
Udfordringer og drømme i Nørre SnedeTagensbo skole , København



Lokale og Anlægsfonden

• Fond under Kulturministeriet, virker nationalt 

• Udvikler og giver støtte til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

• Indsamler og formidler viden,  www.loa-fonden.dk

• Rådgiver ifm. udviklings-, planlægnings- og byggeprojekter

• Uddeler ca. 80- 100 mio. kr. om året i en sektor, hvor der bygges for 3 mia.

Anna Hassel, arkitekt maa



• Støtter projekter fra 100.000 til 1.500 000
• Fonden giver 1/3 - max. kr. 180.000 
• Der er ingen projektudviklende sagsbehandling
• Støtter etablering af rammerne omkring det sociale samvær i 

forbindelse med en aktivitet, f. eks. et klubhus

• Vi støtter ikke undervisning, pasning, bolig eller renovering

MINDRE PROJEKTER



• Faciliteter bredt forstået – ude og inde 
• Fornyelse i funktioner og aktivitetsformer
• Arkitektonisk kvalitet
• Flerfunktionalitet
• Flere brugergrupper
• Kommunal opbakning og lokal forankring
• Tilskud kun til anlægsudgiften og 
• aldrig mere end ”rejst ved lokale initiativer”

FONDSBEVILLINGER
Udviklingsprojekter med lokal betydning 
og national relevans



www.loa-fonden.dk / Årsmagasin 



Vores mål:
Udvikle nyskabende projekter hvor så 
mange som muligt mødes og 
indgår i et fællesskab.



• POTENTIALER

 Skolereformen er med til at sætte rammen for en ny og åben folkeskole
 Mange foreninger er interesserede i et øget samarbejde med skolerne, hvis 

der findes den rette samarbejdsstruktur. Der er derfor et stort potentiale for 
at inddrage foreningerne mere i skolerne.

 Folkeskolerne står overfor store investeringer i deres bygninger for at bringe 
dem i stand. Det giver mulighed for at gentænke skolernes rammer, når der 
alligevel skal renoveres.

 Folkeskolen samler som et af de få steder i samfundet borgere på tværs af 
sociale baggrunde. En øget inddragelse af lokale foreninger og andre aktører 
kan understøtte lokal sammenhængskraft og styrke elevernes forståelse af 
samfund og foreningsliv.



• UDFORDRINGER
 Der eksisterer mange regler for brug af skolernes faciliteter, der relaterer sig til vaner. 

Disse regler kan hæmme udnyttelsen af faciliteterne, og det kræver, at der brydes med 
vaner, hvis skolens faciliteter i højere grad skal invitere til idræt og bevægelse.

 Når skolen åbnes op for brugere fra lokalsamfundet også indenfor skoletid, kan det være 
en udfordring fortsat at sikre, at skolen tilbyder trygge rammer for eleverne.

 Et øget brug af skolens faciliteter betyder ligeledes øget slitage. Det skaber et øget 
behov i forhold til drift og vedligehold og det rejser spørgsmål om, hvordan 
vedligeholdelsen skal finansieres.

 Et stort vedligeholdelsesefterslæb på folkeskoleområdet betyder, at faciliteterne i 
landets folkeskoler nogle steder fremstår nedslidte og de er derfor ikke attraktive for 
foreningslivet.

 Skoler og foreninger kender ikke nødvendigvis hinanden. Det kan være en udfordring 
for at skabe et samarbejde, der er positivt og givtigt for alle.

 Mange børn rører sig for lidt og når slet ikke op på Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 
mindst 60 minutters fysisk aktivitet hver dag. Den nedsatte aktivitet påvirker sundhed, 
men også indlæringsevne, motorik, livsglæde og sociale kompetencer. 



• Partnerskab mellem Realdania, Lokale 
og Anlægsfonden og Kræftens 
Bekæmpelse. 

• Kampagnen har et samlet budget på 
godt 21 mio. kr., og hertil kommer en 
estimeret kommunal selvfinansiering 
på 10 mio..

• Ansøgning i 2013. 
Partnerskab mellem skole og kommune

• 107 ansøgninger, 17 udvalgte til videre 
bearbejdning, 7 realiserede projekt

www.droen.dk



 Drøn på skolegården skal skabe ny viden og eksperimenterende tiltag, der 
nytænker og udfordrer det traditionelle billede af skolegården. Tiltag, der viser, 
hvordan skolens udearealer kan nytænkes, så de indbyder til mere leg og 
bevægelse for alle børn - også de mindst aktive og både i og efter skoletid.

 Da børn og unge tilbringer en stor del af deres tid i skolen, er der basis for at se på, 
hvordan skolens rammer – og hermed skolegården – kan invitere til mere leg og 
bevægelse. 

 Kampagnen har fokus på de små, men innovative fysiske indgreb og på, hvordan 
skolerne kan understøtte legen og lysten til bevægelse.

 Udover at inspirere og udvikle nye tiltag i skolegården skal kampagnen også 
generere viden og helt ny forskning om, hvordan man kan fremme børns 
bevægelse i hverdagen.

MÅLSÆTNINGER



Hvorfor så trist?



Hvad skaber værdi?

• Sociale mødesteder

• Udfordrende aktivitetsmuligheder

• Frihed og valgmuligheder

• Tryghed og ejerskab

• Tilgængelighed



Hvor meget plads skal der være til at udfordre 
faciliteten? 



Nørre Snede skole- Ikke bare skolen , hele områdets nye sted







Halsnæs Lilleskole-Multibane med Multifunktionalitet







Skørping skole



Opdagelse, forløb , variation , stedets materialer



Multibanen i skoven



Flere opholdssteder, variation i aktivitet og tempo  



Progression og udfordring, at se og blive setProgression - sikre steder og udforinger



Plads til at være på kanten



Det inkluderende gyngestativ



Voldanlæg bliver bevægelsesforløb







Fjordskolen - Arenaen m plads til både aktør og tilskuer, drenge og piger





Vanløse- Hyltebjerg skole- sikker vej









Fjordsgade skole Århus









Realiseringsprojekter   www.droen.dk



www.loa-fonden.dk
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