Stengård Skole
Adresse

Triumfvej 1, 2800 Lyngby

Generel beskrivelse af bygningerne Skole fra 1950erne primært udført i ét plan
Parkeringsforhold

Parkeringsplads på et areal ved skolens nordvestlige hjørne
bag den bygning, der blandt andet huser gymnastik- og
boldhal. Der findes desuden en række parkeringspladser på
Triumfvej foran skolen.

Nøgler/adgangskort/alarm

Nøglesystem, dog nøglebrikker til alle yderdøre

Adgang til skolen i aftentimerne

Hoveddør står åben frem til klokken 20.00 - døren kan
herefter åbnes med en Salto nøglebrik (samme brik som til
sal A og B).

Kontaktperson i dagtimerne

Teknisk serviceleder Rene Grønholm tlf. 23 25 45 77

AV udstyr til udlån

Der er interaktive tavler i næsten alle klasserum

Relevante undervisningslokaler

Husgerning, musiklokale, aula, gymnastiksal A og B,
håndgerning, sløjd og billedkunst. Klasselokale 1 til 7 bliver
brugt til udskolingen og har dermed møbler i
voksenstørrelse.

Nøglebehov

Til musik, håndgerning, sløjd og billedkunst bruges en
trapez-formet nøgle (SDM 1056). Til hjemkundskab bruges
en nøgle, som er fremstillet specielt hertil – der skal desuden
bruges en C-nøgle til strømafbryderen. I musik bruges en Cnøgle til skabet med musikanlæg. Til gymnastiksal A og B
bruges en Salto nøglebrik og desuden en trapez-nøgle til
redskabsrum i sal B. Til aula kræves ingen nøgle – hverken til
dør, flygel eller lysboks. Til klasselokale 1-7 bruges enten en
C-nøgle eller en trapez-nøgle.

Hjemkundskab
Lokalets størrelse

120 m²

Det maksimale antal personer

24

Lokalets placering på skolen

Fra hoveddøren går du lige frem – for enden af gangen
drejer du til venstre – her vælger du den første gang til højre
– husgerning er det andet lokale på venstre hånd.

Belysning – hvor tænder vi

Lyskontakt ved dør

Mulighed for opbevaring

De opsatte køkkenskabe er til fælles brug – enkelte er dog
forbeholdt lærerne.
1

Antal spisepladser

24

Opvaskemaskine

Ja

Køleskabsplads

Et køleskab er opstillet til brug for aftenskolerne alene

Komfurer gas eller el

El

Særlige forhold omkring adgang til
strøm og aktivering af udsugning
Regler for bortskaffelse af skrald

Nøglekontakt til at tænde og slukke for både el og emhætter
findes ved tavlen.
Serviceleder sørger for bortskaffelse af affald

Gymnastiksal/boldhal A
Lokalets størrelse og form

120 m²

Lokalets placering på stedet

Gå til højre når du kommer ind i skolegården – boldsalen
ligger i gårdens nederste højre hjørne.

Belysning – hvor tænder vi

Lyskontakt ved dør

Opstregninger til boldspil

Håndbold, volley, badminton og basket – der er
håndboldmål i salen. Net til badminton og volley kan lånes
efter aftale med serviceleder.

Mulighed for opbevaring af
materialer

Nej

Badeforhold

Omklædning og bad i lokale på første sal

Musikanlæg og højtalere

Nej

Spejle

Nej

Redskaber

Ingen redskaber – hallen er opført til boldspil

Gymnastiksal B
Lokalets størrelse og form

120 m²

Lokalets placering på stedet

Gå til højre når du kommer ind i skolegården –
gymnastiksalen ligger i gårdens øverste højre hjørne.

Belysning – hvor tænder vi

Lyskontakt ved dør

Opstregninger til boldspil

Håndbold, volley, badminton og basket – der er basket
kurve i salen. Net til badminton og volley kan lånes efter
aftale med serviceleder.

Badeforhold

Omklædning og bad i lokale på første sal

Musikanlæg og højtalere

Transportabelt ældre musikanlæg findes i redskabsrum

Stik til iPod

Nej

Spejle

Nej
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Madrasser/måtter

9 yogamåtter og flere rullemadrasser

Tove

Ja

Bomme

Ja

Ribber

Ja

Andre redskaber

En mindre trampolin, små mål og hulahopringe (8)

Kreativt center/billedkunst

Lokalet er opdelt i formning, keramik og sløjd

Lokalets størrelse

156 m² - den del der anvendes til formning og keramik udgør
78 m².

Det maksimale antal personer

20

Lokalets placering på stedet

Gå til højre når du kommer ind i skolegården – kreativt
center ligger i midten af bygning længst til højre (midt
mellem gymnastiksal og boldsal).

Belysning – hvor tænder vi

Automatisk lystænding

Mulighed for opbevaring af
materialer

Opbevaring efter aftale med formningslærer

Antal arbejdspladser

25

Antal stole og borde

5 borde og 25 stole

AV udstyr

Nej

Drejeskiver

6

Værktøj til keramik

Ja

Ovn til keramik

Ja, den er placeret i det gamle gårdtoilet

Håndgerning
Lokalets størrelse

90 m²

Lokalets placering på stedet

Gå til højre når du kommer ind i skolegården – gå ned for
enden af den bygning, der huser boldsalen og du kommer
frem til håndgerning.

Belysning – hvor tænder vi

Lyskontakt ved dør

Mulighed for opbevaring og
aflåsning

Opbevaringer er mulig i et separat, aflåst rum

AV udstyr

Nej

Antal arbejdspladser

25

Antal tilskærerborde

2 borde
3

Whiteboard eller tavle

Tavle

Antal symaskiner

10

Antal strygejern/dampstationer

1 strygebræt og 2 strygejern

Musiklokale
Lokalets størrelse

90 m²

Lokalets placering på skolen

Fra hoveddøren går du lige frem – for enden af gangen
drejer du til venstre – fortsæt her lige ud til du når lokalet
for enden af gangen.

Belysning – hvor tænder vi

Lyskontakt ved dør

Mulighed for opbevaring af
instrumenter og evt. aflåsning

Ja, mulighed for opbevaring i aflåst skab reserveret til
aftenskolerne.

Instrumenter

Flygel, klaver, keyboard, trommesæt, diverse perkussioninstrumenter, 4 akustiske guitarer, 2 elektriske basser og
diverse xylofoner.

Musikanlæg

Ja, i aflåst skab

Forstærkere

Ja

Mixer

Ja

Højtalere

Ja

Tavle eller whiteboard

Kridttavle

Antal borde og stole

20 stole

Aula
Lokalets størrelse

345 m²

Antal borde og stole

22 borde og 300 stole

Lokalets placering på stedet

Gå tværs over skolegården og tag indgangen i det fjerneste
højre hjørne – gå forbi kantinen og du finder aulaen på din
venstre hånd.

Belysning – hvor tænder vi

Automatisk lystænding

Scene (højde, bredde, dybde)

1 meter høj, 7,5 meter bred og 5 meter dyb

Bagtæppe

Ja

Talerstol

Ja

Eventuel fast opstilling af borde og
stole

Borde og stole opstilles i 4 lange rækker
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Lærred og størrelse

Et lærred af 5 gange 5 meter på scenen plus et mindre
lærred på den ene væg.

Projektor

Nej

PC

Nej

Klaver eller flygel

Flygel

Højtaleranlæg/taleanlæg

Ja, men anlæg og forstærker udlånes ikke til fritidsbrugere

CD eller DVD afspiller

Nej

Mulighed for lyd fra pc til anlæg

Nej

Antal mikrofoner og hvilke typer

Ingen mikrofoner

Scenelys

Ja

Mulighed for mørklægning

Ja

Adgang til toiletter

Toiletter på gangen

Garderobe

Nej

Særlige forhold omkring klaver, lys
eller andet
Mulighed for assistance af
lydmand/tekniker

Der er opstillet et skab med lysdæmper i gangen bag scenen
(ved siden af lærerværelset).
Nej

Sløjdlokale
Lokalets størrelse

90 m²

Lokalets placering på stedet

Gå til højre når du kommer ind i skolegården – kreativt
center ligger i midten af bygning længst til højre (midt
mellem gymnastiksal og boldsal). Lokalet er opdelt i
formning og sløjd – sløjd ligger længst væk fra
indgangsdøren.

Belysning – hvor tænder vi

Lyskontakt ved døren ind til kreativt center

Antal arbejdspladser

20

Eldrevne maskiner

Slibemaskine, 2 dekupørsave og en rundsav. Der planlægges
desuden indkøb af en ny søjleboremaskine.

Adgang til øvrige værktøjer

Værktøjet er ikke til udlån til fritidsbrugere

5

Indgang til skolegården

6

