Enghavegård Skole
Adresse

Mørkhøj Parkallé 3, 2860 Søborg

Generel beskrivelse af bygningerne Skole fra sidst i 1960erne.
Parkeringsforhold

Parkeringsplads ud til Mørkhøj Parkallé. Efter klokken 15.00
kan der også parkeres foran hovedindgangen, som findes
lige fremme - under den bygning, der danner en bro mellem
skolen og Blaagaard Seminarium.

Nøgler/adgangskort/alarm

Nøglesystem

Adgang til skolen i aftentimerne

Adgang til skolen skal ske via skolens hovedindgang.
Indgangen bliver aflåst mellem klokken 16.00 og 17.00 –
herefter benyttes den udleverede nøgle.

Kontaktperson i dagtimerne

Teknisk serviceleder: Jacob Sehested tlf. 30 35 17 80

AV udstyr til udlån

Der er ikke tilgængeligt udstyr for fritidsbrugere.

Relevante undervisningslokaler

Hjemkundskab og musik. Alle andre relevante faglokaler kan
ikke bookes via kommunens bookingsystem. Klasselokale 5
og 10 til 17 bliver brugt til udskolingen og har dermed
møbler i voksenstørrelse. Ingen af de nævnte lokaler kan
dog bookes via kommunens bookingsystem.

Nøglebehov

Ud over en systemnøgle til selve lokalet, skal man som
fritidsbruger have udleveret et nøglekort til brug for den
læser, der er placeret i vindfaget ved hovedindgangen. Til
musiklokalet skal man desuden have udleveret en kode til en
forbikobler, som hænger ved lokalets dør. For at sikre et
godt nøgle-møde vil skolen i øvrigt gerne kontaktes mindst
14 dage før undervisningen starter.

Hjemkundskab (lokale 43)
Lokalets størrelse

112 m²

Det maksimale antal personer

23

Lokalets placering på skolen

Find skolens hovedindgang ved at gå under broen mellem
skole og seminarium – fra denne indgang finder du køkkenet
bag den første dør på højre hånd.

1

Belysning – hvor tænder vi

Lyskontakt ved dør – belysning over komfurerne tændes dog
på kontakt placeret på den første emhætte i venstre
side af lokalet.

Mulighed for opbevaring

Nej

Antal kogeøer og arbejdspladser

6

Opvaskemaskine

Ja

Køleskabsplads

Ja

Komfurer gas eller el

Der findes både keramiske kogeplader og gaskogeplader –
sidstnævnte kræver særlig instruktion af serviceleder.

Særlige forhold omkring aktivering
af udsugning lys over komfurer

Udsugning aktiveres via kontakt placeret på den første
emhætte i venstre side.

Regler for bortskaffelse af skrald

Affaldsposer tømmes i container, der er placeret for enden
af gangen.

Musiklokale (lokale 47)
Lokalets størrelse

100 m²

Lokalets placering på skolen

Fra hovedindgangen vælger du gangen til venstre – lokalet
ligger få meter fremme.

Belysning – hvor tænder vi

Lyskontakt ved dør

Mulighed for opbevaring af
instrumenter

Ikke umiddelbart

Instrumenter

2 trommesæt, 1 elektrisk trommesæt, 1 flygel, 1 klaver, 2
keyboards, 6 akustiske guitarer, 2 elguitarer, 2 elbasser plus
diverse håndtrommer og xylofoner.

Musikanlæg

Ja

Forstærkere

Ja

Mixer

Ja

Højtalere

Ja

Tavle eller whiteboard

Kridttavle med nodelinjer.

Antal borde og stole

25 stole
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