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6. DALBY SKOLE 
 
Dalbyvej 97, 6000 Kolding 
 
 

 6.1 

Dalby Skole er en 2-sporet skole for årgangene 0. – 6. klasse. Skole 
består i dag af en række spredt beliggende meget forskelligartede 
bygninger. Skolens hovedbygning fra 1954 er beliggende nordvest for 
Dalbyvej, hvor der som led i de tidligere fysiske udviklingsplaner for 
folkeskolerne er foretaget til- og ombygninger således, at dette 
bygningsafsnit nu fremstår fuldt opdateret som ramme om skolens 
indskoling og SFO. 
Sydøst for Dalbyvej råder skolen over de gamle skolebygninger Gambo 
og Øvelseshuset. Atter syd for disse blev der, som et led i den fysiske 
udviklingsplan 2002 – 2005, opført en nybygning indeholdende 
idrætshal samt klasselokaler, grupperum og teamlokaler til et 2-sporet 
mellemtrin for 4. – 6. klasse.  
 
I indeværende skoleår 2013/14 har skolen 293 elever fordelt på 14 nor-
malklasser. Den gennemsnitlige klassekvotient er på 20,9. Skolens SFO 
har 171 børn tilmeldt, og dækningsgraden er 96 %. 
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Ifølge prognosen for udvikling i elev- og klassetal ligger skolens 
udvikling mod et tredje spor noget ude i fremtiden. I revisionen af 
udviklingsplanen for Dalby Skole tages derfor afsæt i, at Dalby Skole er 
en 2-sporet skole fra 0. til og med 6. klasse og at der etableres egen 
overbygning 7. – 9. klasse. 
 
Udviklingsplanen for Dalby Skole skal stadig efterlade mulighed for, at 
skolen senere kan udbygges til en fuldt 3-sporet skole for årgangene 0. – 
9. klasse. 
 
Skolen i dag 
Skolebygningerne nord for Dalbyvej omfatter den gl. hovedbygning, der 
er i 2 etager. Underetagen fremstår som høj kælder og rummer et ældre 
sløjdlokale, delvist renoveret og udvidet i 2013, og et hjemkund-
skabslokale. Herover er der, i tidligere klasse-lokaler, indrettet lokaler til 
skolens administration, personale og støttecenter. Den gamle 
gymnastiksal benyttes, efter opførelse af idrætshallen, til indskolings-
værksteder for SFO i kombination med billedkunst og håndarbejde. 
Syd for hovedbygningen ligger Nybo, en fritliggende bygning i 1 etage, 
der indeholder fem store tidssvarende lokaler, der danner rammen om 
SFO og fire indskolingsklasser. Den seneste udbygning af skolen 
omfatter en nybygning beliggende parallelt med og sammenbygget med 
skolens hovedbygning og Nybo. Bygningen rummer fire indskolings-
klasser samt et mindre skoletorv for indskolingen, der formidler 
sammenhæng til begge etagerne i den gl. hovedbygning. Skolens 
tidligere gymnastiksal er i 2013 ombygget til faglokale for billedkunst, 
håndarbejde og kreativt værksted for SFO. 
Bag hovedbygningen udnyttes et mindre fritliggende enfamiliehus til 
natur og teknik.  
Skolens faglokaler for musik er indrettet i en ældre bygning kaldet 
Øvelseshuset, beliggende syd for Dalbyvej. Lokalerne er ikke 
tidssvarende. Skolen har udover lokalerne i enfamiliehuset ingen lokaler 
til naturfag. 
Bag øvelseshuset ligger en ældre fritliggende bygning i en etage der 
rummer skolens pædagogiske læringscenter. 
 
Skolens mellemtrin er placeret i sammenhæng med skolens idrætshal og 
udgør samlet den 1. etape af den planlagte udbygning af Dalby Skole der 
blev gennemført i 2005. 
 
Forslag til udviklingsplan 
Forslaget til udviklingsplan for Dalby Skole muliggør en etapedelt 
udbygning frem mod en fuldt 2-sporet skole med overbygning samt 
efterfølgende videre udbygning til fuldt 3-sporet skole såfremt behov 
herfor måtte opstå. 



Kolding Kommune   Bind III 
Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 - 2021 
 
6. DALBY SKOLE 
 

6.3 

Der tages udgangspunkt i, at indskoling og SFO har lokaler i de 
ombyggede og renoverede lokaler nordvest for Dalbyvej. Her foreslås 
ingen bygningsmæssige ændringer. 
Den øvrige del af skolens funktioner samles med udgangspunkt i 
idrætshallen og mellemtrinnets lokaler. 
Det vurderes at forslaget til udviklingsplan i al væsentlighed er i 
overensstemmelse med den for området gældende lokalplan. 
 
Forslaget er identisk med det delnotat der blev udarbejdet 23.5.2014 
forud for færdiggørelsen af nærværende fysiske udviklingsplan.  
 
Udviklingsplanen kan opdeles i følgende hovedområde: 
 
A. Overbygning, PLC og faglokaler 
 
Der er tale om en samlet byggeetape.  
 
Efterfølgende gives en kortfattet beskrivelse af de enkelte hovedpunkter. 
 
Overbygning, PLC og faglokaler 
I tilknytning til skolens mellemtrin opføres nybygning der rummer 
faciliteter til en udskolingsafdeling i 2 spor, et nyt pædagogisk 
læringscenter samt faglokaler til håndværk og design, madkundskab, 
musik og naturfag. 
Skolens benytter i dag en fritliggende ældre villa bag indskolings-
afdelingen til naturfag. Faciliteterne ligger afsides og anbefales flyttet til 
nybygningen, hvor der indrettes et lokaleafsnit for den samlede 
undervisning i naturfag. Villaen kan frigøres til andet formål. Eventuelt 
til nedrivning og efterfølgende udvidelse af legeplads ved indskolingen 
eller til frasalg. 
I den gl. skolebygning ved Dalbyvej ligger skolens faglokaler for 
træsløjd og madkundskab. Madkundskab er nedslidt og utidssvarende. I 
forbindelse med nybygningen opføres lokaler til håndværk og design 
samt til madkundskab. Fra håndværk og design er der adgang til 
udvendig værkstedsgård og fra hjemkundskab er der direkte forbindelse 
til nybygningens fælles opholdstorv. I tilknytning til hjemkundskab 
indrettes faciliteter til skolebod. 
Fællestorvet fremstår som et lokale i to etager, hvor et bredt trappeanlæg 
skaber sammenhæng mellem etagerne. Trappeanlæg og omgivende 
balkon giver mulighed for, at hele skolen kan samles til fællesarran-
gementer. 
Skolens musiklokale er beliggende i Øvelseshuset. Musik flyttes til 
lokale i nybygning, placeret således at det har direkte forbindelse 
nybygningens fællestorv, hvor det kan danne bagscene ved større 
arrangementer. Skolens pædagogiske læringscenter er beliggende i 
Gambo, en fritliggende bygning placeret ude af sammenhæng med både 
indskolingsafdelingen og mellemtrinnet. PLC flyttes til nybygningen og 
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placeres på 1. sal i tilknytning til det fælles opholdstorv. Gambo foreslås 
nedrevet således, at der kan etableres et sammenhængende aktivitets- og 
legestrøg fra nybygningen til indskolingsafdelingen. 
I tilknytning til nybygningen anlægges parkeringsplads og cykelpar-
kering. 
 
Nybygningen disponeres med mulighed for senere udvidelse til 3 spor 
for mellemtrin og udskoling. 
 
På vedlagte tegningsbilag er angivet en principiel disponering af nybyg-
ningen. 
 
Afrunding 
Med den foreslåede udviklingsplan har Dalby Skole kapacitet til at 
optage distriktets elever og skolen vil efter etablering af overbygningen 
have aflastet forholdene på Brændkjærskolen. 
Skolen fremstår afdelingsopdelt med en integreret indskoling/SFO for 0. 
– 3. klasse, med egne værksteder og med kapacitet til at modtage børn i 
glidende overgang. 
Mellemtrin og udskoling vil være samlet og centralt placeret i forhold til 
nye pædagogisk servicecenter, skoletorv og faglokaler. 
 
Udviklingsplanen giver mulighed for udbygning til en fuldt 3-sporet 
skole ved enkle supplerende udbygninger af såvel hovedskolen som 
indskoling og SFO. 
 
Vedrørende de enkelte lokalers indretning, istandsættelse og udstyrsni-
veau henvises til den generelle beskrivelse forrest i dette afsnit. 
 
Der gøres opmærksom på at den endelige disponering og placering af 
parkeringsanlæg i området skal koordineres med fysisk udviklingsplan 
for fritids- og idrætsområdet samt lokalplan. 
 
Bilag 

Elev- og klassetalsprognose 

Situationsplan  Tegn. 06.1  

Eksisterende forhold – Indskoling Tegn. 06.2 

Eksisterende forhold – Mellemtrin Tegn. 06.3 

Fremtidige forhold – Mellemtrin og udskoling - Stueplan Tegn. 06.4 

Fremtidige forhold – Mellemtrin og udskoling – 1. sal Tegn. 06.5 
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Elev- og klassetalsprognose

Dalby Skole

0. 22 22 26 26 28 28 25 24 23 22 20 20 22 21 21 20 22 21 24 23 26 25 28 27

1. 27 27 22 22 26 26 28 28 25 24 23 22 20 20 22 22 22 22 24 23 25 25 27 27

2. 16 17 26 25 22 21 26 26 27 27 24 24 23 22 20 20 23 22 23 23 25 24 26 26

3. 24 23 18 17 26 25 22 22 26 26 27 27 24 24 23 23 22 21 25 24 25 24 26 25

4. 18 18 24 23 18 18 26 25 22 22 26 26 27 27 25 24 24 23 23 22 25 25 26 25

5. 18 17 17 17 22 22 17 16 23 23 20 20 24 24 25 24 23 23 23 22 22 21 24 24

6. 22 22 17 17 17 17 22 21 17 16 23 22 20 19 24 23 25 24 23 23 23 22 22 22

7.
8.
9.
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 14 hjemklasselokaler Eventuel klasse såfremt klasser ikke sammenlægges eller klasser med høj klassekvotient deles.
Brændkjærskolen er overbygningsskole for Dalby Skole (7. - 9. klassetrin)
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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