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IndledningIndledningIndledningIndledning ....

Den eksisterende skole i Ramløse, Nordstjerneskolens afdeling Ramløse, skal ombygges til at rumme 
aldersgruppen 0-13 år. Det betyder, at dagplejen, Ramløse børnehuse og Gribskov specialbørnehave 
flytter ind på skoleafdelingens matrikel , som i dag består af 11 bygninger samt diverse skure m.v. 
Ud fra kommunens prognosetal, kan det ses, at der er et faldende børnetal i lokalområdet, samtidigt 
med at overbygningen for skoledelen er flyttet ind til Nordstjerneskolen i Helsinge og specialklasserne  
til Gribskolen dog undtaget skolehuset. Det får som konsekvens, at der projekteres med færre 
bygninger til at rumme aldersgruppen 0-13 år.

Ud fra en foranalyse fortaget i efteråret 2012 om, hvilke bygninger på matriklen der vil være bedst  
egnet til at benytte til at rumme de funktioner, som 
de forskellige aldersgrupper har behov for, er det vurderet, at de bedst egnede bygninger er blok 1 og 
2, blok 5 og 6, blok 9 og 10 samt blok 11. Derudover ligger de omtalte blokke i en nærhed til hinanden, 
således at  anvendelsen af de nævnte blokke, kan benyttes af alle.

BygningerBygningerBygningerBygninger ::::

BlokBlokBlokBlok    1111    ogogogog    2222
Blok 1 og 2 benyttes i dag til skole. De bibeholdes som skolebygninger. 

Blok 2 indrettes til indskolingsblok, der indrettes med 4 store basislokaler og 3 grupperum. Basis
lokalerne er størrelsesmæssigt tilpasset rullende skolestart samt fleksible muligheder for holddeling . 
Derudover skabes der plads til garderobefunktion i forbindelse med fællesrummet og  
indgangsområderne. 
De eksisterende toiletter, rengøringsrum og depot til IT bibeholdes, dog ændres depot til at kunne 
benyttes til opbevaring og opladning af pc'er.

Blok 1 er til mellemtrinnet og indrettes med 4 store basislokaler, hvor der i et af basislokalerne vil  
være mulighed for at dele lokalet til  2 basislokaler, således at der kan etableres 5
basislokaler. Derudover etableres 4 grupperum og garderober i forbindelse med fællesarealet. De 
eksisterende toiletter, rengøringsrum og depot til IT bibeholdes, dog ændres depot til at kunne 
benyttes til opbevaring og opladning af pc'er (IT depot.

Det medfører, at der skal foretages nogle bygningsmæssige ændringer i de to blokke, for at kunne 
opfylde de undervisningsmæssige behov. Ombygningerne vil hovedsagelig består i at ændre på væg- 
og dørplaceringer. Ændringerne vil dog medføre diverse bygningsarbejder i lofter og gulve .

I forbindelse med at etablere depot og opladningsstationer for pc vil der skulle foretages visse  
installationsmæssige arbejder til opladningsfunktioner for Pc 'ere.

BlokBlokBlokBlok    5555
I Blok 5, der i dag indeholder faglokalerne skolekøkken, sløjd, håndgerning og billedkunst, udvides 
med faglokaler til musik og naturteknik, som i dag er placeret i blok 6. Herved samles alle faglokalerne 
i en blok, som skal kunne benyttes af alle børn i aldersgruppen 0-13 år.
FO vil hovedsagelig have base i blok 5, og FO'ens basislokale vil blive placeret i det lokale , der er 
beliggende op mod skolekøkkenet.
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For at indrette blok 5 til de nye funktioner samt de nye tiltag i skolereformen vedr. det nye fag design 
og teknik, skal der foretages interne rokeringer i mellem faglokalerne i blok  5. Håndarbejde flyttes op 
ved siden af sløjdlokalet, og der etableres en dobbeltdør mellem de to lokaler.

Det forårsager, at der skal foretages nogle bygningsmæssige ændringer i blok  5, som hovedsagelig 
består i at ændre på væg - og dørplaceringer. Ændringerne vil dog medføre diverse bygningsarbejder i  
lofter og gulve og installationer, samt belysningen i gangområdet, der i dag fremstår som en mørk og 
uinspirerende lang gang.

Der etableres et nyt natur- tekniklokale, og det eksisterende i blok 6 nedlægges, da arealet skal 
benyttes til andet formål. I forbindelsen med etableringen af natur-tekniklokalet skal der etableres de 
fornødne tekniske installationer til laboratoriebordene m.m

For at skabe et mere let og luftigt miljø i gangarealet påtænkes der at åbne op i gangforløbet , således 
at der skabes nogle opholdszoner i gangområdet, som kan indrettes på forskellig vis. Desuden åbnes 
der op fra det nye FO basislokale til gangområdet, ligeledes for at  skabe et let og åbent miljø.

I den sydlige del af bygningen etableres garderober beregnet for de mindste FO børn.

BlokBlokBlokBlok    6666
Blok 6 er i et miks af forskellige lokalefunktioner , såsom faglokaler, kantine, bibliotek m.fl., Tanken 
med blok 6 er, at den skal være det administrative hjerte, med fællesfunktioner som kantine og 
bibliotek.
Den eksisterende kantine bibeholdes, hvor den er i dag, og her foretages ingen bygningsmæssige 
ændringer.
Biblioteket flyttes, så det ligger overfor kantinen, og gangarealet inddrages i området, således at der 
vil komme en sammenhæng og åbenhed mellem kantine og bibliotek. Det vil fortsat være muligt at 
lukke af mellem de to funktioner, da de eksisterende glasdøre til kantinen bibeholdes.
I tilknytning til biblioteket etableres der to depotrum og et område, der vil kunne benyttes til fx. it 
undervisning.

I den nordlige del af bygningen etableres der administration, ledelseskontor og sekretærfunktion, 
fælles personaleforberedelsesområde med hotspot og stillerum, personalekantine og flere mindre 
møderum i forskellige størrelser, samt en fælles personalegarderobe. 
Imellem administrationsområdet og kantine/biblioteksområdet etableres en dobbeltdør, så der kan 
låse af til administrationsområdet, således at biblioteket kan benyttes udenfor skolens åbningstid.

Eksisterende toiletkerner bibeholdes, hvor de er i dag, og der foretages ingen bygningsmæssige 
ændringer i den forbindelse

De ændringer der skal ske i blok 6 vil betyde, at der skal foretages nogle bygningsmæssige 
ændringer, som hovedsageligt består i at ændre på væg - og dørplaceringer. Ændringerne vil dog 
medføre diverse bygningsarbejder af lofter, gulve og installationer.

BlokBlokBlokBlok    10101010
Blok 10 indrettes til dagtilbud for børn i aldersgruppen 3-6 år. Blok 10 benyttes ikke i dag og står tom.

Der etableres 4 stuer, der skal rumme 3 børnehavegrupper og 1 børnehavegruppe for børn med 
særlige behov.
Derudover etableres der lederkontor og personalerum m.m samt et grovkøkken, således at der bliver 
mulighed for at tilberede mad til børnene.

Garderoberne til børnene er placeret i tilknytning til stuerne , således at hver gruppe har sin egen 
garderobe med udgang til legepladserne.

Til hver stue etableres der direkte adgang til toiletkerner med pusleborde m.m. 
Det eksisterende handicaptoilet bibeholdes og skal desuden fungere som personaletoilet .

Der etableres et fælles indgangsområde, som ligger i forbindelse med lederkontor og personalerum, 
personalegarderober m.m.
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Fællesområdet midt i bygningen åbnes op dels mod fælles indgang, men også ud mod sydvest over 
mod Kastanien, således at der blive direkte adgang til udeområderne.  

Ændringerne af funktioner i blok 10 vil betyde, at der skal foretages nogle bygningsmæssige 
ændringer, som hovedsageligt består i at ændre på vægge samt nye døre og vinduer til det fri . 
Ændringerne vil dog medføre diverse bygningsarbejder af lofter , gulve og installationer. 

Eksisterende toiletter bibeholdes, og der etableres nye toiletter i bygningen mod nord, dvs. mellem de 
2 børnehavegrupper.

I forbindelse med grupperummet til børn med særlige behov etableres der et overdækket udeareal , til 
barnevogne o.l.

BlokBlokBlokBlok    11111111
Der fastholdes 2 vuggestuegrupperum, samt et rum til dagplejen. Dagplejens rum ligger i tilknytning til  
vuggestuen, således at det er muligt at etablere en direkte forbindelse imellem de 2 børnegrupper.
Der etableres et toilet i det eksisterende depot/teknikrum, som vil have adgang udefra, dvs fra 
legepladsen.

Ændringerne af funktioner i blok 11 vil hovedsageligt være ændringer, som berører de tekniske 
installationen i forbindelse med ændring af toilet /pusleforhold.

BlokBlokBlokBlok    9999
I det område, hvor FO er i dag, opdeles det store grupperum i et motorik rum og et snozelrum. De rum 
vil være til disposition for hele området , men med fokus på aldersgruppen 0-6 år.
De eksisterende disponible rum ud mod p-pladsen, bibeholdes som disponible og kan anvendes til  
møder, samtaler o.l.

Den bygning af blok 9, der vender mod øst over mod blok 4, indrettes til skolehuset.
Den lange brede gang bibeholdes og de store lokaler, der er der i dag ændres til mindre rum, der bl.a. 
skal rumme undervisning, film/spil, arbejdesrum, kontor, personalerum. garderobe m.m.
Desuden etableres et mindre fælles mødelokale for 0-6 års området med adgang fra det eksisterende 
fællesrum/køkken.

Eksisterende toiletter bibeholdes, og der foretages ingen ændringer i disse.

De ændringer af funktioner i blok 9 vil betyde, at der skal foretages nogle bygningsmæssige 
ændringer, som hovedsageligt består i at opsætte nye vægge og døre,
Der kan i den forbindelse skulle foretages mindre reparationer omkring lofter , gulve og 
varmeinstallationer, da nogle af de store rum deles op i mindre, og det kan have indflydelse på 
varmeberegningerne for det enkelte lokale.

Indgangen til skolehuset vil ske fra østsiden.

UdearealerneUdearealerneUdearealerneUdearealerne ::::

Der er hovedsagelig set på at skabe legerum for aldersgruppen 0-6 år. Det har dog medført, at en del 
af skolens eksisterende udefunktioner skal placeres på andre områder. Det gælder den eksisterende 
asfaltbane der i dag er beliggende mellem blok 10 og 11. Den tænkes etableret på den eksisterende 
p-plads bag ved blok 4.

Arealet imellem blok 10 og Kastanien, som i dag er asfalteret boldområde, ændres til legeområde for 
vuggstuebørn og børn med særlige behov.
Den eksisterende legeplads ved Kastanien bibeholdes, som den er, dog etableres der en liggehal for 
vuggestuen. I forbindelse med etableringen af liggehallen opføres der en glasoverdækning langs  
bygningen, således at det er muligt at komme til og fra liggehallen på trods af vejret . 

Den eksisterende legeplads ved blok 9 bibeholdes og vil være forbeholdt for skolehuset.
Vedr. adgangsforhold er der fremkommet et myndighedspåbud, om at der skal etableres ramper ved 
de to indgangspartier mod vest og øst.
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Frigivne BygningerFrigivne BygningerFrigivne BygningerFrigivne Bygninger

Ved at indrettes Ramløse Børneby i de ovennævnte bygninger vil følgende bygninger blive frigivet , 
blok 4, blok 3 den tidligere indskolingsblok, skolehuset, Ramløse Børnehus. Afd. Lærken,  
Kirsebærhaven 2.
Blok 3 den gamle skolebygning tænkes bibeholdt, og tænkes anvendes af de frivillige foreninger der 
er i Ramløse.

TidsplanTidsplanTidsplanTidsplan

Det vil være mest fordelagtigt at samle projektering, udbud og udførelse for alle ombygninger, der skal 
foretages i blokkene, 1,2,5,6,9,10 og 11.
Derfor er tidsplanen komprimeret til at være opdelt i en projekteringsfase og en udførelsesfasen .
Den rækkefølge ombygningerne udføres i vil give bedst mening iht . brug af lokalerne i forbindelse med 
ombygningerne.
Ombygningen starter i blok 1 og 2. I den periode ombygningen forgår, flyttes undervisningen til 
henholdsvis blok 4 og blok 10,
der begge pt. står ledige.
Dernæst fortsætter ombygningen af blok 5 og 6, hvilket betyder, at FO'en kan forblive i blot 9, indtil 
ombygningerne er færdige
i blok 5, hvorefter FOen kan flytte til blok 5, som fremover vil være FO for både 0-4 klasse.
Efterfølgende ombygges blok 9 til skolehuset.
Som det sidste ombygges blok 10 og 11 til vuggestue og børnehave. Det giver også den bedste 
logistik i forhold til udearealerne, da udearealet
imellem blok 10 og 11 samtidig ændres til legeplads m.m. for dagtilbudet.

2014 jan feb mar apri maj juni juli aug sep okt nov dec

Projekterings fase inkl. udendørs arealer

Hovedprojekt

Myndighedsprojekt

2015

Projekterings fase inkl. udendørs arealer

Hovedprojekt

Myndighedsprojekt

Udbud og Licitation 

Kontraktforhandling 

Udførelse

Udførelsesperioden

Ombygning blok 1,2,5,6

Ombygning blok 9

Ombygning blok 10 og 11

Mangelafhjælpning

Aflevering 22.12.2015

ØkonomiØkonomiØkonomiØkonomi

De ombygninger, der skal foretages i forbindelse med etableringen af Ramløse Børnby, berammer sig 
til kr 13,7 mill. +/- 20 %.

Det første estimat for at ombygge Ramløse skole til at rumme både skole, FO og DT, var et meget 
overordnet budgettal, beregnet ud fra nogle meget overordnet m2 priser og m2 beregninger i efteråret
2012, som viste, at der skulle bruges ca 12 mio kr.. Nu er der udarbejdet et projektforslag,
som viser, at der skal bruges godt 13 mio. kr. for at etablere de ovennævnte funktioner ud fra de 
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ønsker og krav, som de kommende brugere er kommet med. Projektet lever op til realiseringen af 
læringsreformen og tankerne om et attraktivt lokalsamfund.

BilagBilagBilagBilag

Ramløse Skole A(01)0.90.pdfRamløse Skole A(01)0.90.pdf Ramløse Skole A(02)0.90.pdfRamløse Skole A(02)0.90.pdf Ramløse Skole A(05)0.90.pdfRamløse Skole A(05)0.90.pdf

Ramløse Skole A(06)0.90.pdfRamløse Skole A(06)0.90.pdf Ramløse Skole A(9)1.11.pdfRamløse Skole A(9)1.11.pdf Ramløse Skole A(10)1.11.pdfRamløse Skole A(10)1.11.pdf

Ramløse Skole A(11)1.11.pdfRamløse Skole A(11)1.11.pdf Indeholdt i projekt_1_500 -  04.11.2014.pdfIndeholdt i projekt_1_500 -  04.11.2014.pdf

 Underdokumenter:


