Værested for børn og unge med
psykiske-og fysiske handicap
Nybyggeri 006.626
Bygningen ligger i Nuuk og skaber rammer, som inspirerer
og medvirker til kompetence-udvikling af unge i
aldersgruppen 12-18 år. Aldersgruppen skal udvikle
kompetencer til bl.a. selvudvikling, medansvar og sociale
færdigheder.
Værestedet er derfor et samlingssted, hvor børn og unge
psykisk- og fysisk handicappede kan samles, opholde sig og
udvikle sig, når skoledagen er forbi.
Bygningen er en énetages bygning i naturfarvet
ThermoWood, med en centralt placeret hovedindgang og en
enkel disponering:
1. Centralfunktioner som bl.a. vindfang, lederkontor,
samtalerum, garderobe, spisestue og opholds- og
aktivitetsrum
2. Aflastningsafsnit
3. Fysio- og ergoterapi, sanserum, personalerum samt
toiletfaciliteter.
4. Musikrum, teknikrum samt depotarealer.
Vindfanget fungerer dels som vente- opholdsareal dels som
fordelingsareal til husets øvrige funktioner.
Til højre for vindfanget, er der adgang til husets mere
lukkede område. Området er afgrænset fra husets øvrige
funktioner. I dette område etableres tre aflastningsrum, to
personaleværelser, handicap-toilet/bad, opholdsrum samt
teknik/depot og rengøringsrum.
I umiddelbar tilknytning til vindfanget findes lederkontor,
hvorfra der er visuel kontakt til områdets funktioner,
samtalerum, garderobe, toilet, køkkenfaciliteter samt
spisestue/café.
Spise- og caféområdet har direkte adgang fra vinfang via
glasdør/parti. Et vindue fra spisetue til opholds- og
aktivitetsrum giver visuel sammenhæng mellem disse to
områder.
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Fra byggepladsen - billeder af det færdige byggeri er på vej.

Spisestue- og caféområdet er et centralt mødested, som
kan bruges i forskellige sammenhæng. Fra dette rum er der
direkte adgang til terrasse/udeområde på husets bagside.
Husets opholds- og aktivitetsrum er et multifunktionelt rum,
som giver mulighed for anvendelse til forskellige funktioner
med flytbart inventar.
Fra opholds- og aktivitetsrummet er der adgang til
personalerum, fysio- og ergoterapi, sanserum og
toiletfaciliteter. Personalerummet er placeret således, at
aktiviteter i området kan overskues.
Udeareal i forbindelse med indgang er et meget vigtigt
område for husets brugere. Det store terrasseområde giver
mulighed for forskellige former for
udendørsaktiviteter/ophold i læ under den store tagflade.
Musikrum er placeret i et hus for sig selv med adgang via
en overdækket mellemgang. Teknikrum- og ventilationsrum
samt depotarealer er ligeledes placeret i denne del af
bygningen.
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