeholder baser og værksteder 

(Pædagogisk læringscenter, Billedkunst, Natur/

Teknologi)

• Alderskodede lærings- og aktivitetszoner

• Teamfaciliteter v. læringermiljøerne
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Uderum for de 6-10årige

Indskolingens uderum er placeret i umiddelbar 

forlængelse af indskolingens inderum. I uderummet 

skal være mulighed for at kunne trække aktiviteter 

ud i nærarealet for at samle en mindre eller større 

gruppe børn på et uforstyrret sted, lege og bevæge 

sig, arbejde med kreative og naturfaglige projekter 

og være en del af forskellige sociale fælleskaber. 

Der skal etableres direkte adgang til et fælles 

udeværkstedsområde for 3-10årige.  

Funktioner:

• Direkte udgange til udearealer

• Nære opholds- og udelæringsområder 

• Forskellige lege- og bevægelsesområder

• Grønt ’have og natur’ område med sanselig, 

varieret og læskabende beplantning og legekrat 

• Udeværkstedsområde fælles med børnehaven

• Evt. musik og bevægelse ude i forlængelse af 

læringsmiljø for Musik og bevægelse inde
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“Udenfor igen nyder Ingeborg den friske luft og glædes 
over at se, hvor meget af børnenes læring, der er flyttet ud. 
Da hun er næsten nede ved fjorden, gør hun holdt ved en 
gruppe børn, der straks inviterer hende hen for at vise, hvad 
de er i gang med. Det er en flok indskolingsbørn, som har 
valghold og er ved at lave land-art med materialer fundet i 
området.”

(citat fra skriveværksted)
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Læringsmiljø for de 10-13årige

Læringsmiljø for de 10-13årige skal understøtte 

børns udvikling 10-13år med særligt fokus på 

at udforske og gå på opdagelse i en stadig 

større verden, herunder udfolde skolelivets 

mange dimensioner samt dyrke praktiske 

og håndværksmæssige færdigheder - både i 

undervisningen og i fritidstilbuddet (DUS II)

Undervisning og læringsaktiviteter planlægges af 

årgangsteamet og foregår både fælles med hold på 

tværs af årgang og klasseopdelt. Rum og indretning 

skal understøtte aktivitetsbaserede, tværfaglige og 

projektbaserede aktiviteter, kursusløb i færdigheder 

og fag, samarbejde og problemløsning, produktions- 

og designbaseret læring med udstillingsmuligheder, 

oplæg og fremlæggelse, stille fordybelse og 

bevægelse.

Mellemtrinnets funktioner etableres i tæt 

sammenhæng med husets fællesarealer.

Funktioner:

• 3 årgangsopdelte Læringsmiljøer for 

undervisning og fritidstilbud (DUS II)

• Læringsmiljø for design og produktion 

• Læringsmiljøer indeholder decentrale indgange 

og garderobe

• Læringscentre indeholder baser og værksteder 

(Pædagogisk læringscenter, Billedkunst, Natur/

Teknologi)

• Alderskodede lærings- og aktivitetszoner

• Teamfaciliteter v. læringscentre
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Uderum for de 10-13årige

Mellemtrinnets nære udearealer er placeret i 

umiddelbar forlængelse af mellemtrinnets inderum 

samt i direkte visuel og fysisk forbindelse med øvrige 

udefunktioner. I uderummet skal være mulighed for 

at kunne trække aktiviteter ud i nærearealet, samle 

en mindre eller større gruppe børn på et uforstyrret 

sted, bevæge sig på mange måder, arbejde med 

kreative og naturfaglige projekter og være en del af 

forskellige sociale fælleskaber.

Funktioner:

• Direkte udgange til udearealer

• Nære opholds- og udelæringsområder

• Bevægelsesområder

• Grønt ’have/natur’ område med sanselig, 

varieret og læskabende beplantning 

• Let adgang til Skolepladsen, Stigsparken, 

fjorden og øvrige byrum.

Udeværksted for de 10-16årige

I forlængelse af læringsmiljøet for design og 

produktion skal der etableres et fælles kreativt 

udeværkstedsområde for de 10-16årige. I 

udeværkstedet skal der være mulighed for at 

arbejde på eksperimenterende arbejdsmåder og 

for at ’svine’ (eksempelvis i grovværksted, med 

undersøgelser og bearbejdning af indsamlet 

materiale). Her kunne man også arbejde med to- 

og tredimensionelle billeder, designe og bygge i 

forskellige materialer, arbejde i frisk træ, lave pileflet 

og hugge i sten mv.

Funktioner:

• Direkte udgang fra design og produktion

• Arbejdsborde, høvlbænke, udestaffelier etc.

• Overdækket arbejdsområde

Visions- og idéoplæg
B

ø
rn

e
- o

g
 U

n
g

e
u

n
iv

e
rs S

tig
sb

o
rgSide 64



Visions- og idéoplæg
B

ø
rn

e
- o

g
 U

n
g

e
u

n
iv

e
rs S

tig
sb

o
rgSide 65



Læringsmiljø for de 13-16årige

Læringsmiljøet for de 13-16årige skal understøtte 

børns udvikling 13-16år, hvor de øver sig i at klare sig 

selv, være vidende, vidensparate, ansvarlige, modne 

og kompetente i forhold til de krav, som sættes 

med hjælp og guidning fra voksne. De ældste elever 

bygger videre på den viden og de erfaringer, som 

de allerede har fået, og udvider deres horisont med 

nye fag samt valgfag, der understøtter forskellige 

interesser. 

Undervisning og læringsaktiviteter planlægges af 

årgangsteamet og foregår fælles med forskellige 

holddelingsprincipper. Rum og indretning skal 

understøtte aktivitetsbaserede og tværfaglige 

projekter, kursusløb i færdigheder og fag, 

samarbejde og problemløsning, produktions- og 

designbaseret læring med udstillingsmuligheder, 

oplæg og fremlæggelse, stille fordybelse og 

bevægelse.

Udskolingens funktioner etableres i tæt 

sammenhæng med Idræt og musik i husets 

fællesarealer.

Funktioner:

• 3 årgangsopdelte Læringsmiljøer for 

undervisning

• Læringsmiljø for science

• Læringsmiljøer indeholder decentrale indgange 

og garderobe/lockers

• Læringscentre indeholder baser og værksteder

• Alderskodede lærings- og aktivitetszoner

• Teamfaciliteter v. læringscentre
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Uderum for de 13-16årige

Udskolingens nære udearealer er placeret i 

umiddelbar forlængelse af udskolingens inderum.

I de nære uderum skal der være mulighed for at 

trække aktiviteter ud i nærarealet for at samle en 

mindre eller større gruppe unge på et uforstyrret 

sted, bevæge sig på mange måder, arbejde 

udendørs med science, sprog og kultur fag og være 

en del af forskellige sociale fælleskaber.

Funktioner:

• Direkte udgange til udearealer

• Nære opholds- og udelæringsområder

• Trænings- og bevægelsesområder

• Grønt ’have/ natur’ område med sanselig, 

varieret og læskabende beplantning

• Let adgang til Skolepladsen, Stigsparken, 

fjorden og øvrige byrum.

Udeværksted for de 13-16årige

I forlængelse af læringsmiljø  for Science skal der 

etableres et naturfagligt udeværkstedsområde 

for de 13-16årige. I udeværkstedet skal der være 

mulighed for at lave forsøg og feltarbejde med fx 

vand, vind, lys og temperatur, foretage vejrmålinger, 

dyrke og undersøge vækster i højbede, læringshaver, 

undersøge biotoper og smådyr fra Stigsparken og 

fjorden mv.

Funktioner:

• Direkte udgang fra Science

• Arbejdsborde, højbede til vækstforsøg, 

måleudstyr etc.

• Overdækket arbejdsområde
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Børne og Ungeuniversets rum skal være forberedt 

til at danne ramme om forskelligartede aktiviteter 

og læringsfællesskaber for børn, unge og voksne. 

En tydelig opdeling i zoner til forskellige typer af 

aktiviteter - samt aktivitets- og lydniveauer – 

understøtter, at mange aktiviteter og børnegrupper 

kan være i gang samtidigt uden at forstyrre 

hinanden. Det skal skabe mulighed for at kunne 

skifte mellem forskellige organiseringer og 

anvendelser af læringsrummet. 

Børn og unge skal have mulighed for at arbejde og 

samarbejde aktivt, kreativt og fordybet. De skal 

kunne yde indflydelse på egen læringssituation 

i et konstruktivt samspil med kammerater og 

pædagogisk personale. Tydelighed, tryghed og 

variation skal følges ad og understøtte de mange 

forskelligartede behov. Der er fx ikke behov for 25 

ens arbejdspladser i et rum. 

Der er behov for at indrette varieret og understøtte 

forskellige aldersgrupper, holdstørrelser og 

aktivitetstyper. Aktiviteter, der larmer, og 

stilleområder skal afskærmes. Det er vigtigt, at der 

integreres grupperum samt mindre rum eller nicher, 

som er egnet til fordybelse og læringssamtaler 

med børn og unge. Læringsmiljøer skal indrettes, 

så de understøtter både undervisning, pauser og 

aktiviteter i fritiden. 

Læringsområderne indrettet med inventar, der 

har en nøje udvalgt placering, kan effektivisere 

og optimere, hvad vi vil og kan foretage os og 

ikke foretage os. Ligeledes kan en stemning og 

atmosfære i indretningen varieres fra et sted til 

et andet. Det er vigtigt at have et mål for, hvor 

og hvornår man vil have fleksibilitet, og hvad 

det er, man skal kunne, så den rette løsning kan 

vælges. Materialer, depoter og IT-udstyr skal være 

tilgængeligt for at kunne variere og differentiere 

læringsaktiviteter.

Indretning af fem lærings-og aktivitetszoner er 

med til at præcisere forskellige scenarier for, hvilke 

læringsaktiviteter, der skal kunne veksles mellem 

i et læringsområde. Den konkrete indretning af 

zonerne skal tilpasses aldersgruppen i forhold til 

udviklingstrin, skala og aktiviteter. 

De fem lærings- og aktivitetszoner i Børne- og 

Ungeuniverset:

• Samling og formidling

• Stille fordybelse

• Projekter og samarbejde

• Leg og socialt samvær

• Krop og bevægelse

4.3 Lærings-og 
aktivitetszoner
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LÆRINGS-OG AKTIVITETSZONER I UNIVERSET

Illustration: Learningspaces
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Samling og formidling

Zonen er karakteriseret ved at gruppen, holdet, 

klassen eller årgangen er samlet og den fælles 

opmærksomhed er rettet mod underviseren, 

pædagogen eller anden facilitator/formidler. Det kan 

være undervisning i færdigheder, formidling af viden 

eller præsentationer af forskellig karakter. Det kan 

også være en fælles samling omkring en aktivitet 

eller som opstart eller afslutning på en aktivitet. Her 

er formidleren den primære aktør og modtagere er 

underlagt dennes forvaltning af rummet. 

Et eksempel på en formidlingssituation kunne være 

traditionel holdundervisning med oplæg ved lærer 

og evt. elever med fokus rettet mod formidling af nye 

stofområder eller som dialog og diskussion. Et andet 

eksempel kunne være samling af en gruppe store 

vuggestuebørn til højtlæsning. Zonen fungerer ofte 

som en pædagogisk tryghedsskabende base for en 

gruppe, et hold, en klasse eller en årgang. 

De fysiske rammer bør understøtte 

formidling, diskussion og fælles snak for 

den gruppestørrelse af børn og unge, som 

det drejer sig om. Under formidling skal det 

være let for alle at rette fokus mod samt 

se og høre den, som formidler et emne. 

Et eksempel er en læringstrappe eller 

auditorieindretning med stole-opstilling 

rettet mod oplæg, ofte med brug af tavle 

eller projektor. 

Under diskussion og fælles snak lægger 

rum og indretning op til en mere 

demokratisk udveksling, for eksempel en 

cirkelformet afgrænsning, siddemulighed 

eller stoleopstilling. En samlingsfunktion i 

et pædagogisk køkken kan fungere som en 

tryg base tæt ved voksne, der understøttes 

af en uformel møblering med mulighed for 

fælles aktiviteter.
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Projektarbejde og samarbejde  

Zonen er karakteriseret ved, at børnene og de 

unge især i grupper fortolker, evaluerer og udvikler 

viden. De kan også undersøge, udvikle, afprøve, 

producere og udstille produkter. Læreren eller 

pædagogen er proceskonsulent og vejleder, og 

børnene er - i relation til deres alder - ’studerende’, 

der selvstændigt leger med, udforsker og opfinder 

projekter af både teoretisk og kreativ karakter. 

Et eksempel kunne være projektarbejde, 

hvor grupper af børn arbejder afprøvende og 

eksperimenterende med autentiske udfordringer i 

forskellige former for grupperum, nicher, projektrum, 

værksteder og uderum. Eller det kunne være en 

børnehave- og/ eller en DUS gruppe med voksne, der 

undersøger naturfænomener i et værksted.

De fysiske rammer bør understøtte de 

undersøgende læreprocesser, hvor grupper 

kan arbejde uforstyrret med adgang til 

teknologi, kreative materialer eller andre 

faciliteter. Et fritstående projektbord med 

god plads til idégenerering, idéudvælgelse 

og undersøgelse kan understøtte 

processen. 

De fysiske rum og indretninger skal kunne 

tilpasses de aktuelle projekter og gerne 

indeholde udstillingsmuligheder i forhold 

til den øvrige børnegruppe og resten af 

universet.
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Stille fordybelse

Zonen er karakteriseret ved, at børnene eller de 

unge selvstændigt eller i små grupper øver sig i 

færdigheder, vurderer, anvender og fordyber sig 

i viden, som ofte ligger i forlængelse af det, som 

er blevet gennemgået i formidlingszonen. Det er 

også i den stille fordybelseszone, at der arbejdes 

med selvevaluering, og hvor der gives individuel 

vejledning. Det er her børn og unge søger ro og har 

mulighed for at trække sig tilbage fra fællesskabet.  

I undervisningstiden indtager læreren eller 

pædagogen rollen som træner og rammesætter, der 

vejleder og udfordrer eleverne på baggrund af deres 

faglige niveau. Under de individuelle studier er der 

en høj grad af medbestemmelse og mulighed for selv 

at vælge et egnet arbejdssted. I daginstitutionen 

og i fritiden handler det om at kunne fordybe sig i 

valgfrie aktiviteter og søge ro og hvile.

De fysiske rammer bør understøtte 

muligheden for fordybelse og 

koncentration, fælles eller alene og med 

mulighed for individuelle valg og tilpasning. 

Fx skal det være muligt at kunne vælge 

mellem både hårde og bløde møbleringer 

med forskellige afskærmningsmuligheder. 

Der bør være placeret stillearbejdspladser, 

stillerum og stille opholdssteder forskellige 

steder i forlængelse af formidlings- og 

samlingszonen. Gennem hele dagen er der 

behov for at kunne opsøge stille steder fx 

en læseniche, en hule med høretelefoner, et 

rum for de mindste at hvile sig etc.
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Leg og socialt samvær

Zonen til leg og socialt samvær er karakteriseret ved 

at give børnene og de unge mulighed for forskellige 

lege, uformelle sociale aktiviteter og læring gennem 

leg. Det er her, at forskellige typer af lege og 

uformelt socialt samvær finder sted. Det kan fx være 

forskellige aldersbestemte rollelege, sociale lege, 

konstruktionslege, regellege, samt skabelses- og 

forandringslege. Eller det kan være uformelle møde- 

og hænge-ud-steder omkring forskellige aktiviteter 

inde så vel som og ude.  

Leg og socialt samvær finder sted gennem hele 

dagen og særligt i daginstitutionen, pauser i løbet 

af skoledagen og i fritiden. De deltagende kan 

indtage forskellige legende og lærende roller med 

eller uden voksenindblanding. Der er en høj grad af 

medbestemmelse for selv at vælge og skabe hvor, og 

i hvilke lege og sociale aktiviteter, man ønsker at

deltage.

De fysiske rammer bør understøtte 

forskellige typer af leg gennem et varieret 

udbud af legesteder og muligheder. Der 

skal indrettes forskellige alderskodede 

uformelle mødesteder, der understøtter 

sociale fællesskaber på tværs af skolen. 

Rum og indretninger skal virke indbydende, 

aktiverende og sansestimulerende med 

rekvisitter, der appellerer til fantasi og 

kreativitet. 
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Krop og bevægelse

Zonen til krop og bevægelse er karakteriseret ved at 

give mulighed for forskellig fysisk udfoldelse, børne- 

eller voksenstyrede aktiviteter med høj eller lav puls, 

læring gennem kroppen mv. Det er her, at man kan 

træne kroppens koordineringsevne og fysiske styrke, 

stimulere vestibulærsansen, balancenerven, de fem 

sanser, samt forskellige sociale bevægelseslege. 

Bevægelsesaktiviteter finder sted i både 

daginstitution, musik og bevægelse, idræt, den 

øvrige undervisningstid, i pauser og i fritiden. 

Aktiviteterne skal understøtte forskellige interesser 

og udfoldelsesniveauer.

De fysiske rammer bør fremme bevægelse 

og bevægelsesglæde med et bredt og 

varieret udvalg af udfoldelsesmuligheder, 

der styrker motion, sundhed og oplevelse 

med alle sanser. 

Rammerne skal indrettes til forskellige 

aldersgrupper og gruppestørrelser og 

med indbyggede ’hænge-ud’ muligheder. 

De skal veksle mellem organiserede 

idrætsaktiviteter i idrætshal, til uformelle 

bevægelseslege i uderummet, der indbyder 

til fysisk bevægelse og social interaktion.
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5. Bæredygtighed

”Stigsborg Havnefront er 
foregangseksempel for andre inden for 
bæredygtighed - både miljømæssigt, 
socialt, kulturelt og økonomisk, ligesom 
ambitionerne bag SMART city er realiseret 
her. Det er en bydel, der sætter nye 
standarder i håndteringen af fremtidens 
energi-, klima- og miljøudfordringer.”

Uddrag fra ’Værdi – og kvalitetskatalog’ for 
Stigsborg Havnefront, marts 2015       
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Børne – og Ungeunivers Stigsborg er en case, hvor 

der arbejdes med udvikling af strategier, metoder og 

praksis for bæredygtighed i offentlige byggerier og 

i den pædagogiske praksis. Projektet tager således 

afsæt i Aalborg Kommunes hidtidige bestræbelser 

på at skabe bæredygtig vækst og vil på mange 

måder bidrage til yderligere udvikling på området. 

Helt konkret vil projektet eksempelvis få betydning 

for udvikling af Aalborg Kommunes kommende 

bæredygtighedsstrategi, jf. faktaboksen på næste 

side.

En vision for bæredygtighed hvor klima, 
ressourcer og biodiversitet står stærkt

Visionen for bæredygtighed i projektet er dels at 

skabe et hus, som honorerer behovet for at opholde 

sig i en sund og bestandig bygning, men også at 

skabe et hus, som ikke driver rovdrift på klodens 

ressourcer, ikke bidrager til uhensigtsmæssige 

klimaforandringer eller forringet biodiversitet. 

Intentionen er derimod, at bygningen bidrager 

positivt – fx indenfor vedvarende energiløsninger 

samt flora og fauna.

Derudover er det en målsætning via husets funktion 

som dagtilbud, skole og bydelshus, at motivere børn, 

unge og voksne til at tage vare på kloden på en mere 

hensigtsmæssig måde – ved at opholde sit i et hus 

som inspirerer til klimabevidst omtanke og handling 

– både i de indendørs og udendørs fysiske miljøer 

og i de pædagogiske læringsmiljøer (=summen af de 

fysiske miljøer og den pædagogiske praksis).

Bæredygtigt 
Børne- og 

Ungeunivers 
Stigsborg

Pædagogisk 
Bæredygtighed

DGNB
LCA + LCC

FN´s 17 
Verdensmål

Commisioning
For komlekst 

byggeri

Cirkulær
Økonomi

SMARTe
Løsninger
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Projektets tilgang til bæredygtighed

Projektet er kendetegnet ved en holistisk tilgang 

til bæredygtighed. Fokus på klima, ressourcer og 

biodiversitet minimerer negative påvirkninger af 

kloden mest muligt og samtidig bidrager projektet 

positivt til nogle af FN’17 verdensmålene. Via 

DGNB-systemet favnes og dokumenteres netop 

denne tankegang. Projektet vil højne standarden 

for bæredygtigt byggeri og erhvervsliv, ikke i blot til 

dette projekt, men også i fremtidige projekter.

Visionen for projektets bæredygtighed søges 

realiseret ved at Børne- og Ungeunivers Stigsborg 

indgår som case i et EU Interreg-program med titlen 

’Scandinavian Sustainable Circular Construction’ 

(forkortet S2C). Målet er at bygge mere bæredygtige 

og energieffektive offentlige bygninger. S2C-

projektet sigter mod at hæve niveauet for viden 

og ændre holdningen til at bygge bæredygtigt. 

En uddybet beskrivelse af EU-programmet og de 

aftaler der ligger heri findes i faktaboksen.

I de følgende afsnit opsummeres idéer og visioner 

for bæredygtighed i projektet under følgende seks 

deltemaer: 

• FN’s 17 verdensmål, 

• Pædagogisk bæredygtighed, 

• DGNB, 

• Cirkulær økonomi, 

• SMARTe løsninger og 

• Commissioning

Strategi for bæredygtig vækst i 
Aalborg Kommune som ramme for 
projektet

Aalborg Kommune har igennem en lang 

årrække arbejdet for en grøn omstilling med 

bæredygtig vækst, hvor der i kommunen har 

været stort fokus på ansvarlighed overfor 

miljø, ressourcer og sociale forhold.

Intentionerne er konkretiseret og 

sammenfattet i en ’Bæredygtighedsmanual’ 

fra 2015, som i en længere periode har 

været retningsgivende for beslutninger, 

projekter og tiltag i kommunens byggesektor. 

Bæredygtighedsmanualen er udviklet med 

inspiration fra DGNB og tilpasset Aalborg 

Kommunes egne krav til byggeriet. Manualen 

erstattes af en ny bæredygtighedsstrategi, 

som forventes at være klar i 2020.

FN’s 17 verdensmål er et overordnet 

tema for bæredygtighedsstrategien for 

Stigsborg Havnefront og for den kommende 

bæredygtighedsstrategi for Aalborg 

Kommune. På den baggrund er FN’s 17 

verdensmål også et overordnet tema for 

bærdygtighedsvisionen for Børne- og 

Ungeunivers Stigsborg.

Aalborg Kommune er sammen med de øvrige 

Nordjyske kommuner en del af initiativet “Det 

Cirkulære Nordjylland”, hvor formålet er at 

fremme den cirkulære økonomi i et regionalt 

perspektiv. Hensigten er at de økonomiske og 

jobmæssige gevinster ved initiativet forankres 

hos regionens erhvervsliv i størst muligt 

omfang.

Tankerne, ønskerne og intentionerne der 

danner grundlag for krav og retningslinjer 

for bæredygtighed i arbejdet med Børne- 

og Ungeunivers Stigsborg er et resultat 

af samarbejder og projekter på tværs af 

interesser, faglighed og landegrænser.

Aalborg Kommunes 

bæredygtighedsintentioner i relation til FN17, 

DGNB, det cirkulære Nordjylland og EU’s 

Interregprogram bidrager alle til at Børne– 

og Ungeunivers Stigsborg bliver bæredygtig 

i ordets mest konkrete forstand: dygtig til at 

bære fremtiden.
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Børne- og Ungeunivers Stigsborg 
er en del af et EU-program under 
Interreg ØKS

Interregsamarbejde
I EU’s interreg-programmer samarbejder 

de danske regioner med andre landes 

regioner om at løse økonomiske, sociale og 

miljømæssige udfordringer. Det bidrager til 

øget vækst, produktivitet og bæredygtighed i 

både EU og alle fem danske regioner.

Øresund-Kattegat-Skagerrak (Interreg 

ØKS) er et EU-program, der støtter 

projekter mellem danskere, svenskere og 

nordmænd. Programmet vil i perioden 2014-

2020 løse fælles udfordringer inden for 4 

indsatsområder: innovation, transport, grøn 

økonomi og beskæftigelse. Programmet 

investerer cirka en milliard kroner fra EU i 

perioden 2014-20 for at gøre regionen omkring 

Østersøen mere innovativ, tilgængelig og 

bæredygtig.

Interreg S2C
Interreg ØKS har investeret i syv 

partnerskaber på tværs af Skandinavien. 

Børne – og Ungeunivers Stigsborg indgår 

som en del af projekt ’S2C’ – ’Scandinavian 

Sustainable Circular Construction’. Målet er at 

bygge mere bæredygtige og energieffektive 

offentlige bygninger. S2C-projektet sigter 

mod at hæve niveauet for viden og ændre 

holdningen til at bygge bæredygtigt.

Baseret på tre cases vil projektet udvikle 

værktøjer, modeller og “Best Practice”, 

der skaber en øget forståelse af, hvordan 

kommuner og offentlige bygherrer kan få mest 

mulig bæredygtighed, energieffektivitet og 

cirkulær økonomi for pengene.

I S2C er udvalgt tre ’cases’: én i Norge, én 

i Sverige og således én i Danmark med 

titlen ’Børne og Ungeunivers Stigsborg – 

Bæredygtighed gennem teknik og pædagogik’. 

Den danske case på Stigsborg bevilges midler 

fra EU’s fond, via Interreg ØKS.

Konkret handler det om at se på energiforbrug 

i anlægsarbejde, brugen af bæredygtige 

materialer, arkitektoniske løsninger 

samt energibesparende og bæredygtige 

bygningsprocesser.

Projektet ønsker at være i stand til at vise 

eksempler på, hvordan kommuner kan stille 

krav til både bæredygtighed og cirkulær 

økonomi i indkøb og det efterfølgende 

samarbejde med entreprenøren.

Aftale om dokumenterede 
energibesparelser
I den indgåede aftale med Interreg, blev det 

for Børne– og Ungeunivers Stigsborg aftalt, 

at man skal hæve barren for reduktioner af 

energiforbrug samt CO2-emmissioner. Derfor 

skal projektet overordnet set dokumentere to 

typer forbedringer:

1. Energiforbrug 
 a.Målsætningen for energiforbrug  

 efterleves ved at byggeriet ikke blot  

 opfylder energikrav i BR18, men at  

 barren hæves og opfylder   

 lavenergiklasse jf. BR18.

2. CO2-emmissioner
 a. Målsætningen for emissioner   

 efterleves ved at dokumentere CO2- 

 emissioner for projektet via   

 CO2-reducerende tiltag    

 som fossilminimeret byggeplads,  

 anvendelse af livscyklusanalyse (LCA)  

 til materialevalg og som en del af  

 tiltagene under cirkulær økonomi.

 b. CO2-emissioner sammenlignes med  

 traditionelle byggeelementer   

 og byggepladser, for at dokumentere  

 CO2-besparelserne.
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FN’s 17 verdensmål er et centralt omdrejningspunkt 

for intentionerne bag projektets vision for 

bæredygtighed. Målene skal ved hjælp af DGNB-

systemet, sikres implementeret i hele arbejdet 

med bæredygtighed for Børne- og Ungeunivers 

Stigsborg.

I forhold til hvordan verdensmålene integreres i 

projektet, skelnes der mellem:

• hvordan bygningen i sig selv opføres under 

hensyntagen til indarbejdelse af så mange 

delmål som muligt, og 

• hvordan brugen, og i denne sammenhæng 

brugeradfærden, i hele bygningens levetid, 

fokuserer på at leve op til de enkelte delmål.

Indledningsvist er der lavet en screening for, hvilke 

delmål byggeriet allerede opfylder ud fra rammerne 

i DGNB, Aalborg Kommunes krav og projektets 

særlige bæredygtighedsintentioner. Disse er oplistet 

på modstående side.

Målene er i stor udstrækning de samme som 

Stigsborg Havnefronts bæredygtighedsstrategi 

forsøger at efterleve, hvilket giver gode synergier 

mellem området og selve bygningen. 

I forhold til hvordan brugen af bygningen i sin 

levetid kan bidrage til at opretholde opfyldelse 

af de 17 verdensmål, er det hensigten, at der 

arbejdes fokuseret med enkelte delmål, som kan 

implementeres i den daglige brug af bygningen – og 

naturligvis i undervisningssammenhænge. 

5.1 FN17
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3.4 Tidlig dødelighed
3.9 Sygdom og dødsfald – forurening og kemikalier

4.1 Gratis inkluderende grunduddannelse
4.2 Grundskole – høj kvalitet
4.4 Unge og voksne med relevante færdigheder
4.5 Ulighed på uddannelsen
4.6 Læsefærdigheder

4.7 Viden om bæredygtig udvikling
4.a Uddannelsesinst. bygges og opgraderes

5.2 Sikre alle i det offentlige rum 

6.3 Forbedret vandkvalitet
6.4 Effektiv vandanvendelse
6.6 Beskyttelse af økosystemer

7.2 Vedvarende energi

8.2 Højere økonomisk produktivitet
8.4 Bæredygtigt forbrugsmønster
8.6 Unges beskæftigelse
8.7 Arbejdsvilkår for unge
8.8 Beskyttelse af arbejdstager

9.1 Bæredygtig infrastruktur
9.4 Bæredygtig brug af ressourcer
9.c Adgang til internet

11.2 Bæredygtige transportsystemer
11.3 Bæredygtig byudvikling
11.6 Forbedring af luftkvalitet og affald
11.7 Universel adgang til grønne rum

12.2 Bæredygtig udnyttelse af natur
12.3 Mindske madspild
12.4 Forsvarlig håndtering af forurening
12.5 Mindre affald
12.7 Bæredygtig indkøbspraksis

13.1 Tilpasningsevne overfor naturkatastrofer
13.2 Tiltag mod klimaforandringer
13.3 Oplysning omkring klimaforandringer

14.1 Forurening af hav fra land
14.2 Beskyttelse af havnære økosystemer
14.3 Forsuring af have
14.5 Beskyttelse af kyst og havområder

15.1 Bæredygtig brug af økosystemer
15.2 Bæredygtig forvaltning af skov
15.4 Beskyttelse af biodiversitet
15.5 Beskyttelse af dyrearter
15.9 Planlæg med økosystem

16.1 Reduktion af vold
16.5 Nedbringelse af korruption
16.6 Ansvarlige institutioner
16.7 Inkluderende beslutningsprocesser

17.16 Bæredygtige partnerskaber
17.17 Offentlige-privat partnerskaber
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Delmål under FN’s 17 verdensmål, som byggeriet allerede opfylder ud fra rammerne i 

DGNB, Aalborg Kommunes krav og projektets vision for bæredygtighed.
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I Børne- og Ungeunivers Stigsborg arbejdes som 

nævnt med bæredygtighed i en bred forståelse – 

herunder som en del af den pædagogiske praksis i 

huset.

Der arbejdes med at skabe indhold i begrebet 

bæredygtig pædagogik ud fra den betragtning, at 

dagtilbud og folkeskole kan gøre en forskel og klæde 

børn og unge på til at forandre verden, så de kan 

tage del i en bæredygtig samfundsudvikling.

I den forbindelse fungerer FN’s Verdensmål fra 

2015 som en bæredygtig rettesnor for Børne- og 

Ungeuniversets arbejde med at danne børn, unge og 

beboere i bydelen til bæredygtige borgere. 

For en uddybende beskrivelse af bæredygtig 

dannelse i en pædagogisk praksis henvises til 

pejlemærke vedr. bæredygtighed i kapitel 3.

Bæredygtigt offentligt byggeri
Som bæredygtigt offentligt byggeri, skal bygningen 

give 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. Det kan fx 

være indenfor cirkulær økonomi, hvor genbrugte 

materialer kan ses og dermed bidrage til at skabe 

en fortælling om bæredygtighed. Det kan både være 

byggetekniske materialer og inventarløsninger, og 

der kan også være SMARTE løsninger i bygningen, 

hvor bygningsdata kan stilles til rådighed for 

undervisningen.

Bygningen i sig selv skal gerne bidrage til en 

bæredygtig adfærd for børn, unge, ansatte og 

andre, der bruger bygningen. Det gælder fx indenfor 

affaldshåndtering, genanvendelse samt energi- 

og vandforbrug. Fx kan der tænkes i at etablere 

forsyning af frisk naturkølet postevand, som er 

tilgængeligt for alle brugere i bygningen.

Der er dermed flere temaer, som kan danne 

grundlag for inspiration. Tanken er, at nødvendige 

bygningsmæssige installationer og funktioner også 

tænkes som læringsmiljøer, der kan bringes i spil i 

undervisningen.

Nogle eksempler på dette kunne være: 

Affald er ressourcer – genbrug og 
genanvendelse
Man kan skabe faciliteter der integrerer 

affaldssortering, hvor der kan arbejdes aktivt med 

at sortere og forstå, at det, der i en kontekst ses 

som affald, i en anden kontekst kan forstås som 

en ressource. Temaet kan håndteres af selv de helt 

små børn og giver gode muligheder for tidligt at 

understøtte den bæredygtige tankegang. Andre 

konkrete forslag, der kan understøtte temaet:

• Udendørs uopvarmede læringsmiljøer til fx 

sløjd eller anden undervisning, som er bygget af 

genbrugsmaterialer fra byggepladsen.

• Legepladser af genbrugsmaterialer eller til 

genbrug (se afsnit om cirkulært indkøb) kan 

evt. have et tema, der relaterer sig til FN’s 17 

verdensmål.

• Opsamling af regnvand, der bruges til leg, læring 

og nyttehaver.

5.2 Bæredygtighed i en 
pædagogisk kontekst
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Indeklima (behandles også under 
SMART bygning)
Man kan designe nogle af bygningens lokaler, 

så viden om det aktuelle indeklima i lokalet er 

tilgængeligt på en letforståelig måde. Brugerne 

får mulighed for at forstå, hvordan deres adfærd 

påvirker indeklimaet. Fx via dæmpet stemmeføring, 

det at åbne vinduer og slukke for radiatorer, skrue 

op for ventilationen eller andre lignende tiltag.

Lokalerne giver også mulighed for at følge udvikling 

over tid, så der kan aflæses og arbejdes med fysiske 

påvirkninger og deres indflydelse på indeklima 

og indlæring. Etableres der flere lokaler, åbnes 

muligheden for at arrangere interne konkurrencer 

om energiforbrug mm.

Nyttehaver
Man kan etablere nyttehaver – gerne med direkte 

udgang fra lokalerne, så børn og unge kan dyrke 

afgrøder, der kan danne basis for læring om og 

indsigt i naturens gang. Alle skal i løbet af deres tid 

i Børne- og Ungeuniverset lære noget om dyrkning 

af afgrøder. Dyrkningen af afgrøder kan optimalt set 

være en fælles aktivitet på tværs af aldersgrupper.

Etablering af udekøkken til forarbejdning og 

tilberedning af mad fra fjorden, haverne og naturen 

kan være med til at understøtte læring under temaet 

’Fra jord og fjord til bord’.
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Børne – og Ungeunivers Stigsborg skal DGNB 

certificeres, men DGNB er i denne sammenhæng 

tilgået mere holistisk, end blot med opnåelse af 

certifikatet for øje. DGNB har været styrende 

for den indledende idéproces forstået på den 

måde, at der er grundlag for at projektet kan 

certificeres til ’Guld’ – men ikke nødvendigvis via 

de traditionelt ’sikre’ høje point. Der er således, som 

følge af den udførte indledende screeningsmatrix, 

angivet minimumskrav for flere underkriterier, 

som understøtter de indledende processer i 

forbindelse med idé – og visionsoplægget. Ud fra 

den indledende screeningsmatrix er det besluttet 

at stille krav til, at projektet DGNB certificeres til 

minimum Guld.

Totalentreprenøren varetager rollen som DGNB 

Auditor på projektet, men Aalborg Kommune har 

et stort ønske om at kunne anvende læringen 

i forbindelse i DGNB-processen aktivt på flere 

niveauer i kommunens instanser. Kommunen 

forventer derfor at indgå i processen i en 

observerende rolle og som sparringspartner.

Et væsentligt udgangspunkt i forbindelse med den 

indledende DGNB-screening, er at få implementeret 

de bæredygtige delmål: cirkulær økonomi, SDG17, 

SMARTe løsninger og commissioning. Herudover 

er det væsentligt for Aalborg Kommune, at der 

stilles mindstekrav på udvalgte underkriterier, som 

bedst understøtter reelle ønsker, behov og krav til 

byggeriet, således at der ikke søges at hente ’billige 

point’ blot for at optimere scoren.

Under DGNB er der arbejdet med 2 særlige 

underemner, som er livscyklusanalyse for miljø og 

økonomi (LCC) og livscyklusanalyse (LCA) samt 

biodiversitet.

LCC og LCA 

LCA og LCC er vigtige redskaber for at vurdere 

materialer og metoder ud fra deres påvirkning på 

miljøet og økonomien. Derfor er det fra Aalborg 

kommunes side et ønske, at der arbejdes målrettet 

med LCA og LCC, som også er et krav fra Interreg 

samarbejdet. 

Det er vigtigt, at der arbejdes med LCA og LCC på 

begge sider af totalentrepriseudbuddet. Det sikrer, 

at man kommer rettidigt i gang og træffer oplyste 

beslutninger gennem hele processen.

Processen for LCC og LCA er delt op i 3 faser. 

Faserne skelner mellem beslutninger om materialer 

og bygningsdele der skal træffes inden, under og 

efter et udbud i totalentreprise.

1. Inden udbud

 a. LCA og LCC udføres på valgte materialer,  

 bygningsdele eller principper.

 Eksempel: linoleum- contra vinylgulve.

 b. Konkret er det besluttet at undersøge   

 muligheden for fjernkøling i samarbejde   

 med forsyningen

 c. Bedste økonomiske og miljømæssige valg  

 træffes

5.3 DGNB
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2. Under udbud

 a. Totalentreprenører vurderer og beskriver  

 i tilbudsfase materialer og bygningsdele   

 mm. ud fra LCA og LCC 

 b. Totalentreprenøren leverer i tilbudsfasen  

 en procesbeskrivelse af håndtering af LCA  

 og LCC under projektering og udførelse 

 

 c. Ovennævnte vurderinger, beskrivelser og  

 proces bedømmes i tilbudsfasen

3. Under projektering og udførelse

 a. Totalentreprenør håndterer LCA og LCC  

 iht. procesbeskrivelsen og beregninger   

 foretages

 b. Eksempel: facadeopbygninger,   

 konstruktionsopbygninger

 c. Bedste økonomiske og miljømæssige valg  

 træffes

 Der vil indenfor prioriteringen af den økonomiske 

ramme være fokus på, at der kan træffes 

totaløkonomiske og miljømæssige fornuftige 

valg under hele byggeriet. Det vil skabe mulighed 

for at træffe valg, der sparer betydeligt på 

driftsøkonomien og/eller miljøpåvirkningerne 

og samtidig opfylder projektets intentioner for 

pædagogiske og kloge kvadratmeter.

Beslutningen om hvad der vægter højest og i hvilket 

omfang tilkøb skal foretages, vil skulle ske i enighed i 

den samlede projektgruppe.

Biodiversitet

Da Børne- og Ungeuniverset er beliggende på 

kanten af parken med fjorden som nabo, er det 

vigtigt at der tages hensyn til den omkringliggende 

natur, hvorfor der er forventninger til, at der i 

projektet indtænkes stor grad af biodiversitet. Det er 

vigtigt for Aalborg kommune at parken og området 

omkring Børne - og Ungeuniverset sikrer muligheder 

for en stor grad biodiversitet, som også vil være en 

vigtig faktor og læringsresurse når det gælder både 

formidling og undervisning.   

Idéoplæg
& Byggeprogram FØRSTE TILBUD ENDELIGT TILBUD UDFØRELSE

Nu - primo Juni 2020

LCC&LCA for valgte 
materialer
Opstilling af kriterier for 
bedømmelse
Opstilling af krav til 
levering af tilbud

Primo 2021

Vurdering af proces-
beskrivelse for LCA og 
LCC
Vurdering af tilbudte 
elementer ved hjælp af 
LCA og LCC
Tilbagemelding til 
tilbudsgivere

Kontinueligt til medio 
2024

Opfølgning of evt. 
justering af tilbudte 
elementer på baggrund 
af bedømmelse
Opfølgning på valg af 
byggeprogram
Løbende proces vedr. 
LCC og LCA

Medio 2021

Vurdering af proces-
beskrivelse for LCA og 
LCC
Vurdering af tilbudte 
elementer af LCA og 
LCC
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Cirkulær Økonomi (CØ) på Børne – og Ungeunivers 

Stigsborg favner dels synlighed ved indarbejdelse 

af cirkulær økonomi i projektet, fokus på 

affaldssortering både i byggefase og i drift, 

cirkulært inventar og fleksibelt design: ’Design for 

Disassembly’.

Cirkulær økonomi anses desuden som en vækstdriv-

er i hele region Nordjylland, hvilket naturligt er med-

virkende til at Aalborg Kommune, via sin involvering i 

”Det Cirkulære Nordjylland” ønsker at gøre det både 

attraktivt og nemt for erhvervslivet og kommunen 

at skabe cirkulære processer, og derved gevinst for 

både miljø og region.

I udbudsbetingelserne bliver der oplistet specifikke 

krav til de bydende, der forklarer hvordan cirkulær 

økonomi ønskes implementeret og konkretiseret i 

projektet. De oplistede krav er en udmøntning af 

de indledende bruger – og interessentworkshops, 

hvor forskellige aspekter af CØ er drøftet, og hvor 

man har været omkring både genanvendelse, 

genanvendelighed mm.  

Synlighed ved indarbejdelse

Synlig cirkulær økonomi i projektet er er væsentlig 

faktor for Aalborg Kommune, som gerne ser 

genanvendelse af sunde byggematerialer 

implementeret på en måde som er synlig for både 

brugere og offentlighed. Det tjener både som læring 

for børn og øvrige brugere af bygningen, og som 

foregangseksempel for den øvrige offentlighed. Der 

stilles således, som en del af S2C-projektet, krav 

om anvendelse af mindst ét cirkulært materiale 

i byggeriet, som kommer fra lokalområdet, og 

gerne enten fra kommunens egne bygninger, 

fra virksomheder eller andet - hvilket i høj grad 

understøtter intentionerne i “Det Cirkulære 

Nordjylland”.

Opmærksomheden henledes dog på, at såfremt 

genanvendte materialer anvendes som bærende 

elementer eller klimaskærm, skal metoderne være 

veldokumenterede.

Cirkulært inventar

Aalborg Kommune har i dag en indkøbsaftale for 

cirkulære læringsmiljøer til kommunens skoler. 

Aftalen dækker over rådgivning om indretning 

af læringsmiljøer, der tilgodeser forskellige 

former for læring og møbler, som kan være 

genbrugte, istandsatte eller nye. Herudover er der 

opmærksomhed på muligheden for at gøre brug af 

”ansatte på kant af det normale arbejdsmarked”, 

der kan varetage reparationer, istandsættelse og 

vedligeholdelse af møblerne. 

På Børne - og Ungeunivers Stigsborg dækker 

begrebet ’cirkulær’ i denne sammenhæng således 

helt konkret over ’genbrug’. Det er en stor trend 

5.4 Cirkulær Økonomi
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i tiden – med rette – at genbruge så meget som 

muligt, og særligt i forbindelse med inventar og 

møblement generelt, er markedet og udvalget stort. 

Det ønskes således, at der stilles krav til at inventar 

til Børne – og Ungeunivers Stigsborg i et stort 

omfang indkøbes og leveres brugt, eventuelt 

som bygherreleverance igennem kommunens 

Indkøbscentral, hvor der allerede er dannet 

erfaringer med indkøb af genbrugt inventar. Det 

genbrugte inventar er med til at understøtte og 

tydeliggøre signalet om den cirkulære tankegang 

i hele projektet. Inventaret kan, hvis det er 

nødvendigt, indkøbes som restaureret, istandsat, 

omdannet eller hvis muligt som genanvendt direkte. 

Forudsætningen for at få succes med indretning 

med brugte møbler indbefatter, at der også skal 

være fokus på adfærd og vaner, og at udvalget af 

brugte møbler måske ikke rummer lige netop det 

man ønsker. 

Såfremt der ikke kan fremskaffes brugte møbler 

i det nødvendige omfang, kan der købes nye 

møbler, som er cirkulære. ’Cirkulære’ dækker 

her over lange levetidsgarantier, garanti for 

reservedele, nem rengøring, at det kan skilles 

ad, vejledning i den daglige vedligeholdelse af 

møblerne, brugervejledning og evt. konstrueret 

af genbrugsmaterialer såsom genbrugstræ eller 

genbrugstekstiler. 

Design for Disassembly

Mulighederne for at nedtage, flytte og omorganisere 

uden spildprodukter er en væsentlig faktor i hele 

fortællingen om cirkulær økonomi på Børne- og 

Ungeunivers Stigsborg. At der skabes mulighed 

for at tilpasse bygningen, efter ændrede behov i 

fremtiden, med et minimum af forbrugte ressourcer, 

er et vigtigt element for Aalborg Kommune, og 

med Børne- og Ungeuniverset ønsker man, at være 

foregangsprojekt indenfor feltet. Der lægges derfor 

op til en meget åben og kreativ proces i arbejdet 

med at indtænke så mange nedtagnings – og 

omformningsstrategier som muligt. Som eksempler 

til inspiration kan nævnes: 

• Undgå anvendelse af søm til samling af 

elementer, herunder vægge.

• Nedbringelse af brugen af skum, fuger og andre 

materialer, som ikke kan demonteres.

• Implementering af koncepter for nedrivning og 

nedrivningsplaner. 

Fokus bør, ved valg af indsatsområder, være på de 

områder, hvor det kan bidrage til øget fleksibilitet, 

eller ved de materialer som har den største mængde 

indlejret energi.
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Cirkulær legeplads

I et andet Interreg projekt (CircularPP) i Aalborg 

Kommune arbejdes med cirkulært udbud af 

udendørsmiljø og legeplads på Børne- og 

Ungeunivers Stigsborg. Hovedprincipperne heri er, 

at man tænker ud over ’mindste anskaffelsessum’, 

som man desværre ofte gør i sådanne indkøb. Man 

ønsker i langt højere grad at udvise en holistisk 

tilgang, hvor fokus er på både beplantning, 

underlag/terræn, redskaber og bevægelse/læring, 

for derigennem at se på miljøpåvirkning, levetider, 

driftsomkostninger, muligheder for genanvendelse 

i andre sammenhænge eller måske endda anvende 

genbrugt inventar. Tankesættet bag dette minder 

meget om tankerne bag LCC og LCA beregninger, 

og spiller på den måde meget godt sammen 

med profilen for Børne- og Ungeuniverset.Der 

arbejdes derfor med at sikre et cirkulært udbud af 

udendørsmiljøet og legepladsen.

Bæredygtig Byggeplads

Et af de store fokuspunkter i S2C-projektet er, at de 

enkelte Skandinaviske cases arbejder målrettet på 

at skabe en bæredygtig byggeplads - konkretiseret 

via tre indsatsområder: affaldssortering og 

genanvendelse, fossilminimering og information 

(hvilket understøtter social bæredygtighed). 

Fokusområdet har bestemt sin berettigelse, da 

man desværre oplever at de senere års fokus på 

bæredygtigt byggeri ikke i samme grad har slået 

igennem på byggepladserne, og derfor virker det 

helt rigtig at fokus nu også rettes herimod.

Fokus på affaldssortering både i byggefase

Der stilles krav om at entreprenøren sikrer en 

gennemarbejdet model for genanvendelse 

af byggematerialer som bliver til overs i 

byggeprocessen – som minimum ved at stille 

krav til sorteringen på typer mm. Byggepladsens 

affaldssortering skal indrettes, så der kan sorteres 

i flest mulige fraktioner, der kan gå til genbrug eller 

genanvendelse og dermed understøtte CØ.

Følgende tilgang kan tjene som inspiration til 

planlægningen af affaldskonceptet:

• Reducér den producerede mængde 

affald gennem b.la.: korrekt opbevaring af 

byggematerialer, planmæssig leverance af 

byggematerialer ift. mængder, anvend viden 

omkring returordninger til byggemarkeder 

eller materialeleverandører, og gør nytte af 

partnerskaber med aktører, der handler med 

”brugte” byggematerialer etc.

• Sortér affald og ressourcer korrekt så højst 

mulige niveau af affaldshierarkiet kan opnås 

(genbrug og genanvendelse).  

• Reducér brandbart affald mest muligt.

Fossilminimeret byggeplads

Der er et ønske om, at man i forbindelse med 

opførelsen af Børne- og Ungeuniverset har fokus 

på at minimere anvendelsen af fossiler, og derved 

minimerer CO2 emissioner. Der lægges således vægt 

på, at der i størst muligt omfang anvendes eldrevne 

maskiner og værktøj, frem for maskiner og værktøj 

med forbrændingsmotor. For det maskineri, der ikke 

er eldrevet, vil det være et krav at man anvender 
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biodiesel. 

Følgende tilgang kan tjene som inspiration til 

planlægningen af koncept for fossilminimering af 

byggepladsens drift:

• Anvendelse af eldrevne maskiner i størst muligt 

omfang – alternativt anvendes maskineri som 

drives på biodiesel generation 2 eller HVO100.

• Vedr. opvarmning og udtørring: benyt 

fjernvarme i stedet for fyringsolie og diesel 

i udtørringsfasen, anvend natsænkning i 

opvarmningsfasen. OBS: Denne specifikke 

mulighed kræver dialog med forsyningen.   

• Benyttelse af skurvogne med god isoleringsevne, 

udskiftning af el-radiatorer med varmepumper i 

skurvogne og isolering mellem skurvogne mm.

• Benyt LED på byggepladsen for at sikre lavest 

mulige energiforbrug og anvend en styring af 

lyset, så det ikke brænder, når der ikke er behov 

for det (tom skurvogn, eller tom byggeplads).

Information på byggeplads

Nærmiljø og lokalområde skal inspireres af og have 

mulighed for at skabe en tilknytning til byggeriet. Det 

understøtter et fælles ejerskab og ansvar overfor 

den efterfølgende brug af bygningen. Det er et stort 

ønske, at lokalområdet inviteres til at komme forbi 

byggepladsen for at se, og lære mere om projektet. 

Derfor ønsker bygherren, at der etableres et fælles 

mødested, som rummer informationer om byggeriets 

stadeog formidler projektets visioner og baggrund 

når det gælder bygningen og dets omgivelser. 

Eksempelvis med en fælles formidlingscentral, 

der kan benyttes når skoleklasser, både fra 

Skansevejens skole og øvrige skoler i byen, områdets 

beboere og andre interessenter kommer forbi for at 

få informationer

omkring byggeriet. Der lægges derfor meget stor 

vægt på, at der etableres muligheder for en levende 

formidlingsplatform i samarbejde med bla. Aalborg 

Kommunes erhvervsplaymaker og Utzon Center, 

som arbejder med åben skole.

 

Herudover er en væsentlig intention ift. formidling, 

at skabe stor synlighed omkring hvilke bæredygtige 

tiltag projektet repræsenterer. Det giver mulighed 

for allerede inden ibrugtagning, at få skabt en fælles 

forståelse af hvad huset kan og står for i dets levetid, 

f.eks. ved at synliggøre effekter ved nogle af de 

særlige tiltag man har fokuseret på.
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En række byer verden over arbejder med at finde 

nye og bæredygtige løsninger på presserende 

samfundsudfordringer under overskriften: ’Smart 

City’. I EU er Smart City begrebet højt prioriteret bl.a. 

i det nye store Horizon 2020 rammeprogram,som 

er EU’s støtteprogram for forskning og innovation. 

I Aalborg Kommune har der gennem en længere 

årrække været fokuseret skarpt på at skabe 

bæredygtige løsninger – særligt gennem teknologisk 

udvikling.

Smart City er et bredt begreb, der dækker over 

anvendelsen af teknologi, data og partnerskaber 

til at skabe en by- og samfundsudvikling præget 

af bæredygtighed, innovation og medborgerskab. 

Smart City begrebet tager således afsæt i en 

tænkning om, at udviklingen af byer kan være 

”driver” for den smarte omstilling. Som katalysatorer 

for denne omstilling er der særlig fokus på IKT, 

vedvarende energiløsninger og grøn mobilitet.

”Stigsborg Havnefront skal være et 
foregangseksempel indenfor social, 
miljømæssig og økonomisk bæredygtig 
byudvikling. Det betyder, at planen skal være 
bæredygtig i bred forstand, og at fremtidens 
SMARTE løsninger skal indtænkes i dette”

Uddrag fra Udviklingsstrategi, Stigsborg Havnefront, 

Delvision Bæredygtighed – marts 2017 

Børne – og Ungeunivers Stigborg skal således 

udvikles i tråd med den generelle udviklingsstrategi 

for hele området. I den hidtidige idéproces har en del 

af omdrejningspunktet i relation til bæredygtighed 

været ’Pædagogisk Bæredygtighed’. Her kan SMART 

teknologi udfoldes i særlig grad og inddrages i de 

pædagogiske læringsprocesser. Gevinsterne ved at 

anvende SMART teknologi i læringssammenhænge 

er mange og umiddelbare. Det er eksempelvis ligetil 

at synliggøre dagligt forbrug i børnehøjde vha. 

grafiske elementer og letforståelige tal. Herudover 

kan SMATRe løsninger fungere som ’nudging’ for 

bevægelse i hverdagen, sundhed og bæredygtig 

dannelse generelt, og teknologien kan anvendes 

som en sikring af, at visionen om et bæredygtigt 

byggeri formidles og ’adopteres’ hos de daglige (for)

brugere.  

5.5 SMARTe løsninger
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På de indledende workshops har specifikke SMARTe tiltag været drøftet, både på inventar, bygnings – og 

bymæssigt niveau, hvilket bl.a. har udmøntet sig i følgende idéer: 

De 3 begreber dækker over følgende:

En SMART bygning  skal være bygningsintegreret og krav og ønsker hertil bearbejdes i en særskilt gruppe, 

hvor man kigger på hvad vores CTS anlæg i bygningen allerede bidrager med, og hvor det evt. skal suppleres, 

så det skaber mening og grobund for undervisning og læring. I denne gruppe deltager følgende:  undervisere, 

pædagoger, teknikere fra Aalborg Kommune, rådgivere og Astra (det nationale naturfagscenter). Gruppen vil 

også arbejde med at udføre prøvehandlinger, som danner grundlag for eventuelle justeringer af strategien, 

som totalentreprenøren så også vil blive en del af.  

Proces for SMART bygning ses nedenfor:

 

SMART Inventar  vil skulle behandles senere i byggeprocessen, da det er elementer, som ikke stiller krav 

til bygningen, og da det typisk også er elementer som hurtigt bliver ”forældede”, giver det ikke mening at 

arbejde med disse på nuværende stade, men vil være noget som de enkelte undervisere og pædagoger skal 

vurdere i forhold til behovet, når byggeriet nærmer sig sin afslutning eller alternativt efter indflytning.

SMART By/Fjord  vil være et samarbejde med Byudviklingsselskabet   for Stigsborg Havnefront, som har 

SMART som en stor del at deres udviklingsstrategi, hvorfor Børne- og Ungeuniverset vil få brug for noget 

af dataen fra det omkringliggende område, som man således kan anvende til læring og ”nudging”. Feks. I 

forhold til hvor mange der bliver kørt i skole – kan det blive en konkurrence om at holde det så langt nede 

som muligt?

SMART Inventar
(ikke bygningsintegreret)

• Interaktive legeredskaber
• Interaktive motoriske 

elementer
• Strømgenererende 

elementer til produktion 
af strøm til f.eks 
mobilopladere (virker 
motiverende for fysisk 
aktivitet)

SMART Bygning
(bygningsintegreret)

• Indsamling af data på: 
CO2 , Temperatur, Fugt, 
Lyd, Lys, El, Vand, Varme

• Intelligente vinduer
• Intelligent kø til madbod
• Status på brug af lokaler  

’Kloge m2’
• Status på rengøring 

SMART By/Fjord
(områdeintegreret)

• Intelligent parkering af biler 
• Intelligent trafik 
• Intelligente cykelbaner
• Intelligent 

affaldshåndtering
• ’Big Data’ til rådighed
• Undervandkamera i fjorden
• Målinger at vandmiljøet i 

fjorden

Idéoplæg
& Byggeprogram UDBUD DRIFTUDFØRELSE

Nu - primo Juni 2020

Etablering af gruppe
Første møder & 
indledende koncept
Første prøvehandlinger 
igangsættes
Inputs til indarbejdelse i 
BP - Krav ti hvad 
entreprenør skal have 
med

Sep 2020 - Maj 2021

Fortsættelse af arbejde 
og udvikling
Fortsættelse af 
prøvehandlinger
Evaluering på prøvehan-
dlinger
Dialog med entreprenør
Tilretning af koncept

medio 2024

Overdragelse
Prøvehandlinger til 
handlinger
Evaluering af handlinger

juni 2021 - medio 
2024

Dialog med entreprenør
Fortsættelse af 
prøvehandlinger
Tilretning af koncept
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Commissioning kan ikke direkte oversættes til dansk, 

men kan forklares som en samarbejdsorienteret 

kvalitetsproces, som skal sikre at:

• Bygherrens krav overholdes gennem hele 

byggeriet.

• Bygningen får lavest mulige driftsomkostninger.

• Bygherren kan træffe oplyste valg gennem hele 

byggeriet.

• Fejl opdages og rettes, før de bliver bekostelige.

• Alle tekniske anlæg er optimalt regulerede.

• Der udføres tværfaglige test på de færdige 

anlæg.  

• Byggeriet er driftsklart ved ibrugtagningen

Aalborg Kommune har i dette byggeri valgt at 

ansætte en ekstern commissioning-rådgiver Sweco 

Danmark A/S, og at totalentreprisekonkurrencen 

også bliver en del af commissioning-

processen. Aalborg Kommune har desuden 

ønsket at commissioning-processen har 

udgangspunkt i en vejledning fra Værdibyg 

(Værdiskabende Byggeproces). Værdibyg er et 

tværfagligt samarbejde mellem BAT-Kartellet, 

Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, Danske 

Arkitektvirksomheder, FRI Foreningen af Rådgivende 

Ingeniører og TEKNIQ - med det formål at udvikle 

vejledninger og fælles ”Best Practice”, der 

imødekommer faggruppernes ønsker og behov.  

Commssioning-processen er enkel, men omfattende. 

I den indledende fase opstilles klare mål for det 

færdige resultat, hvorefter målsætningerne via 

granskning, test og undervisning af driftspersonale 

kontrolleres og observeres gennem alle 

byggeprocessens faser. 

Til dette formål er der nedsat en commissioning-

styregruppe bestående af personer fra skolens 

drift, AaK-Bygninger og Norconsult A/S med Sweco 

Danmark A/S som commissioning-leder, og senere 

tilknyttes totalentreprenøren.

Totalentreprenøren og underentreprenører 

bliver en vigtig samarbejdspartner gennem 

hele commissioning-processen, hvorfor 

systemopbygning og målsætninger indarbejdes i 

totalentreprisekonkurrencens udbudsmateriale.  

5.6 Commissioning
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6. Grunden, 
planlægning og 
bybygning
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Børne- og Ungeuniverset er beliggende i en 

bydel, hvis realisering har været i støbeskeen 

længe. Området blev sat på dagsordenen 

efter år 2000, hvor man med udgangspunkt i 

’Planstrategi 2011’ og Fysisk Vision 2025’ udpegede 

det som Byomdannelsesområde. En af de første 

efterfølgende milepæle var det parallelopdrag, der 

blev afgjort i 2016 med team Vandkunsten som 

vinder. På baggrund af parallelopdraget blev der 

udarbejdet en Udviklingsstrategi og plan, godkendt 

af Byrådet i 2017.  Udviklingsplanen fastlægger en 

etapevis udvikling, hvor netop etape 1 vedrører det 

kvarter man kalder ’Parkkvarteret’, som er den 

centrale mestendels ubebyggede del af området. 

Foto: Simon Andersen

I 2017 dannede kommunen et 

Udviklingsselskab med Pensionsselskabet 

PFA og entreprenørkoncernen A. 

Enggaard, der ejer 51 %. Kommunen har 

en ejerandel på 49%. Udviklingsselskabet 

udvikler etape 1 af området.  
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Grunden
Børne- og Ungeuniverset er beliggende i 

’Parkkvarteret’, et ca. 32,5 ha stort område. 

Parkkvarterets sydlige kant vil i kommende år 

gennemgå en kystfremrykning, der resulterer 

i at området vil øges til ca. 37 ha. Børne- og 

Ungeuniverset befinder sig i delområde A, der 

inkluderer et byggefelt B12 med et grundareal på 

11.400 m2 (se mere under afsnittet om Lokalplanens 

indhold).  

Gældende Planlægning
Siden vedtagelsen af Udviklingsstrategi og 

Udviklingsplan i 2015 er der udviklet en række 

programmer, strategier og planer, hvis indhold 

har betydning for det kommende Børne- og 

Ungeunivers. De vigtigste plandokumenter 

er: Udviklingsstrategi og Udviklingsplan for 

etape 1, de tilhørende kvalitetskataloger for 

henholdsvis byggeri, gader og byrum og endeligt 

rammelokalplan 1-2-118. 

Herunder skitseres de strategier og planer, der 

vedrører Bydelen Stigsborg Havnefront og dermed 

også Børne- og Ungeuniverset. 

6.1 Planlægning

Titel År
Lokalplan 1-2-118 (i høring) 2020

Kommuneplantillæg 1.049 (i høring) 2020

Planstrategi 2019

Bæredygtighedsstrategi for Aalborg Kommune 2016

Kvalitetsprogram for Byggeri 2019

Kvalitetsprogram for Gader og Byrum 2019

Indsatskatalog Stigsborg – en smart og bæredygtig bydel (Bæredygtighedsstrategi) 2019

Bylivsstrategi og aktivitetskatalog for Stigsborg Havnefront 2019

Udviklingsstrategi for Stigsborg Havnefront 2017

Udviklingsplan for 1. etape af Stigsborg havnefront 2017

Værdi- og kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront 2015

Aalborg Kommunes arkitekturpolitik 2019

Dispositionsplan for Stigsparken 2019

Biodiversitetspolitik

Mobilitetspolitik
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Udviklingsstrategi

De fire strategier

- Aalborg ved fjorden
- Grøn, blå og smart

- Levende og unik
- Urbant boligkvarter

Udviklingsplan for 1. 
etape

Strategier for 
bebyggelsesstruktur, 

det grønne, vejstruktur, 
arkitektur, gaderum mm.

Kvalitetsprogrammer 
– Stigsborg P/S

Kvalitetsprogram for 
byggeri

Kvalitetsprogram for gader 
og byrum

Rammelokalplan – 
Aalborg Kommune

Indsatskatalog for 
smart og bæredygtig 

bydel

Børne- og 
ungeunivers proces

Vision- og Idéoplæg
Byggeprogram

Tilbud
Projektmateriale

Lokalplan for
BUU

(Udarbejdes på baggrund af 
det konkrete projekt)
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Udviklingsstrategi og plan for etape 1

I 2017 vedtog Aalborg Byråd en samlet 

udviklingsstrategi for Stigsborg Havnefront. 

Visionen herfra lyder: ”Stigsborg Havnefront skaber 

en sammenhængende Aalborg bymidte omkring 

fjorden. Bydelen giver optimale rammer for liv i byen, 

på og ved vandet, for bosætning og for virksomhed 

samt for at bruge og opleve områdets særlige 

karakteristika. Stigsborg Havnefront er tæt og 

varieret bymidte bygget på nysgerrighed og kvalitet, 

mangfoldighed, samarbejde, eksperimenter og 

vilje til at gøre Aalborg til et stadig mere betydende 

vækstcenter regionalt og nationalt, med stadig 

stærkere internationale forbindelser.” 

Udviklingsstrategien indeholder 6 delvisioner: 

Bymidte, Liv og attraktivitet, Robust og fleksibel, 

Bæredygtighed, Mobilitet og Det midlertidige. 

Strategien indeholder 4 delstrategier:

• #1 Aalborg ved fjorden: særlige 

herlighedsværdier i kraft af tydelige koblinger 

mellem by og fjord.

• #2 Grøn, blå og smart: smarte, bæredygtige 

løsninger, plads til natur og trivsel for mennesker.

• #3 Levende og unik: Lokale butikker, service og 

skole og rammer for byliv i parken, byrum mm.

• #4 Urbant boligkvarter: Blandede boligformer 

med vægt på medborgerskab og godt 

hverdagsliv

For Børne- og Ungeuniverset betyder det at: 

• Universet med sin placering skal være med til at 

understøttes bydelens identitet ved Fjorden ved 

at skabe relationer til vandet.

• Universet skal relatere til den omkringliggende 

natur med bæredygtige løsninger.

• Universet skal understøtte et levende byliv. 

• Universet kommer til at fungere som et moderne 

bydelshus som Bydelens kommende beboere får 

en relation til.
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Diagram eller foto

Visions- og idéoplæg
B

ø
rn

e
- o

g
 U

n
g

e
u

n
iv

e
rs S

tig
sb

o
rgSide 101



Lokalplan

Lokalplan 1-2-188 er en blanding af en 

rammelokalplan og en byggeretsgivende lokalplan. 

Ved rammelokalplanen fastlægges en række 

overordnede principper, der sikrer sammenhæng for 

hele Bydelen. 

Lokalplanen fastlægger en bebyggelsesplan 

for området. Der udarbejdes en selvstændig 

projektlokalplan for Børne- og Ungeuniverset

med afsæt i vinderprojektet.

Ved lokalplanen muliggøres ca. 210.000 
etagemeter ny by, hvilket giver plads til 
ca. 2.000 nye boliger svarende til 3.900 
beboere. 

For Børne- og Ungeuniverset i delområde A gælder 

følgende (*): 

• Anvendelserne er fastlagt til: 

Uddannelsesinstitutioner, Daginstitutioner, 

Sundhedsinstitutioner, Kulturelle institutioner, 

Offentlig administration, Sports- og 

idrætsanlæg, Nærrekreativt område og 

Publikumsorienterede serviceerhverv  

(restaurant o.l.).

• Den endelige bebyggelsesstruktur i 

delområde A fastlægges ved udarbejdelse af 

byggeretsgivende lokalplan.

• Bebyggelsen i delområdet er undtaget 

rammelokalplanens bestemmelser for 

’Bygningens udseende’.

• Enkelte strækninger af den vestlige og sydlige 

stueetage skal have en udadvendt eller 

publikumsorienteret anvendelse. 

• Der skal etableres en kantzone langs 

byggefeltets vestlige kant langs Bygaden på 

0,8. Kantzonen må ikke hæves over terræn eller 

indhegnes. 

• Stueetagens facader langs Stigsborg Bygade 

skal beplantes, så gadens helhedsindtryk 

fremstår begrønnet. 

• Skolepladsen: Lokalplanen fastslår at 

skolepladsen skal udlægges som en rekreativ 

plads, der kan fungere som transit-, opholds- 

og aktivitetsrum. Her skal der være sikret en 

rekreativ forbindelse og cykelsti på tværs 

af pladsen. Udformningen skal generelt 

sikre en sammenhæng og overgang til 

Stigsparken og Børne- og Ungeuniversets 

skolegård og legeområde (se også beskrivelse 

i afsnit 2). Derudover skal hovedparten af 

cykelparkeringen til Børne- og Ungeuniverset 

etableres på Skolepladsen, hvilket kan blive en 

udfordring.

• Stigsparken: En del af Stigsparken er udpeget 

med en principiel placering af skolegård og 

legeplads. Dette område skal indrettes så 

det fungerer i sammenhæng med Børne- og 

ungeuniverset. Herudover skal der i parken 

udlægges udearealer og læringsrum (se også 

beskrivelse i afsnit 2). 

(* alle beskrivelser opsummerer indholdet af 

lokalplan 1-2-118. Det er til enhver tid lokalplanens 

bestemmelser der er gældende).

Veje, stier, parkering, kys & kør, ”sikker 
skolevej”

Bydelens mobilitet er fastlagt ud fra, at beboerne 

kun tager bilen, når det er nødvendigt. Indretningen 

af bydelens gade- og vejrum skal derfor 

tilrettelægges, så der skabes bedst mulige forhold 

for gående og cyklister.

For Børne- og Ungeuniverset betyder det at (*): 

• Børne- og ungeuniverset betjenes nordfra via 

den lokale fordelingsvej ’Stigsborg Bygade’ 

med max. 40 km/t. På dele af strækningen vil 

der periodevist være ensrettet (ved start på 

skoledagen)
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• På strækningen med periodevis ensretning skal 

der i vejbanen ind mod Børne- og ungeuniverset 

sikres en afsætningsstrækning på 150 m.

• Langs med Stigsborg Bygade etableres en grøn 

zone på 2,3 m med beplantning (vejtræer og 

regnbede). Bygaden skal ligeledes designes som 

en skybrudsvej, der leder vand ud til Limfjorden  

• Hvor Syrestien krydser Stigsborg Bygade 

skal der etableres en min. 15 m bred 

krydsningsmulighed med midterhelle. 

• Parkering til Børn og Ungeuniverset muliggøres 

ved 2 parkeringshuse i området. 

• Ankomst til Børne- og Ungeuniverset via cykel 

foregår langs med Stigsborg Bygade eller via 

Syrestien. 

• Cykelparkering etableres på ’Skolepladsen’.

(* alle beskrivelser opsummerer indholdet af 

lokalplan 1-2-118. Det er til enhver tid lokalplanens 

bestemmelser der er gældende)

illustration fra lokalplanen – princip for 

ensretning og afsætning
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Børne- og Ungeuniverset er placeret ved siden af en 

af de mest undersøgte forurenede grunde i Danmark 

– Kemira-grunden. Cowi har udført en omfattende 

forureningsundersøgelse af Stigsborg-området, og 

der er påvist at Kemira-grunden er forurenet med 

især arsen, men også tungmetaller, tjærestoffer og 

olieprodukter. Jorden på byggefeltet, hvor Børne- og 

Ungeuniverset skal placeres, er dog ikke forurenet i 

samme grad som Kemira-grunden.

Der er lagt en klar strategi for håndtering af 

forureningen. Kemira-grunden dækkes ned med 

jord i varierende tykkelse, så kontakt med den 

forurenede jord undgås. Ovenpå den rene fyldjord 

laves en adskillelse af et kappilarbrydende lag og en 

tekstildug. Ovenpå adskillelsen udlægges et muldlag. 

Adskillelsen og fyldjordopbygningen forhindrer, at 

der sker forurening af det øverste muldlag, også 

selvom grundvandet stiger.

Efter opfyldning med ren jord kan området bruges 

til rekreative formål. Der er både i Danmark og 

udlandet eksempler på, at overdækkede områder 

anvendes til rekreative områder, fodboldbaner mv. 

Størstedelen af grunden omdannes derefter til 

naturpræget park – Stigsparken – mens en mindre 

del bruges til skolegård og legeplads til Børne- og 

Ungeuniverset. 

Indenfor Børne- og Ungeuniversets projektområde 

(byggefelt/bygning, legeplads/skolegård og 

Skolepladsen) skal der laves en risikovurdering i 

form af en §8 tilladelse efter Jordforureningsloven 

for det konkrete projekt. De nærmere krav til 

oprensningsomfang og lagtykkelse af ren jord 

fastsættes i den efterfølgende udbudsfase. I 

forbindelse med de igangsatte geotekniske 

undersøgelser udføres der forureningsanalyse i 2,5 

m’s dybde, idet Cowis undersøgelser kun er lavet i de 

øverste jordlag.

Styregruppen har besluttet følgende principper for 

projektområdet:

• På permanent befæstede og bebyggede arealer, 

herunder selve bygningen og Skolepladsen 

bygges og anlægges som udgangspunkt direkte 

ovenpå den forurenede jord, da der ikke er 

nogen kontaktrisiko.

• På ubefæstede arealer skal der skal ske 

oprensning og efterfølgende påfyldning af ren 

jord i henhold til risikovurderingen.

• På legepladsen/skolegården, som grænser op 

til parken, gøres en ekstra indsats. Både for at 

sikre området mod slid fra leg, gravning mv. og 

for sikre grobund for planter mm. I områder med 

træer og buske udføres det øverste muldlag i 

50-180 cm tykkelse. I områder med legeplads 

udføres det øverste muldlag i 50-80 cm tykkelse.

Styregruppen har vurderet, at dette arbejde vil 

være i en størrelsesorden, som kan indeholdes i den 

afsatte økonomi.

6.2 
Forureningsforhold
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Der er tidligere udført geotekniske boringer og 

undersøgelser i området vest for byggefeltet. 

Undersøgelserne indikerer, at de bæredygtige 

jordlag ligger meget dybt, og derfor formodes det at 

funderingen kan løses med rammede betonpæle i 

dybder af 28-35 m.  På de rammede pæle formodes 

fundamenter og gulve lavet som selvbærende 

betonkonstruktioner.

Der er igangsat geotekniske undersøgelser på 

byggefeltet. De geotekniske undersøgelser er 

igangsat allerede på nuværende tidspunkt for 

at give totalentreprenørerne det bedst mulige 

tilbudsgrundlag, og derfor sandsynligvis også de 

laveste tilbudspriser.  Der er bestilt 7 stk. geotekniske 

boringer, som vurderes at være fyldestgørende for 

den vindende totalentreprenørs udførelsesprojekt.  

6.3 Jordbundsforhold
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Kloakering
Spildevand fra Børne- og Ungeuniverset bortledes 

på traditionel vis med tilslutning til kommunale 

hovedledninger i vej. 

Regnvand
Rammelokalplanen for etape 1 Stigsborg fastsætter 

rammerne for en ambitiøs fælles LAR-løsning (Lokal 

Afledning af Regnvand ). Bydelens gader og byrum 

udformes, så vejvand opsamles og renses i grønne 

regnbede mellem kørebane og fortove, hvorefter 

det ledes ud i fjorden. Målet er en bydel med grønne 

kvaliteter, hvor regnbede bidrager til biodiversitet, 

mikroklima og oplevelsesrigdom.

Hverdagsregn på byggefeltet bortledes på 

traditionel vis med tilslutning til hovedledninger i vej. 

Pga. jordforureningsforholdene tillades nedsivning 

ikke. Regnvandssystemet i vej fører regnvandet fra 

byggefelterne direkte ud i fjorden. Af samme årsag 

må der ikke anvendes tagmaterialer eller tagrender 

af bly, kobber, zink eller andre materialer, som kan 

forurene regnvandet. Alternativt skal der ske en 

rensning af regnvandet.  

Regnvandssystemet i vej dimensioneres kun for 

vandmængder fra en hverdagsregn. Ved skybrud 

sker der opstuvning i regnbede og på vejarealerne. 

Stigsborg Bygade udformes derfor som en 

hovedskybrudsvej med jævnt fald mod fjorden. En 

skybrudsvej er en almindelig vej, hvor biler, cyklister 

og gående kan færdes, samtidig med at vejbanen 

fungerer som en slags åben afvandingskanal. 

Udføres der gårdrum i det nye Børne- og 

Ungeunivers, fastlægger rammelokalplanen at 

gårdrummet skal udformes, så det kan fungere som 

forsinkelsesbassin under skybrud. 

Fjernvarme 
Aalborg Forsyning Varme oplyser, at 

Stigsborg-området udføres som et særligt 

lavtemperaturområde. Det særlige berører 

imidlertid kun forsyningsledningerne, da 

forsyningsselskabets tekniske bestemmelser blev 

ændret til lavtemperaturdrift allerede for flere år 

siden. Alle nye bygninger har således længe skulle 

opfylde kravene til lavtemperaturdrift. For Børne- 

og Ungeuniverset bliver det nye således kun, at 

lavtemperaturdrift faktisk bliver til virkelighed. 

Aalborg Forsyning Varme oplyser desuden, at man 

formodentlig vil etablere fjernkøl i området. Der 

er gennemført en businesscase, som viser stor 

rentabilitet, men den endelig beslutning herom 

er endnu ikke truffet. Fjernkølingen vil i givet fald 

primært ske ved hjælp af vand fra Limfjorden.  

Vand
Vandtilslutning til Børne- og Ungeuniverset vil kunne 

ske på traditionel vis. Aalborg Vand vil pga. af de 

specielle jordforureningsforhold udføre hele deres 

forsyningssystem med vandledninger i en særlig 

tæthedsklasse. Som en ekstra sikkerhed for rent 

drikkevand, bør vandstikledningen til det nye Børne- 

og Ungeunivers udføres i samme tæthedsklasse. 

El 
El-tilslutning til Børne- og Ungeuniverset vil kunne 

ske på traditionel vis. Børne- og Ungeuniverset vil 

sandsynligvis blive en af de største strømaftagere 

i byggeetapen, hvorfor forsyningsselskabet N1 

ønsker at placere en transformatorstation inde 

på byggefeltet. Rammelokalplanen indeholder 

en bestemmelse om, at transformatorstationer 

skal integreres i bebyggelsen, hvorfor der skal 

reserveres areal i stueplan til indbygning af en 

transformatorstation. 

Bredbånd
Området forsynes med kommunal fiber, og 

tilslutninger forventes at kunne ske på traditionel vis. 

6.4 Forsyning
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Lokale mødesteder og mulighed for at dyrke 

fritidsaktiviteter vurderes at være afgørende for 

at Stigsborg bliver en attraktiv bydel. Det handler 

grundlæggende om, at Stigsborg bliver mere og 

andet end et sted, hvor man bor. 

Stigsborg P/S har en ambition om, at der i etape 

1 skal etableres 1500 kvm indendørs fællesanlæg. 

Her tænkes eksempelvis på en større event- og 

bevægelsessal, et mellemstort forsamlingslokale, 

møde- og klublokaler, værksteder og fitness 

eller motionsrum. Hertil kommer nogle såkaldte 

Fjordklubhuse, der placeres forskellige steder.

Både Aalborg Kommune og Byudviklingsselskabet 

ønsker at Børne- og Ungeuniverset også bliver 

et forsamlings- og aktivitetshus for beboerne 

på Stigsborg. Derfor vil det være naturligt, at 

nogle af de ovennævnte ønsker bliver integreret i 

universet. Byudviklingsselskabet ønsker, at event- og 

bevægelsessalen og forsamlingslokalet bliver en del 

af Børne- og Ungeuniverset, ligesom man forestiller 

sig, at husets øvrige faciliteter kan anvendes som 

møde-, klublokaler og værksteder for resten af 

bydelens beboere.

Arbejdet med Visions- og Idéoplægget har ikke 

endeligt bragt klarhed over, hvilke faciliteter der i 

Børne- og Ungeuniverset konkret stilles til rådighed 

for lokalsamfundet. Det vil først ske i den næste 

programmeringsfase, da en række forhold som 

finansiering, drift og organisering skal afklares. 

Der arbejdes konkret med at udvide universets 

idrætsfaciliteter, så de også dækker bydelens behov.

6.5 Grænseflader
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7. Bygningens 
arkitektur og 
formgivning
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Som også beskrevet i afsnit 6 befinder byggefeltet 

sig på kanten af den nye bebyggelse direkte ud til 

den kommende Stigspark og fjorden.

Bygningen som skal danne ramme for Børne- og 

Ungeuniverset skal formgivningsmæssigt markere 

sig som et maritimt bydelshus – et “fyrtårn” af høj 

arkitektonisk kvalitet, der gerne må skille sig ud mht. 

formsprog og materialer, samtidig med at bygningen 

integreres med det omkringliggnede byrum og 

bebyggelsesmiljø samt tilgrænsede park- og 

fjordmiljø. Der kan med fordel henvises til Stigsborg 

Kvalitetsprogram - arkitektur og byggemodning.

Bygningen skal danne en veldefineret 

bebyggelseskant langs Bygaden og Skolepladsen 

- mod syd og øst skal bygningen orkestrere den 

unikke mulighed for et tæt samspil mellem bygning, 

Børne- og Ungeunivers og park.

Dette afsnit beskriver en række overvejelser i forhold 

til hvorledes en bygning kan indpasses i området. 

Afsnittet præsenterer en række pejlemærker for

arkitekturen og formgivningen. Pejlemærkerne vil 

blive yderligere uddybet i byggeprogrammet og 

senere lokalplan.
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Aalborg kommune har i 2019 vedtaget en ny 

Arkitekturpolitik ’Sammen udvikler vi rammer for 

fremtidens liv’.

Med politikken sættes fokus på, at det vellykkede 

byggeri fødes ud af synergien imellem bygninger, 

’mellemrum’ og funktioner – med andre ord 

at arkitektur er meget mere end æstetik. God 

arkitektur er kontekstafhængig, og bygger på 

et samspil med det omkringliggende bymiljø og 

landskab. I Arkitekturpolitikken formuleres 9 

pejlemærker, relateret til de 3 skalatrin: byniveau 

(Large), bygnings- og by-rumsniveau (Medium) og 

detaljen (Small). Alle 3 skalatrin vil være vigtige at 

have sig for øje i forbindelse med opførelse af det 

nye Børne-Unge Univers på Stigsborg Havnefront. 

Overordnet disponering af 
bygningsvolumenet
Der vil være forskellige muligheder for disponering 

af Børne- og Ungeuniverset – enten som en 

relativ stram karréstruktur eller en mere åben 

bebyggelse, der i højere grad er vævet sammen 

med den tilgrænsende park. Det forudsættes at 

facadelinjerne mod nord (Skolepladsen) og vest 

(Bygaden) respekteres, jf den ønskede bystruktur. 

Her skal arbejdes med aktive / åbne facader som 

bidrager til det omkringliggende byliv. 

I den overordnede disponering af 

bygningsvolumenet skal der generelt rettes 

særlig opmærksomhed på at befordre en god 

sammenhæng mellem ude og inde, herunder at 

der sikres gode dagslysforhold. Med hensyn til sol 

og skyggeforhold, vil en mere åben struktur med 

nedtrapning af bygningshøjderne mod syd og øst 

være optimal ift. dagslys og skygger indendørs og 

på Børne- og Ungeuniverset’s primære udearealer 

i skoletiden. Skyggemæssigt vil en disponering af 

bygningsvolumenet med de største bygningshøjder 

mod nord i et vist omfang være på bekostning af 

sollys på Skole-pladsen i dagtimerne i en del af året. 

Dette vil skulle indgå i disponeringen af de udendørs 

funktioner knyttet til skole og daginstitution.

Følgende målsætninger opsummerer ønskerne til 

Børne-Unge Universets arkitektur og formgivning

Markant arkitektur: 
Bygningen skal fremstå med en stærk identitet, og 

må gerne skille sig ud i forhold til det omgivende 

bebyggelsesmiljø. Bygningen skal dog fortsat tage 

hensyn konteksten, så der er en balance. Børne- og 

Ungeuniversets placering ud til fjorden kan være 

udgangspunkt for det maritime som et tema i 

bygningens arkitektoniske udtryk.

Stoflig og oplevelsesrig:  
Bygningens materialitet skal understøtte en høj 

grad af stoflighed, taktilitet og detaljering således at 

oplevelsen højnes. Det omkringliggende parkkvarter 

vil i vid udstrækning bestå af teglbyggeri, men det er 

7.1 Arkitektur og 
formgivning
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ikke et krav at BUU opføres i tegl – her kan bevidst 

vælges at arbejde med andre materialer med en 

særlig stoflighed, eksempelvis træ.

Nedtrapning: 
Bygningen skal facilitere mødet med Parken mod 

øst og Fjorden mod syd. Det er et klart ønske at 

bygningen på disse sider gradvist nedtrappes og 

på den måde lægger sig ind og tilpasser sig det 

omkringliggende landskab. 

Sammenhæng mellem ude og inde: 
Bygningen skal facilitere flydende overgange mellem 

ude og inde. Særligt i stueplan er dette vigtigt, hvor 

de udendørs og indendørs læringsrum bør flette sig 

med hinanden så hverdagsbrugen understøttes. 

Herudover kan også uderum i højden, herunder 

tage samt facader, indgå som integreret del af 

bygningens aktive kvadratmeter. 

Rummelig og fleksibel: 
Bygningens indvendige strukturering af rum 

og funktioner skal understøtte en høj grad af 

fleksibilitet.

Kant ud til Bygade: 
Bygningens vestlige del skal skabe en kant ud til 

Bygaden. Her bliver bygningens vestlige facade 

medspiller i Bygadens forløb af etageejendomme i 

op til 5 etager. 

Åben stueetage: 
Som lokalplanen beskriver skal facaderne i 

stueetagen være udadvendte og dermed signalere 

at bygningen er åben og inviterende. Generelt skal 

bygningen være imødekommende og tilgængelig for 

de besøgende. 

Udearealer: 
Når det gælder udearealerne skelnes der mellem 

de nære arealer, der ligger indenfor byggefeltet og 

lige op til facaden mod syd og øst og de udearealer, 

som ligger længere væk i Stigsparken og den 

kommende pladsdannelse ned til Limfjorden. 

I de nære udearealer placeres de udendørs 

læringsrum, som beskrives i kapitel 4. Udearealerne 

tilpasses alderstrin og skal understøtte udendørs 

læringssituationer, hvor naturen bruges aktivt. 

Ligeledes skal uderummene understøtte aktivitet 

og bevægelse. Variation i forhold til indretning, 

artsrigdom, inventar og bevægelsesmuligheder 

er helt afgørende (se mere om karakteren af 

udearealerne i afsnit 4).  
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8. Økonomi og 
tidsplan

Aalborg Kommune har besluttet at etablere et Børne- og Ungeunivers til 

1000 elever, 100 børnehavebørn og 60 vuggestuebørn. Byrådet har stillet 

310.6 mio. kr. til rådighed for at realisere projektet, så det kan ibrugtages 

foråret 2024. 

Under udarbejdelsen af Visions- og Idéoplægget har rådgiverteamet 

på den ene side haft fokus på behovene for rum og funktioner og på 

den anden side den økonomiske ramme. Der har yderligere været 

fokus på realiseringsprocessen. I dette afsnit beskrives den foreløbige 

vurdering af arealbehovene til de forskellige funktioner – ude og inde – 

anlægsbudgettets fordeling på hovedposter samt hovedtidsplanen.

Det skal bemærkes, at vurderingerne er foreløbige.
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Nedenstående oversigt viser fordelingen af, hvordan arealerne forventes at blive disponeret i Børne- og 

Ungeuniverset på Stigsborg:

8.1 Arealer

Under den efterfølgende programmeringsfase vil de enkelte områder blive beskrevet i yderligere detaljer 

m.h.t. eksempelvis læringsmiljøer, samlingssal, værksteder, laboratorier, møderum, kontorer, idrætsfaciliteter, 

garderober, toiletter m.v.

Det samlede omfang af udearealer er endnu ikke endeligt fastlagt. I skemaet redegøres for de foreløbige 

ønsker til størrelsen af udearealer

Arealer i bygningen Areal

Indskoling incl. musik og bevægelse 2100

Mellemtrin incl. design og produktion 2100

Udskoling incl. science 1700

Dagtilbud incl pædagogisk køkken 1200

Fælleshus incl. produktionskøkken, folkekøkken, PLC, idræt og musik 2700

Personale, administration og sundhed 700

Møbeldepot, teknisk værksted, rengøring m.v. 300

Nettoareal i alt 10800

Bruttoareal ved B/N-faktor 1,4 15120

Ønsker til udeareal Areal

Dagtilbud - indhegnet 5000

Indskoling og DUS - nærarealer 3400

Mellemtrin og klub - nærarealer 2200

Udskoling - nærarealer 1800

Øvrige fælles udearealer 1800

Ønsker til udearealer i alt 14200

Hertil kommer Skolepladsen med ankomstområde, cykelparkering og offentlig plads. Skolepladsen er ca. 

300 kvadratmeter.

Under den efterfølgende programmeringsfase vil de enkelte delområder blive beskrevet i yderligere detaljer 

m.h.t. eksempelvis ophold, leg, boldspil, scene, udeværksteder, spisning m.v.
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8.2 Anlægsbudget

Nedenfor er angivet den forventede fordeling af anlægsbudgettet.

Specifikation Udgift i moi. kr. 
ekskl. moms.

Rådgivning – bygherrerådgivning, DGNB, commissioning m.m. 10

Grundudgifter – geotekniske undersøgelse, arkæologiske undersøgelser, ekstra 

fundering m.m.

13

Håndværkerudgifter – byggeri, anlæg og udearealer (inkl. 10 % uforudseelige 

udgifter) 

250

Inventar – løst inventar i klasselokaler, kontorer, kantine m.v. 16

Omkostninger – tilbudsvederlag, fagdommere, forsikringer, byggetilladelse m.m. 6

Andet – IT, flytning, øvrige uforudseelige udgifter m.m. 15

Anlægsbudget i alt 310

Følgende er med i budgettet:

• skole, daginstitution, og en bevægelsessal 

(gymnastiksal)

• inventar/møbler

• legeplads/skolegård

• belægning til Skolepladsen, dog uden den 

udsmykning og funktionalitet mv., der må 

forventes af en offentlig plads 

Følgende er ikke med i budgettet:

• en decideret idrætshal

• infrastruktur og vejarealer omkring skolen, samt 

parkeringspladser og afsætningsplads

• flytning fra Skansevejens Skole mv.

• udsmykning og funktionalitet på skolepladsen

• promenadeforløb mellem matrikel og 

Stigsparken/Limfjorden

• evt. reserver til uforudsete udgifter. 

 

Der må udover de 310,6 mio. kr. forventes,  at 

Aalborg Kommune inden byggeriet af et Børne- og 

Ungeunivers skal afholde udgifter til byggemodning 

af grunden, samt udgifter til optionsaftale mellem 

Aalborg Kommune og Stigsborg P/S vedr. frikøb af 

grunden.

Visions- og idéoplæg
B

ø
rn

e
- o

g
 U

n
g

e
u

n
iv

e
rs S

tig
sb

o
rgSide 116



8.3 Tidsplan

Opstart på bygherrerådgivningsopgaven 5. juni 2019

Kick off på visionsprocessen 22. august 2019

Opstart på bæredygtighedsproces 10. september 2019

Aflevering af Vision- og idéoplæg 6. marts 2020
Opstart på byggeprogram 6. marts 2020

Aflevering det samlede udbudsmateriale 5. juni 2020

Udsendelse af udbudsbekendtgørelse Ultimo september 2020

Modtagelse af anmodninger om prækvalifikation Ultimo oktober 2020

Udvælgelse af tilbudsgivere November 2020

Tilbudsudarbejdelse - start 1.december 2020

Aflevering af tilbud 1.marts 2021

Bedømmelse og forhandling Marts-juni 2021

Indgåelse af kontrakt Juni 2021

Projektering – start Juni 2021

Projektering – slut Marts 2022

Lokalplan Sept 2021 – Maj 2022 

Byggetilladelse Marts-juni 2022

§8 tilladelse Februar- april 2022

Første spadestik Juni 2022

Mangelgennemgang Marts 2024

Indflytning 31. maj 2024

Visions- og idéoplæg
B

ø
rn

e
- o

g
 U

n
g

e
u

n
iv

e
rs S

tig
sb

o
rgSide 117



10. 
Udbudsstrategi

Herunder beskrives en foreløbig udbudsstrategi, der 

blandt andet vil danne baggrund for udarbejdelsen af 

den kommende prækvalifikationsannonce samt endelige 

konkurrencebetingelser .
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Kontrakten omfatter opførelse af et Børne- og 

ungeunivers bestående af en firesporet skole med 

indskoling-, mellemtrin- og udskoling med 1000 

elever med tilhørende DUS/SFO, samt et dagtilbud 

med både vuggestue med 60 børn og børnehave 

med 100 børn. Opgaven rummer yderligere 

udearealer med tilhørende anlæg – herunder et torv 

kaldet Skolepladsen.

Der er tale om udbud af totalentreprise med 

indbygget projektkonkurrence og med mulighed for 

efterfølgende forhandling.

10.1 Opgaven

j.

Entreprise-
grænse
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Der opfordres til, at der dannes teams bestående 

af en totalentreprenør, arkitekt, ingeniør, 

landskabsarkitekt og eventuelt øvrige relevante 

konsulenter (med viden og kompetencer indenfor 

eksempelvis bæredygtighed, pædagogik, SMART 

teknologi m.v.).

Udvælgelse

Udvælgelsen vil ske på baggrund af følgende:

• Egnethed ift. at udøve en erhvervsaktivitet, 

herunder krav om optagelse i erhvervs- eller 

handelsregistre

 - Udfyldelse af Det fælles europæiske   

 udbudsdokument – ESPD

• Økonomisk og finansiel kapacitet

 - Årsomsætning for de seneste 3 år 

 - Egenkapitalen for de seneste 3 år

• Teknisk og faglig kapacitet

 Ansøger skal oplyse referencer for design,  

 projektering, opførelse og anlæg af   

 sammenlignelige byggerier af tilsvarende  

 størrelse og kompleksitet inden for de   

 seneste 5 år. 

 Ved udvælgelsen lægges særlig vægt på, at  

 ansøgere via referencerne kan dokumentere  

 erfaring med følgende: 

 - Arkitekt- og landskabskompetencer   

 vedrørende projektering af folkeskoler og  

 dagtilbud 

 - Ingeniørmæssige kompetencer vedrørende  

 projektering af folkeskoler 

 - Udførelse af uddannelsesbyggerier til   

 folkeskoler og videregående uddannelser  

 som totalentreprenør

 Der må samlet oplyses om op til i alt 10   

 referencer fordelt på følgende måde:

 

 - Totalentreprenør – op til 3 referencer   

 udført inden for de seneste 5 år

  

 - Arkitekt - op til 3 referencer udført inden  

 for de seneste 5 år

 

 - Ingeniør - op til 3 referencer udført inden  

 for de seneste 5 år

 

 - Landskabsarkitekt - op til 1 referencer   

 udført inden for de seneste 5 år

• Ansøgere skal udarbejde en 

motivationsbeskrivelse, der beskriver ansøgeres 

tilgang til opgaven. Ved udvælgelsen lægges der 

særlig vægt på, at ansøger forstår opgavens 

kompleksitet og bygherrens betydelige ønske om 

fokus på bæredygtighed. Der lægges endvidere 

vægt på, at ansøger har fokus på grundens 

enestående beliggenhed ved Limfjorden 

og Stigsparken. Der lægges også vægt på, 

at ansøger tager udgangspunkt i, at det er 

fremtidens børne- og ungeunivers, der skal 

bygges.

Der udvælges 5 teams, der udvælges således, at der 

skabes den bedst mulige konkurrence.

10.2 Udvælgelse/
prækvalifikation 
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I sidste ende vil totalentreprisen blive tildelt den 

tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest 

fordelagtige tilbud (bedste forhold mellem kvalitet 

og pris) ud fra en samlet bedømmelse af følgende 

underkriterier:

• Kvaliteten af det tilbudte projekt

• Organisation og planlægning

• Pris

Bedømmelsesprocedure

1. Først vurderes det, om de indleverede forslag 

er konditionsmæssige, og om de indeholder alt 

efterspurgt materiale.

2. Herefter bedømmes forslagene individuelt i 

forhold til kvalitet.

3. Dernæst bedømmes organisations- og 

procesbeskrivelsen, inden kuverten med 

tilbudslisten åbnes og gennemgås.

4. Herefter foretages en samlet bedømmelse af 

forslag og tilbud. 

5. Bygherren forbeholder sig ret til herefter at 

udpege en vinder på dette tidspunkt.

6. Forhandlingsprocedure kan igangsættes, 

hvis kvaliteten af forslagene og tilbuddene 

nødvendiggør dette. 

Bedømmelsesudvalg

De afleverede tilbud og forslag vil blive bedømt af et 

bedømmelsesudvalg bestående af:

• Politikere

• Relevante administrative ledere

• Repræsentanter for skoleledelsen, 

skolebestyrelsen, lærerne, pædagogerne
• Fagdommere med arkitekt- og 

ingeniørbaggrund

• Repræsentant for Stigsborg PS

• Repræsentanter for dagtilbud; 

forældrebestyrelse, ledere og medarbejdere.

Bedømmelsesudvalget serviceres af:

• Kommunale fagfolk indenfor skole, dagtilbud, 

bygning, planlægning m.v.

• DK2 Bygherrerådgivning (team)

Tilbudsvederlag

Tilbudsgivere, som afleverer et konditionsmæssigt 

tilbud og forslag, men ikke modtager kontrakten, vil 

modtage et tilbudsvederlag.

10.3 Tildeling
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Udarbejdet for Aalborg Kommune af

D|K2 bygherrerådgivning, NERD, Learning Spaces, Norconsult A/S, 

CFBO og etos ingeniører
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