Bagsværd Skole
Adresse
Bagsværd Hovedgade 62, 2880 Bagsværd.
Generel beskrivelse af bygningerne Nybygget skole der består af to 2 etagers bygningsfløje, der
ligger på langs af grunden, forskudt for hinanden.
Der er store glaspartier i væggene mellem klasseværelser
og gange. Alle lokaler er udstyret med interaktive tavler.
Parkeringsforhold
Parkering og cykelparkering foran skolen ud mod Bagsværd
Hovedgade.
Nøgler/adgangskort/alarm
Elektronisk nøglesystem
Adgang til skolen i aftentimerne
Adgang kun via nøglebrik
Kontaktperson i dagtimerne
Teknisk serviceleder Jens Jacobsen tlf.: 21 42 74 86
AV udstyr til udlån
Der er ikke tilgængeligt udstyr for fritidsbrugere
Relevante undervisningslokaler
Håndarbejde, billedkunst, samlingssal, musik,
hjemkundskab, boldhal og spejlsal (gymnastiksal). Alle
lokaler i fløj 1 bliver brugt til udskolingen og har dermed
møbler i voksenstørrelse.
Håndarbejde, sløjd og samlingssal kan ikke bookes via
kommunens bookingsystem p.t.
Nøglebehov
Adgang til alle fag- og klasselokaler sker via en nøglebrik.
Depoter i både spejlsal og boldhal åbnes også med
nøglebrik. Til alle skabe reserveret til fritidsbrugere bruges
en fritidsbrugernøgle (D-nøgle).

Hjemkundskab
Lokalets størrelse
Lokalets placering på skolen

Belysning – hvor tænder vi
Særligt omkring brug af emhætte
Antal spisepladser
Antal kogeøer og arbejdspladser
Opvaskemaskine
Komfurer gas eller el

82 m²
Lokalet er placeret i den første bygning på højre hånd, når
man kommer gående fra parkeringspladsen. Benyt
indgangen på bagsiden af bygningen ved at gå højre rundt
om bygningen – her finder du en glasdør, der fører direkte
ind til køkkenet.
Lyskontakt ved dør
Emhætterne aktiveres via en kontakt placeret under den
aktive tavle på venstre væg.
20
4
Ja
Keramiske kogeplader
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Håndtering af affald

Skraldeposer tømmes i en af de store grønne containere,
der er opstillet flere steder i skolegården - blandt andet ved
sportshallen.

Billedkunst
Lokalets størrelse
Antal arbejdspladser
Lokalets placering på stedet

Belysning – hvor tænder vi
Mulighed for opbevaring af
materialer
Antal staffelier
AV udstyr
Ovn til keramik

104 m²
30
Lokalet er placeret i den første bygning på venstre hånd, når
man kommer gående fra parkeringspladsen. Den nærmeste
indgang er B – lokalet er det første på højre hånd.
Automatisk lystænding
Ja
10
Ja
Ja

Gymnastiksal (spejlsal)
Lokalets størrelse og form
Lokalets placering på stedet

Mulighed for opbevaring af
materialer og eventuelt aflåsning

Badeforhold
Stik til iPod
Spejle
Udstyr

250 m²
Ligger i bygningen længst fra Bagsværd Hovedgade ved
indgang G. Fra skolens parkeringsplads går man tværs over
gården, ind under den tværgående bygning og hen til højre
hjørne af gården. Nøglebriklæseren sidder til højre for
indgangen til salen.
Ja, i depotrum med rullegitter bagerst i selve salen. For at
åbne gitteret holdes nøglebrikken op foran knappen til højre
for buret. Knappen drejes op til højre og holdes i bund til
buret er kørt helt op. Buret aflåses ved at dreje knappen i
den modsatte retning.
Adgang til omklædning og bad fra salen
Ja
Ja, langs den ene væg
Diverse madrasser og hulahopringe i depotrummet
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Boldhal
Lokalets størrelse og form
Lokalets placering på stedet
Opstregninger til boldspil
Mulighed for opbevaring af
materialer
Badeforhold
Musikanlæg og højtalere
Stik til iPod
Spejle
Udstyr

760 m²
Gå lige frem fra parkeringspladsen – hallen ligger i den
sidste bygning på venstre hånd
Streger til håndbold, fodbold, badminton, volley og basket.
Flere håndboldmål og 2 sæt kurve til basket.
Nej
Adgang til omklædning og bad
Ja
Nej
Nej
Ribber, bomme, tove, heste og diverse madrasser

Musiklokale
Lokalets størrelse
Lokalets placering på skolen

Belysning – hvor tænder vi
Mulighed for opbevaring af
instrumenter
Instrumenter

Musikanlæg
Forstærkere
Højtalere
Tavle eller whiteboard
Antal stole
NB - Øvelokaler

65 m²
Lokalet er placeret i den første bygning på højre hånd,
Når man kommer gående fra parkeringspladsen. Den
nærmeste indgang er C – gå herfra igennem kantinen og du
kommer til en gang – lokalet er det første på højre hånd.
Lyset tændes automatisk
Der findes et mindre skab med lås
Klaver, elektrisk klaver, 2 keyboards, trommesæt, diverse
rytmeinstrumenter, 2 xylofoner, elektrisk bas, 2 elguitarer
og 3 akustiske ditto.
Nej
Ja
Ja
Interaktiv tavle
Ca. 25
Der findes to øvelokaler:
A: klaver, keyboard og elektrisk trommesæt
B: 2 klaverer og et keyboard

Samlingssal
Antal borde og stole

18 borde og 32 stole

3

Lokalets placering på stedet

Belysning – hvor tænder vi
Scene (højde, bredde, dybde)
Bagtæppe
Talerstol
Eventuel fast opstilling af borde og
stole
Lærred og størrelse
Whiteboard eller tavle
Projektor
Klaver eller flygel
Højtaleranlæg/taleanlæg
Teleslynge
PC, CD eller DVD afspiller
Mulighed for lyd fra pc til anlæg
Mikrofoner
Scenelys
Mulighed for mørklægning
Garderobe
Booking

Lokalet er placeret i den første bygning på højre hånd, når
man kommer gående fra parkeringspladsen. Den nærmeste
indgang er C – gå herfra til højre gennem kantinen og du
finder indgangen til salen på din højre hånd.
Lyset tænder automatisk
Scene opmagasineret i kælder
Nej
Talerstol opmagasineret i kælder
Borde og stole danner en firkant midt på gulvet
Ja, et meget stort lærred
Nej
Ja
Flygel
Ja
Ja
Nej
Ja
Skolens mikrofoner er ikke udlån
Nej
Ja
Nej
Lokalet kan ikke bookes via interbook

Håndarbejde
Lokalets placering på stedet

Belysning – hvor tænder vi
Mulighed for opbevaring og
eventuel aflåsning
AV udstyr
Antal tilskærerborde
Whiteboard eller tavle
Antal symaskiner
Antal strygejern/dampstationer
Booking

Lokalet er placeret i bygning 1, som er den første bygning på
venstre hånd, når man kommer fra parkeringspladsen. Den
nærmeste indgang er B – herfra er lokalet det første på
venstre hånd.
Lyskontakt ved dør
Ja
Ja
2
Interaktiv tavle
14
1
Lokalet kan ikke bookes via interbook
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