VUC GLØDELAMPEN

GLØDELAMPEN - VUC AABENRAA
VUC i Aabenraa, har længe haft til huse
i en bygning, der ligger ideelt, centralt
i byen, men efterhånden var de fysiske
rammer blevet for små og utidssvarende. Derfor købte man den eksisterende
nabobygning, en gammel, og delvist
bevaringsværdig
glødelampefabrik.
Under forudsætning af, at glødelampefabrikkens østlige facade blev bevaret,
fik man, af kommunen, lov at rive resten
af bygningen ned, og udvide VUC, så
man fremover ville råde over et dobbelt
så stort undervisningsareal.
Efter en arkitektkonkurrence i 2014,
blev ZENI arkitekter bedt om at stå for
udvidelsen og ombygningen af de eksisterende rammer. Nu, fire år efter, har
rejsen nået sit mål, og elever og lærer
har nu i et år nydt godt af de nye, mere
rummelige og moderne faciliteter.
Den eksisterende skole, oprindeligt
opført som teknisk skole i 50’erne, har
udadtil, mod øst, syd og vest, bevaret
sit oprindelige udtryk, dog er enkelte
nye elementer tilføjet i form af kviste,
nye vinduesåbninger og en udvidelse
af kantinen. Disse er alle markeret med
en iøjefaldende corten-beklædning, så
man klart kan kende nyt fra eksisterende.
Indvendigt, er skolen dog ikke til at
kende. Eksisterende vægge er så vidt
muligt revet ned, og de gamle undervisningslokaler er erstattet af nye, åbne
og varierede læringsmiljøer.

mønstermurværk og en legende søjlestruktur giver variation og karakter.
Mod øst er den gamle glødelampefabriks facade bevaret, men friholdt fra
den nye bygning af et 3 m. bredt mellemrum, hvor glaskarnapper med gruppearbejdspladser, skyder sig ud fra den
nye bygning.
Mod vest er facaden i den nye tilbygning udført som en dobbeltfacade,
hvor integrerede altaner giver indvendig solafskærmning, samt udendørs
opholdsmuligheder på de enkelte etager.
Mødet mellem de forskellige bygninger, fra forskellige tidsaldre, den historiske facade, den eksisterende skole og
den nye tilbygning, har været et udfordrende benspænd, der dog har haft
en yderst positivt afsmitning på det
endelige resultat. De mange særlige
løsninger, og varierede rumligheder,
der har været nødvendiggjort af mødet
mellem de forskellige bygninger, har
tilført skolen en masse liv og karakter.
VUC Syds afdelingen i Aabenraa, kaldet
”Glødelampen”, efter den gamle fabrik,
er blevet en helt unik skole, hvor fortid
og nutid beriger hinanden, og skaber
nogle helt særlige undervisningsmiljøer, til glæde for både kursister og undervisere.
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Mod nord er skolen udvidet med en
markant, moderne teglbygning, hvor
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GODS-PRINCIPPERNE
VUC Syd begyndte i 2009 at kigge det
traditionelle klasseværelse efter i sømmene. Det har mundet ud i nye skoler
på alle VUC Syds afdelinger, herunder
afdelingen i Aabenraa.
For hvorfor er det lige, at et moderne
uddannelsessted skal blive ved med at
ligne noget fra forrige århundrede? Det,
synes VUC Syd ikke, at det skal - så der
er gjort noget ved det.
VUC Syd tror nemlig på, at kursisterne
skal præstere et stykke arbejde og ikke
blot være tilhører eller tilskuer. Som på
en arbejdsplads, for det er jo det endelige mål.
Det kræver forskellige arbejdsrum steder til fælles diskussioner og steder
til fordybelse. Derfor har man skabt
GODS-principperne - hvor gruppezoner, oplægsrum, dialogbokse og stillezoner sætter kursisten i centrum og skaber et langt mere fleksibelt studiemiljø
end på en traditionel skole.
Kursisterne skifter derfor mellem rummene hver dag - for at skabe variation
i undervisningen, og fordi der er en tror
på, at de lærer forskelligt alt efter, hvilket rum de befinder dig i.
GODS-principperne har været med hele
vejen gennem processen med etableringen af ”Glødelampen”, VUC Syds
afdeling i Aabenraa, og har været den
styrende, røde tråd for disponeringen
og indretningen af undevisningsmiljøet.

GRUPPEZONER

GODS-PRINCIPPERNE:
GRUPPEZONER
Gruppezoner og grupperum er åbne
områder, hvor kursisterne - som ordet
siger - laver gruppeopgaver sammen.
Her øves i samarbejde, med at søge information osv. måske med forskellige
fagligt indhold.
OPLÆGSRUM
Oplægsrummene samler kursisterne.
Her er det i høj grad læreren, der er på.
Oplægsrummet bruges typisk til en
gennemgang, fremstilling og forklaring
af det faglige stof og kan også bruges til
en fælles diskussion af emnet.

OPLÆGSRUM

DIALOGRUM
Det er her, kursisterne opsummerer eller opklarer det, der kræver lidt forklaring. De kan også fordybe sig i noget
stof - og vise emner frem for andre. Kursisterne sidder alle lige langt fra Apple
TV’et og kan slutte den iPad til, som skal
bruges. Her er lidt hyggeligt!
STILLEZONER
I bygninger, hvor bevægelse, aktivitet
og dynamik er prioriteret så højt, som
det er hos VUC Syd, får stillezoner en
særlig betydning. Her kan kursisterne
trække sig tilbage for at søge refleksion
og for at koncentrere sig om det, de skal
fordybe sig i.

DIALOGRUM

STILLEZONER
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OPRINDELIG SKOLE
STUEN 1:400

1 - ATRIUMRUM/ANKOMST
2 - RECEPTION OG VEJLEDNING
3 - KANTINE
4 - KØKKEN OG BUFFET
5 - MULTISAL
6 - OMKLÆDNING
7 - TERRASSE
8 - DIALOGRUM
9 - HISTORISK FACADE

1. SAL 1:400

10 - UNDERVISNING/OPLÆG
11 - GRUPPERUM
12 - DIALOGRUM
13 - STILLERUM
14 - LOUNGE
15 - LÆRERFORBEREDELSE
16 - MØDERUM
17 - GANGBRO
18 - DOBBELTHØJT/ÅBENT NED
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OPRINDELIG SKOLE
2. SAL 1:400

19 - UNDERVISNING/OPLÆG
20 - GRUPPERUM
21 - DIALOGRUM
22 - STILLERUM
23 - SCIENCE
24 - FITNESS
25 - LOUNGE
26 - GANGBRO
27 - DOBBELTHØJT/ÅBENT NED

3. SAL 1:400

28 - GRUPPERUM
29 - DIALOGRUM
30 - STILLERUM
31 - MUSIK
32 - BILLEDKUNST
33 - LOUNGE
34 - DOBBELTHØJT/ÅBENT NED

INTERIØR

KANTINEN ER UDVIDDET MOD VEST, HVOR GLASFACADERNE UDFLYDER GRÆNSEN TIL TERRASSEN UD MOD BYPARKEN
MELLEM DEN HISTORISKE FACADE OG DEN NYE BYGNING SKYDER GLASBOKSE, TIL OPHOLD, SIG UD.

ANKOMSTRUMMET UDGØRES AF ET HØJT ATRIUMRUM, DER VISUELT FORBINDER DER FORSKELLIGE NIVEAUER I SKOLEN
DER ER LAGT VÆGT PÅ AT ETABLERE SÅ ÅBNE UNDERVISNINGSMILJØER, SOM MULIGT

INTERIØR

PARTIER UDFYLDT MED ORIGINALE GLASKOLBER ER MED TIL AT FORTÆLLE HISTORIEN OM DEN GAMLE GLØDELAMPEFABRIK
TILBAGETRUKKET, MEN STADIG EN DEL AF HELHEDEN

STILLEZONER OG MØDERUM SKABER LIV UD MOD ATRIUMRUMMET

DER ER BEVIDST ETABLERET VISUELLE FORBINDELSER PÅ TVÆRS AF NIVEAUER OG RUM, SÅ LIVET I BYGNINGEN FORNEMMES
DEN EKSISTERENDE TAGETAGE ER ÅBNET OP MED STORE KVISTE, DER GIVER UDSYN

EKSTERIØR

UD MOD BYPARKEN UDSTILLES NOGLE AF DE GAMLE MASKINER FRA GLØDELAMPEFABRIKKEN
HOVEDANKOMSTEN FRA ØST, IND MOD BYEN

”GLØDELAMPEN” SET FRA BYPARKEN MOD VEST. EN BRED SIDDETRAPPE AFDRAMATISERER NIVEAUSPRINGET OP MOD TERRASSEN FORAN KANTINEN
DEN NYE TILBYGNING FREMSTÅR SOM ET TEGLVOLUMEN, DER ”OPLØSES” OVER MOD DEN ÆLDRE SKOLEBYGNING. BAG, ER UDSPÆNDT STORE ALTANER UD MOD BYPARKEN

