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 20.1 

Vonsild Skole fremstår som et meget homogent og sammensat 
bygningsanlæg, der er udbygget af flere omgange. Senest er der 
gennemført udbygning og opdatering af en stor del af de fysiske rammer 
i forbindelse med gennemførelsen af den forudgående skoleudbygnings-
plan.  
Vonsild Skole har elever fra 0. – 9 klasse i 2 spor. I indeværende skoleår 
2013/14 har skolen 432 elever fordelt på 20 normalklasser. Den 
gennemsnitlige klassekvotient er på 21,6. Skolens SFO har 118 børn 
tilmeldt, svarende til en dækningsgrad på ca. 73 %. Skolen har desuden 
børn i glidende overgang. 
Ifølge den forventede udvikling i elev- og klassetal vil skolens elevtal 
stige markant, således at skolen bliver fuldt 3-sporet på alle årgange, 
med en gennemsnitlig klassekvotient på omkring 21. Ved uændret 
dækningsgrad vil der mod prognoseperiodens afslutning være ca. 182 
børn tilmeldt i skolens SFO. 
Skolen råder i indeværende skoleår over 21 klasselokaler. Skolen vil 
således blive udfordret på kapaciteten. I henhold til prognosen 
påbegyndes det tredje spor i 2015/16 for langsomt at udvikle sig på 
forskellige årgange indtil det slår fuldt igennem omkring skoleåret 
2021/22. 
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Som led i gennemførelsen af den tidligere fysiske udviklingsplan for 
folkeskolerne i Kolding Kommune, er der opført en nybygning til en 
centerklasserække med en kapacitet svarende til 40 elever. Bygningen er 
placeret på boldbaneareal ved Vonsild Skole. Som beskrevet under 
Brændkjærskolen forudsættes centerklasseeleverne herfra flyttet til 
Specialcentret ved Vonsild, hvor 2. etape opføres i et omfang så den kan 
rumme eleverne fra Brændkjærskolen. 
 
Specialskolen indgår som et element (område D) i udviklingsplanen for 
Vonsild Skole. 
 
Vonsild Skole i dag 
Skolen er fysisk afdelingsopdelt således at 0. – 2. klasse er placeret i 
skolens indskolingsfløj, mens 3. – 9. klasse er placeret i områderne 
omkring grøn og blå aula. SFO har delelokaler med indskolingen og 
bruger klasselokalerne som funktionslokaler. 
Skolens lokaler er på en række punkter velfungerende og flere har 
gennemgået en bygningsmæssig opdatering gennem de senere år. 
Herunder indskoling/SFO, undervisningsområderne omkring blå og grøn 
aula, PSC, fysiklokalet, håndarbejde og hjemkundskab. Senest er der 
gennemført om- og tilbygning for etablering af ny administration og 
personaleafsnit, der gjorde det muligt at indrette to nye klasselokaler. 
Der er dog stadig en række områder, der endnu ikke opdateret. Skolen 
peger her specielt på et presserende behov for renovering og 
modernisering af faglokalerne for musik og billedkunst. Hertil kommer 
det forventede behov for udbygning til 3 spor. 
 
Forslag til udviklingsplan 
Forslaget til udviklingsplan for Vonsild Skole anviser hvorledes, der 
med udgangspunkt i om- og tilbygning til skolens nuværende 
bygningsmasse kan skabes optimale rammer for skolen med kapacitet til 
3 spor fra 0. – 9. klasse. 
Der er endvidere taget udgangspunkt i, at 2. etape af centerklas-
seafdelingen etableres med kapacitet til at modtage 60 elever fra 
Brændkjærskolen. 
 
Forslaget til revideret udviklingsplan for normalskolen er udarbejdet af 
den eksterne rådgiver og har ikke været drøftet med skolen. 
 
Udviklingsplanen kan opdeles i følgende hovedområder: 

A. Skoletorv, nyt PLC og etablering af klasselokaler 

B. Om- og tilbygning for etablering af indskoling i 3 spor 

C. Faglokaler naturfag samt håndværk og design 

D. 2. etape af Specialcenter Vonsild 
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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. Område B skole dog udføres før 
område C. 
 
Efterfølgende gives en kortfattet beskrivelse af de enkelte hovedpunkter. 
 
A. Skoletorv, nyt PLC og etablering af klasselokaler 
Der foretages om- og tilbygning ved grøn og blå aula således at der 
skabes et fælles centralt placeret skoletorv og pædagogisk læringscenter 
med tilhørende depotrum, skolebod samt mødelokale. 
Grøn og blå aula fastholdes som gruppe- og opholdsareal for skolens 
mellemtrin og udskoling, og der indrettes et mindre kontor for UU-
vejleder i tilknytning til udskolingsårgangene. 
Det nuværende pædagogiske læringscenter ombygges således at der 
fremkommer et undervisningsafsnit for udskolingens 9. årgang, der 
typisk vil være reduceret til to store klasser, grundet afgang af elever til 
efterskoler og lign. Lokalerne vil fremstå med en høj grad af visuel 
åbenhed således at området stadig fremtræder lyst og inspirerende. 
 
B. Om- og tilbygning for etablering af indskoling i 3 spor 
Den nuværende indskoling råder over seks basislokaler, der fremstår 
som fælleslokaler med SFO. For at skabe kapacitet til 3 spor opføres 
nybygning på arealet vest for den nuværende indskoling. Nybygningen 
indeholder seks basislokaler med tilhørende grupperum, toiletter og 
garderober således at det samlede indskolingsområde kan rumme 0. – 3. 
klasse i 3 spor (12 klasser) og tilhørende SFO og glidende overgang. 
Nybygningen forbindes med det eksisterende indskolingsafsnit via 
fællestorv og mellemgang, der kan optage forskellene i gulvniveau 
mellem de to afsnit og formidle adgang til det det nye legepladsområde 
der anlægges i forbindelse med nybygningen. 
Nybygningen vil endvidere rumme fælles køkken/alrum og faglokale for 
musik, der udformes således at det også kan danne ramme om motorisk 
udfoldelse og fællesamlinger ved sammenlægning med køkken/alrum. 
Det vurderes nødvendigt, at børnehaven Hoppesvej nedbrydes for at give 
plads til den nye indskolingsbygning. 
Indskolingsbygningen vil kunne have trafiksikkert ankomstområde 
udlagt i sammenhæng med ankomstvejen til centerklassebygningerne. 
 
C. Faglokaler naturfag samt håndværk og design 
Efter etablering af den nye indskolingsafdeling inddrages de nuværende 
naturfagslokaler til fællestorv og til multiværksted for indskolingen. 
Værkstedet indrettes med faciliteter, der sammen med udeværksteder 
kan danne ramme om indskolingens undervisning i billedkunst og natur 
og teknik. 
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Der nyindrettes to nye naturfagslokaler i de nuværende lokaler for musik 
og billedkunst. De nye naturfagslokaler har karakter af laboratorier med 
fokus på fysik, kemi og biologi for udskolingen og natur og teknik for 
mellemtrinnet. 
I underetagen renoveres sløjd og dramalokale således at der 
fremkommer et større værkstedsområde, indrettet med faciliteter der 
dækker undervisningen i billedkunst samt håndværk og design for 
mellemtrin og valgfag. Fra det nye værkstedsområde etableres niveaufri 
udgang til sænket udendørs arbejdsgård. I denne forbindelse etableres 
niveaufri udgang til arbejdsgården fra det nyligt renoverede 
madkundskabslokale, hvor der vil kunne etableres højbede og mindre 
væksthus. 
 

D. 2. etape af Specialcenter Vonsild 
Nærværende beskrivelse er identisk med det i maj 2014 udarbejdede 
delnotat, der redegør for et forslag om at fremrykke etableringen af 2. 
etape af Specialcenter Vonsild.  
 
Specialklasser Brændkjærskolen 
Brændkjærskolen har en specialklasseafdeling med 60 elever. En del af 
specialklassernes lokaler er indrettet i skolens bygninger, en anden del i 
pavilloner, hvis funktionalitet ikke er optimal til formålet og hvis 
byggetekniske tilstand ikke er tidssvarende. Lokalernes spredte 
beliggenhed giver personalemæssige udfordringer og bygningerne 
rummer flere uhensigtsmæssigheder som fx manglende niveaufrie 
adgange og interne sammenhænge samt snævre adgangsforhold til flere 
lokaler. Lokalekapaciteten på Brændkjærskolen er under pres på 
normalområdet, og det vil være optimalt, at specialklassernes 
lokaleafsnit kan tilbageføres til udvidelse af kapaciteten ved skolens 
mellemtrin. Det foreslås at Specialcenter Vonsild udbygges til at kunne 
optage specialklasserne fra Brændkjærskolen. 
 
Specialcenter Vonsild, 2. etape 

Specialcenter Vonsild er i 1. etape bygget til en kapacitet på 40 elever. 
Totalentreprisekonkurrencen indeholdt oplæg til udbygning med en 
senere 2. etape til 40 elever, der således vil bringe den samlede 
kapacitet op på 80 elever. 

For at kunne rumme den samlede elevgruppe fra Brændkjærskolen skal 
specialcentrets 2. etape udvides til at omfatte yderligere 20 elever, med 
en tilsvarende udvidelse af personalefaciliteterne. I forbindelse med 
udvidelsen er det ligeledes nødvendigt, at der tages højde for at der er 
faciliteter til personaleforberedelse i et omfang der modsvarer 
personalegruppens behov. 
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Med afsæt i Totalentrepriseforslagets forslag til udbygning med 2. 
etape tillagt areal til en udvidelse af kapaciteten med 20 elever til i alt 
60 elever vil det samlede bruttoareal af etape 2 andrage 1.320 m2. 
 
Afrunding 
Med den foreslåede udviklingsplan udbygges skolens kapacitet til 3 spor 
fra 0. – 9. klasse, hvilket modsvarer det kapacitetsbehov der fremgår af 
elevtalsprognosen. Skolens fysiske rammer vil med forslaget være fuldt 
opdaterede. 
Centerklasseafdelingen vil være udbygget med 2. etape således, at den 
kan rumme eleverne fra Brændkjærskolen. 
Det bemærkes, at forslag til udviklingsplan ikke har været drøftet med 
skolen. 
 
Vedrørende de enkelte lokalers indretning, istandsættelse og udstyrsni-
veau henvises til den generelle beskrivelse forrest i dette afsnit. 
 
Bilag 

Vonsild Skole 

Elev- og klassetalsprognose 

Situationsplan  Tegn. 20.1  

Eksisterende forhold – stueplan  Tegn. 20.2 

Fremtidige forhold – stueplan  Tegn. 20.3 

Eksisterende forhold – kælder Tegn. 20.4 

Fremtidige forhold – kælder 

 Tegn. 20.5 

Specialcenter Vonsild 

Specialcenter Vonsild – situationsplan Tegn. 20.6 

Specialcenter Vonsild – Etageplaner 2. etape Tegn. 20.7 
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Elev- og klassetalsprognose

Vonsild Skole

0. 17 17 25 24 24 23 24 24 23 22 23 23 26 25 27 26 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22

1. 21 20 19 18 24 23 24 23 23 23 23 22 23 23 26 25 27 27 28 28 20 20 19 21 20 20

2. 23 22 21 21 21 20 25 24 25 24 25 25 25 24 25 25 28 27 19 19 19 20 20 19 21 20 20

3. 21 21 24 24 22 22 22 22 25 25 26 25 26 26 27 26 27 27 19 19 19 20 20 19 21 20 20

4. 25 24 21 21 25 24 23 22 23 22 26 25 27 26 27 27 28 27 28 27 20 19 19 20 20 19

5. 26 25 26 25 23 23 26 26 24 23 25 24 28 27 19 19 19 20 19 19 20 19 19 20 19 19 20 20 20

6. 19 19 26 26 27 27 25 24 27 26 26 25 27 26 20 19 19 20 20 20 21 20 20 21 20 20 20 20 20

7. 23 23 23 22 20 20 20 22 21 21 21 20 20 21 20 20 21 21 20 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 24 23 23 23

8. 25 25 22 21 21 20 28 27 20 19 19 28 28 28 28 19 19 19 20 20 19 21 21 21 21 21 21 22 21 21

9. 18 18 22 21 19 19 18 18 24 24 26 25 25 24 25 25 26 25 26 26 28 28 28 27

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 21 hjemklasselokaler Eventuel klasse såfremt klasser ikke sammenlægges eller klasser med høj klassekvotient deles.
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.
Der foreligger ikke prognosetal for center- eller specialklasseelever. Det aktuelle antal elever forudsættes fastholdt i nærværende udviklingsplan.
Antallet af børn i glidende overgang er beregnet som antal børn på 0. årgang i efterfølgende skoleår
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