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23. PARKSKOLEN
Fynsvej 51, 6000 Kolding

Parkskolen er opført i 1966 og har fået en omfattende renovering af hovedbygningens klimaskærm i 1990/91. Skolen er en specialskole for
børn med generelle indlæringsvanskeligheder, hvilket vil sige, at de i en
almindelig folkeskole ikke får tilstrækkeligt udbytte af undervisningen.
Skolen har elever fra 3. til og med 10. klasse. Skolen har kommende
skoleår 2014/15 plads til 180 elever fordelt på 16 klasser. Det tilstræbes
at der maks. Er 10 elever i den enkelte klasse.
Skolen råder efter inddragelse af tre klasselokaler til forberedelse over
indtil 17 klasselokaler i skolens hovedbygning samt to 10. klasselokaler i
Parkhallen.
Der har ikke været afholdt møde med skolen i forbindelse med udarbejdelse af Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 – 2021, og forslaget fra den tidligere udviklingsplan er videreført uændret. Det bemærkes
at tegninger af eksisterende forhold er ajourført.
Skolen i dag.
I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført en opdatering af lokalerne for skolens SFO og indskolingsårgange, administrations- og personalefaciliteter, edb-lokale til
indskolingen, lokale til AKT samt renovering af skolens to naturfagslokaler.
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Endvidere etableredes forbedrede elev- og personaletoiletter og samt
midlertidig indretning til skolens pædagogiske servicecenter i et lokale
der på sigt skal rumme skolens musik- og dramalokale.
Der resterer stadig opdatering af en række af skolens lokaler. De resterende forslag til udviklingsplan fra 2006 videreføres derfor uændret som
forslag til udviklingsplan for Parkskolen
Forslag til udviklingsplan
Udviklingsplanen kan opdeles i følgende hovedområder:
A. Musik, håndværk og design, billedkunst, læringscenter m.v.
B. Ny hovedindgang, elevator og elevtoiletter
C. Fællesrum og edb-lokale til udskolingen
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.
Efterfølgende gives en kortfattet beskrivelse af de enkelte hovedpunkter.
A. Musik, håndværk og design, billedkunst, læringscenter m.v.
Der indrettes musik og dramalokale i de lokaler hvor læringscentret blev
placeret i 1. etape. Lokalet kan umiddelbart anvendes hertil, idet der
suppleres med regulerende akustikplader på vægge og der opsættes foldevæg for opdeling af lokalet i et instrumentområde og et frit, fleksibelt
anvendeligt ”tomt” gulvareal.
Området ved billedkunst og klubbens lokaler renoveres, ombygges og
nyindrettes til finværksted for håndværk og design og billedkunstværksteder med mellemliggende depotrum. Værkstederne vil kunne anvendes
hver for sig eller fælles i et tværfagligt undervisningsforløb.
Det nuværende metalsløjdlokale renoveres og der foretages mindre ombygninger for nyindretning af et grovværksted til håndværk og design.
Læringscenter gives sin endelige placering ved ombygning af det nuværende sløjdlokale og pedelværksted. Depotområderne ved gangarealet
inddrages i læringscentret og der etableres primæradgang hertil fra den
nye trappeforbindelse til aulaområdet (B.3). Den resterende del af sløjdområdet indrettes til aktivitetsrum for klubben, der kan supplerer arealerne i stueetagen.
Pedelværkstedet flyttes og indrettes i det tidligere musiklokale.
For at forbedre sammenhængen mellem SFO og klublokaler i stueetagen
og de nye værksteds- og aktivitetsområder i kælderetagen etableres ny
intern og åben trappeforbindelse mellem aula og kældergang.
Trappeforbindelsen medvirker også til at give en opfattelse af, at det
pædagogiske servicecenter er ”centralt” placeret og let tilgængeligt.
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B. Ny hovedindgang, elevator og elevtoiletter
Med henblik på at øge værdien af aulaen som fællesområde for indskoling, SFO og klub nedbrydes den nuværende hovedtrappe og indgangsparti. Der etableres ny hovedtrappe og indgang via administrationsafsnittet som vist på tegningerne.
Hovedindgangen er her mere direkte placeret i tilknytning til administrationen, og aula-området kan møbleres mere frit og fleksibelt, uden
hensyn til at den samtidig skal fremstå som skolens hovedindgang.
Hovedtrappen udføres med udvendig lift så der skabes niveaufri adgang
for handicappede.
Toiletområdet ved hovedtrappen i stueetagen og elevtoiletterne på 1. sal
renoveres og nyindrettes til selvstændige toiletrum. Et toilet indrettes til
kørestolsbruger.
I forbindelse med renoveringen af toiletterne indbygges elevator der betjener alle etager i området.
C. Fællesrum og edb-lokale til udskolingen
Med flytningen af håndarbejde til værkstedsområdet i kælderetagen, kan
det nuværende håndarbejdslokale indrettes til gruppe- og fællesrum for
udskolingens elever. Ved samme lejlighed etableres edb-installationer i
det lokale, der efter gennemførelse af 1. etape har kunnet anvendes til
grupperum for udskolingen. Herefter har hver afdeling som ønsket eget
edb-lokale med stationære pc-ere.
Afrunding
Med den foreslåede udviklingsplan er Parkskolens kapacitet fastholdt på
nuværende niveau.
Vedrørende de enkelte lokalers indretning, istandsættelse og udstyrsniveau henvises til den generelle beskrivelse forrest i dette afsnit.
Bilag
Elev- og klassetalsprognose
Situationsplan

Tegn. 23.1

Eksisterende forhold - stueplan

Tegn. 23.2

Fremtidige forhold - stueplan

Tegn. 23.3

Eksisterende forhold – 1. sal

Tegn. 23.4

Fremtidige forhold – 1. sal

Tegn. 23.5

Eksisterende forhold – kælder

Tegn. 23.6

Fremtidige forhold – kælder

Tegn. 23.7
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