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11. LYSHØJSKOLEN 
 
Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding 
 
 

 11.1 

Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem 
til 1979. Der er efterfølgende gennemført yderligere udbygning og 
opdatering af en række af de fysiske rammer som en del af de 
gennemførte etaper i de tidligere fysiske udviklingsplaner for 
folkeskolerne i Kolding.  
Senest er opført nybygning til en selvstændig udskolingsafdeling 
beliggende ca. 500 meter fra skolen kaldet Lyshøj Nord, og der er 
gennemført PCB renovering af skolens ældste bygningsafsnit der bl.a. 
også omhandler nye facadepartier. 
Lyshøjskolen har elever fra 0. til 9. klassetrin og er i skoleåret 2013/14 
4-sporet på alle årgange undtagen ved 6. klassetrin hvor der er 5 spor.  
 
I indeværende skoleår 2013/14 har skolen 969 elever fordelt på 41 
normalklasser. Den gennemsnitlige klassekvotient er på 23,6. Skolens 
SFO har 360 børn tilmeldt, og dækningsgraden er 98 %. 
Skolen har sagt ja til glidende overgang. 
 
Ifølge den forventede udvikling i elev- og klassetal vil skolens elevtal 
falde jævnt til 847 elever i skoleåret 2024/25 fordelt på 33 klasser.  
Den gennemsnitlige klassekvotient vil her være 25,7. Ved uændret 
dækningsgrad i SFO vil der være ca. 310 børn tilmeldt. 
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I forbindelse med etablering af forberedelsesfaciliteter til skolens 
personale er der inddraget to klasselokaler. Lyshøjskolen råder herefter i 
kommende skoleår over 40 klasselokaler, hvilket i henhold til prognosen 
netop modsvarer behovet. 
Med lukningen af Dronning Dorotheaskolen er Lyshøjskolens 
skoledistrikt blevet udvidet. Denne ændring vil på sigt kunne give en 
kapacitetsudfordring, hvorfor det er nødvendigt nøje at følge 
udviklingen i skolens elevgrundlag. Der tegner sig et billede af, at skolen 
kan blive 5-sporet på 7., 8. og 9. årgang. Den eventuelle udvikling mod 
5. spor følges nøje, men foreløbigt fastholdes Lyshøjskolen som 4-sporet 
skole. 
 
Skolen i dag. 
Skolen er bygningsmæssigt opdelt i klynger, således at 0. og 1. klasse og 
SFO for 0. – 1. klasse er placeret i grøn og hvid aula. 2. og 3. klasse og 
SFO for samme er placeret i grå aula, hvor SFO også råder over lokaler i 
det nærliggende Multihus. Lokalerne i de tre aulaer er opdaterede. 
 
Skolens mellemtrin 4. – 6. klasse har lokaler centralt i skolen. Dels i en 
ældre klassefløj, dels i en nyere tilbygning. Lokalerne i fremstår 
renoverede og facaderne i den ældste klassefløj er ny renoverede. 
Udskolingen placeret i Lyshøj Nord. 
 
En stor del af skolens lokaler er således blevet opdateret og udbygget 
som et led i de gennemførte fysiske udviklingsplaner. Der er dog stadig 
enkelte områder der endnu ikke er opdateret.  
Dette gælder specielt det pædagogiske servicecenter (PSC), persona-
lerum og administration, men også i et vist omfang lokalerne for 
mellemtrinnet, hvor bl.a. etablering af tidssvarende elevtoiletter og 
grupperum er udskudt til en af udviklingsplanens efterfølgende etaper. 
 
Forslaget i Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010 – 2021 
videreføres uændret som forslag til udviklingsplan for Lyshøjskolen. 
 
Forslag til udviklingsplan 
 
Udviklingsplanen kan opdeles i følgende hovedområder: 

A. Om- og tilbygning PSC, administration, personale og mel-
lemtrin  

B. Udvidelse af normalklasselokaler ved grå aula 

De enkelte områder er udtryk for en mulig opdeling i byggeetaper. Det 
bemærkes, at den alfabetiske opdeling ikke nødvendigvis er udtryk for 
en bunden eller prioriteret rækkefølge. Projektgruppen prioriterer dog 
gennemførelse af område A. 
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Efterfølgende gives en kortfattet beskrivelse af de enkelte hovedpunkter. 
 
A. Om- og tilbygning PSC, administration og mellemtrin 
I arbejdet med skoleudbygningsplanen og udviklingsplanerne for 
Lyshøjskolen har der fra første færd været registreret et behov for en 
udbygning og modernisering af skolens pædagogiske servicecenter, samt 
en modernisering og forbedring af forholdene for administration og 
personale. Dette behov er stadig gældende. 
 
Det pædagogiske servicecenter har central betydning i en moderne 
skoles undervisning og bør derfor have en central fysisk placering. Det 
skal yde elever og lærere ”total-service” inden for hele det pædagogiske 
område, d. v. s. undervisningsmidler, medieværkstedsfunktioner og elek-
tronisk kommunikation.  
 
I en moderne skole med spændende og udfordrende læringsmiljøer er 
servicecentret den pædagogiske dynamo, hvor lærere, pædagoger og 
elever kan hente, bearbejde og formidle viden, når der arbejdes såvel 
fagligt som tværfagligt og projektorienteret. Her kan lånes bøger, læses 
bøger, laves udstillinger, Internettet kan bruges til relevant søgning og 
opdatering, AV-grej udlånes, videooptagelser redigeres, fotos fra digital-
kameraer scannes ind osv. Her er plads og tid til oplevelse og fordybelse. 
 
Kort sagt: Her syder det af aktivitet, engagement, videbegær og 
nysgerrighed. Ved EDB-øer, i læsehjørner, i redigeringshjørnet, i kroge 
og nicher. Her er der medarbejdere med kompetence inden for 
forskellige faglige områder og den praktisk musiske dimension. Såkaldte 
ressourcepersoner, som foruden viden og kilder også formidler bl.a. 
kulturtilbud til børn og voksne.  
Men som først og fremmest udgør det pædagogiske centrum, som 
understøtter folkeskolens formål og medvirker til at fremme elevernes 
alsidige personlige udvikling ved at øge deres lære- og læselyst. 
 
Det nye pædagogiske servicecenter etableres ved om og tilbygning af 
området ved det nuværende personalerum, grønnegården samt ved 
inddragelse af to lokaler i rød gang. 
Denne centrale placeringen har berøringsflade til administrations- og 
personaleafdelingen, til mellemtrinnet og giver let adgang for elever fra 
henholdsvis indskoling og udskoling fra den langsgående forde-
lingsgang. 
 
Det pædagogiske servicecenter vil fremstå som et stort åbent område, 
med god visuel kontakt til omgivelserne. Det indrettes med fleksibelt 
inventar der sikrer plads til førnævnte aktiviteter. 
Området ved rød gang indrettes som ”multilokale” og tænkes primært 
anvendt til projektværksted for mellemtrinnet. 
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Lyshøjskolen er afdelingsopdelt og afdelingerne er placeret med stor 
geografisk afstand. Der er mindre team og forberedelseslokaler til 
personalet i nærheden af de enkelte afdelinger, men der er stadig behov 
for, at skolen har et fælles personalerum, hvor personalet fra de enkelte 
afdelinger jævnligt kan mødes og udveksle holdninger og erfaringer. 
 
Området ved det nuværende pædagogiske servicecenter ombygges til et 
nyt fleksibelt fælles personaleområde med tilhørende køkken- toilet og 
garderobefaciliteter. Området vil fungere som personalekantine og 
møderum. 
Samtidig udføres ombygning for etablering af et mere samlet og 
”synligt” placeret administrationsafsnit.  
Som et led i ombygningen nedbrydes de birum der er placeret i 
gangarealet samt en del af korridorvæggene, således at der skabes 
åbenhed og visuelle forbindelser mellem de enkelte lokaler. 
 
Arealet af mellemtrinnets klasselokaler ved rød gang er presset i forhold 
til de høje klassekvotienter. Lokalerne foreslås derfor udvidet ved 
tilbygning parallelt med den nuværende facade (nuværende facade 
rykkes ca. 3 m længere ud). Arealet af de to klasselokaler med facade 
mod grønnegården udvides ved tilbygning af større karnap. For at sikre 
tilfredsstillende dagslysadgang etableres ovenlysbånd bagerst i 
lokalerne. Samtidig skabes interne dørforbindelse mellem lokalerne 
parvis, således at mulighederne for samarbejde mellem de enkelte 
klasser forbedres. 
 
Toiletter til mellemtrinnets elever er i øjeblikket placeret som gårdtoi-
letter i en fritliggende bygning syd for skolen. Som et led i ombyg-
ningsarbejderne i område B, indrettes nye tidssvarende indendørs 
elevtoiletter i tilknytning til mellemtrinnet. 
 
B. Udvidelse af normalklasselokaler ved grå aula 
Klasselokalerne i grå aula er arealmæssigt skolens mindste klasselokaler 
og en udvidelse af disse har altid været indeholdt i de tidligere 
udviklingsplaner for Lyshøjskolen.  
 
Behovet for udvidelse er stadig aktuelt. Ikke mindst i lyset af, at skolen 
fortsat forventes at få forholdsvis høje klassekvotienter fremover. 
Udvidelsen af lokalerne foreslås som tidligere gennemført ved 
tilbygning parallelt med den nuværende facade (nuværende facade 
rykkes ca. 3 m længere ud). For at sikre tilfredsstillende dagslysadgang 
etableres ovenlysbånd bagerst i lokalerne. 
Som en del af tilbygningen etableres interne dørforbindelser mellem de 
enkelte klasselokaler, således at mulighederne for samarbejde på tværs 
af klasserne også her forbedres. 
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Afrunding 
Med den foreslåede udviklingsplan har Lyshøjskolen kapacitet til at 
optage skoledistriktets elever og overbygningseleverne fra Eltang 
Centralskole i et omfang, der modsvarer det behov der tegner sig i 
henhold til prognosen for udviklingen i skolens elevtal.  
Det er som tidligere nævnt nødvendigt nøje at følge udviklingen i 
skolens elevgrundlag, idet skolen vil kunne udvikle sig mod at blive 5-
spor på 7., 8. og 9. årgang. 
 
 
Vedrørende de enkelte lokalers indretning, istandsættelse og udstyrsni-
veau henvises til den generelle beskrivelse forrest i dette afsnit. 
 
 
Bilag 

Elev- og klassetalsprognose 

Situationsplan  Tegn. 11.1  

Eksisterende forhold - stueplan Tegn. 11.2 

Fremtidige forhold - stueplan Tegn. 11.3 

Eksisterende forhold – udskolingsafdelingen Lyshøj Nord Tegn. 11.4 
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Elev- og klassetalsprognose

Lyshøjskolen

0. 20 20 20 19 22 22 22 21 21 24 24 24 24 22 21 21 21 23 23 23 22 26 26 26 27 27 27 27 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

1. 22 22 22 21 27 26 26 27 27 27 26 24 24 24 24 22 21 21 21 23 23 22 22 27 26 26 28 27 27 27 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

2. 23 23 23 22 22 21 21 21 27 27 26 27 27 27 26 24 24 24 24 22 22 22 21 23 23 23 22 27 27 26 28 27 27 27 26 26 27 26 26 27 26 26

3. 28 28 28 27 23 23 23 22 22 22 22 21 28 27 27 27 27 27 27 25 25 24 24 23 22 22 22 24 23 23 23 28 27 27 28 28 28 27 27 27 27 27 27

4. 27 27 27 27 27 27 26 26 23 23 22 22 22 22 22 21 28 27 27 27 27 27 26 25 25 24 24 23 23 22 22 23 23 23 23 28 27 27 28 28 27 28 27 27

5. 24 24 24 24 26 26 26 26 26 26 26 25 23 22 22 22 22 22 21 21 27 27 27 27 27 26 26 25 24 24 24 23 22 22 22 23 23 23 22 27 27 27 28 28 27

6. 23 22 22 22 22 23 23 23 23 26 25 25 25 25 25 25 25 22 22 22 22 22 21 21 21 27 27 26 27 26 26 26 24 24 24 24 22 22 22 22 23 22 22 22 27 27 26

7. 25 25 25 25 27 27 26 26 25 25 24 24 28 27 27 27 27 26 26 26 24 24 24 24 25 24 24 24 22 22 22 21 25 25 24 24 24 27 26 26 26 25 25 25 24 25 25 25 25

8. 27 27 26 26 25 25 25 24 26 26 25 25 24 24 24 24 27 27 27 26 26 26 26 25 24 24 24 23 24 24 24 24 22 22 21 21 24 24 24 24 23 26 26 26 26 25 25 24 24

9. 20 20 20 20 22 22 22 21 28 28 27 22 22 21 21 27 27 27 23 23 22 22 22 22 22 21 27 27 27 27 27 27 25 24 24 25 25 25 25 22 22 22 22

0. til 9. klasse - elevtal
0. til 9. klasser
Klassekvotient
10. klasse - elevtal
10. klasser/hold
Specialklasser - elevtal
Specialklasser/grupper
Antal elever ialt

Børn i glidende overgang
SFO - 0. til 3. klasse

I skoleåret 2013/14 råder skolen over 29 hjemklasselokaler på hovedafdelingen og 12 hjemklasser på Lyshøj Nord Eventuel klasse såfremt klasser ikke sammenlægges eller klasser med høj klassekvotient deles.
Lyshøjskolen er overbygningsskole for Eltang Centralskole (7. - 9. klassetrin) Det oplyses, at det er politisk besluttet at opstarte 5 børnehaveklasser august 2014
Tal for 2013/14 er  aktuelle elevtal. Resterende tal er baseret på Elevtalsprognose 2013/14 - 2027/28 sc005 og skoescenario 3 Kolding Kommune maj  2014
Antallet af børn i SFO er beregnet ved fremskrivning af nuværende dækningsgrad.
Antallet af børn i glidende overgang er beregnet som antal børn på 0. årgang i efterfølgende skoleår
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