Yngstetrinnet ASK
Nyt bygningsafsnit
000.472
Kommuneqarfik Sermersooq gennemførte i 2006 en om- og
udbygning af Atuarfik Samuel Kleinschmidt. Udbygningen
består af om et helt nyt bygningsafsnit til yngstetrinnet på
ca. 600 m2
De overordnede krav til bygningen var bl.a. at
hjemklasserne og det fælles hjemområde hver for sig og i
sammenhæng udgør en fleksibel og tryg ramme omkring
undervisningen af de yngste elever. Der er rum for den
enkelte, for gruppen og for klassen.
Der er plads til koncentration i et lukket klasserum, men
også til en dagligdag, hvor det multifunktionelle fælles
hjemområde er omdrejningspunkt i undervisningen.
Hjemklasserne og det fælles hjemområde inspirerer til
forskellige former for undervisning, aktiviteter og samvær.
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Rummene optræder lyse, varme og venlige med et godt
indeklima i for af dæmpet akustik og en velfungerende
ventilation I bygningen er anvendt vedligeholdelsesvenlige
materialer og overflader, så de er lette at vedligeholde og
enkle at udskifte.
Bygningens bærende konstruktion er udført i beton og
limtræ. Søjler og bjælker i beton bærer etagedæk ligeledes i
beton. Facader og tag er lette konstruktioner påspændt den
bærende konstruktion.
Udadtil fremstår bygningen således som en let bygning med
store gæaspartier og en let, svævende tagskive beklædt
med sort tagpap i dialog med de øvrige tagflader på ASK.
Gavle, vindfang og karnapper er bræddebeklædte i farver,
der matcher farverne på de eksisterende skolebygninger.
Brystninger er beklædt med facadeplader i lette farver.
Udhængene står inddækkede og malede. Sternkanter i rå
aluminium.
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Adgang til bygningsafsnittet er via et stort vindfang på det
mellemliggende niveau.
I vindfanget skiftes fodtøj med hjemmesko eller sokker,
som i en japansk ”Genka”. Skoleafsnittet er således skofrit
område, med alle de fordele det giver i forhold til akustik,
reduceret rengøringsbehov og forbedret mulighed for at
benytte gulvet, som et aktivt i undervisningen.
Med sin placering langs terrænkoterne er bygningsafsnittet
formet i snittet efter det skrånende terræn.
En organisering med hjemklasser parvis side om side i 2
etager, der i zonen ud for hjemklasserne og på et
mellemliggende niveau deler et fælles hjemområde.
Det fælles hjemområde domineres af forskudte planer.
Centralt - ved vindfanget - er der et lille ”info-torv” med
forbindende trapper.
Lysindfaldet er sikret ved høje glaspartier i facaderne med
tilskud fra 2 store shet-ovenlys. Både fælles hjemområde og
hjemklasser fremstår således lyse og med god kontakt til
det eksteriøre.
De store udhæng og bygningsafsnittets placering ned af
nordskråningen og i hovedbygningens skygge sikrer et
begrænset himmelgrænseplan og at omfanget af generende
solindfald minimeres. De vandretliggende limtræsbjælker
mellem limtræs- og betonrammer medvirker ligeledes til at
reducere generende himmelblænding.
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