Søborg Skole
Adresse
Frødings Allé 1, 2860 Søborg
Generel beskrivelse af bygningerne En ældre skole, der er bygget i tre faser: en ældre bygning
mod Søborg Hovedgade (klasserum og gymnastiksale), en
bygning ud mod Frødings Allé (klasserum) og en nyere
bygning ud mod Wergelands Allé (blandt andet kontor og
kantine).
Alle klasselokaler er udstyret med interaktive tavler med
projektor – med tiden vil alle faglokaler blive udstyret med
samme.
Parkeringsforhold
Parkering langs Frødings Allé og Wergelands Alle
Nøgler/adgangskort/alarm
Nøglesystem
Adgang til skolen i aftentimerne
Alle yderdøre står ulåste i aftentimerne
Kontaktperson i dagtimerne
Teknisk serviceleder Michael Bondgaard tlf. 39 57 68 70
AV udstyr til udlån
1 transportable projektor og 3 stk. boombox (jackstik
+bluetoth). Ved udlån skal udstyret afhentes i skoletiden.
Relevante undervisningslokaler
Formning, gymnastiksal A og B, husgerning, håndgerning,
sløjd og musiklokale. Klasselokale 13 til 16 ud mod Søborg
Hovedgade bliver brugt til udskolingen og har dermed
møbler i voksenstørrelse. Desuden er alle klasseværelser
udstyret med møbler, der kan justeres i højden.
Nøglebehov
Til alle faglokaler (formning, husgerning, håndgerning og
sløjd) bruges en L1-nøgle.
Til begge gymnastiksale bruges en Alfa-nøgle – samme nøgle
anvendes desuden til musikskabet i begge sale.
Der er ingen aflåste skabe eller depotrum (med fælles
udstyr) i lokalerne.
Til alle klasseværelser bruges en L1-nøgle.

Husgerning
Lokalets størrelse
Lokalets placering på skolen
Belysning – hvor tænder vi
Mulighed for opbevaring
Antal kogeøer og arbejdspladser
Antal spisepladser

90 m²
Benyt indgang A, der ligger i gavlen ud til Frødings Allé. Gå
lige frem – skolekøkkenet finder du på venstre hånd.
Lyskontakt ved dør
Nej
6
20

1

Opvaskemaskiner
Køleskabsplads
Komfurer gas eller el
Aktivering af udsugning
Regler for bortskaffelse af affald

2
Ja
Keramiske komfurer
Automatisk udsugning i lokalet plus emhætter, der aktiveres
via en kontakt på hver enkelt emhætte.
Skolens personale sørger for afskaffelse af affald

Gymnastiksal A
Lokalets størrelse og form
Lokalets placering på stedet

Belysning – hvor tænder vi
Opstregninger til boldspil
Mulighed for opbevaring af
materialer og eventuelt aflåsning
Badeforhold
Musikanlæg og højtalere
Stik til iPod
Spejle
Madrasser/måtter
Springredskaber
Tove
Bomme
Ribber
Andet

160 m²
Begge sale er placeret i kælderen i bygning B, der ligger ud
til Søborg Hovedgade - indgang fra skolegården. Gå et par
trin ned - sal A ligger til venstre.
Lyskontakt ved dør
Streger til basket, badminton og håndbold, desuden to
basket kurve.
Eventuelt i depot i medbragt boks/kasse
Omklædning og bad
Musikanlæg med CD- og kassetteafspiller
Ja
Nej
Diverse måtter og en enkel rullemadras
Ja
Ja
Nej
Ja
Flere små mål findes i depot

Gymnastiksal B
Lokalets størrelse og form
Lokalets placering på stedet

Opstregninger til boldspil
Belysning – hvor tænder vi
Mulighed for opbevaring af

160 m²
Begge sale er placeret i kælderen i bygning B, der ligger ud
til Søborg Hovedgade - indgang fra skolegården. Gå et par
trin ned - sal B ligger til højre.
Streger til basket, badminton og håndbold, desuden to
basket kurve.
Lyskontakt ved dør
Eventuelt i depot i medbragt boks/kasse

2

materialer og eventuelt aflåsning
Badeforhold
Musikanlæg og højtalere
Stik til iPod
Spejle
Madrasser/måtter
Springredskaber
Tove
Bomme
Ribber
Andre redskaber

Omklædning og bad
Musikanlæg med CD- og kassetteafspiller
Ja
Nej
Diverse måtter
Nej
Ja
Nej
Ja
Hulahopringe

Formning
Lokalets størrelse
Lokalets placering på stedet
Belysning – hvor tænder vi
Mulighed for opbevaring af
materialer og eventuelt aflåsning
Antal arbejdspladser
Antal staffelier
AV udstyr
Drejeskiver
Værktøj til keramik
Ovn til keramik

120 m²
Benyt indgang A ved Frødings Allé og tag trappen op til 2. sal
– lokalet ligger lige fremme.
Lyskontakt ved dør.
Opbevaringsplads i depot - desuden mulighed for
opbevaring af keramik på reolen i det rum, hvor de to ovne
er opstillet.
20
6
Nej
3
Ja
To ovne er placeret i et tilstødende lokale – den ene ovn går
op til 1200 grader og den anden til 1400 grader.

Håndgerning
Lokalets størrelse
Lokalets placering på stedet
Belysning – hvor tænder vi
Mulighed for opbevaring
AV udstyr
Antal arbejdspladser
Antal tilskærerborde

52 m²
Benyt indgang A ved Frødings Allé og tag trappen op til 2. sal
– lokalet er det første lokale på højre hånd.
Lyskontakt ved dør.
Nej
Nej, dog et mindre lærred.
10
2 hæve/sænkebord

3

Whiteboard eller tavle
Antal symaskiner
Overlocker
Antal strygejern/dampstationer

Kridttavle
5
Nej
2

Musiklokale
Lokalets størrelse
Lokalets placering på skolen
Belysning – hvor tænder vi
Mulighed for opbevaring af
instrumenter og evt. aflåsning
Instrumenter

Musikanlæg
Forstærkere
Mixer
Højtalere
Tavle eller whiteboard
Antal borde og stole

80 m²
Benyt indgang A ved Frødings Allé og tag trappen op til 3. sal
– lokalet ligger lige frem.
Lyskontakt ved dør.
Eventuelt i depot i tilknytning til lokalet.
2 elklaver, 4 keyboards, 2 trommesæt, diverse
håndtrommer, 2 akustiske guitarer, 4 elguitarer, 3 elektriske
basser og en xylofon.
Nej
Ja
Ja
Ja
Kridttavle med nodelinjer
20 taburetter

Sløjd
Lokalets størrelse
Lokalets placering på stedet
Belysning – hvor tænder vi
Antal arbejdspladser
Eldrevne maskiner

Adgang til værktøj

Der rådes over to lokaler, der ligger i forlængelse af
hinanden: det ene udgør 48 m² og det andet udgør 36 m².
Benyt indgang A, der ligger i gavlen ud til Frødings Allé –
sløjdlokalet ligger bag første dør på venstre hånd.
Lyskontakt ved dør
24
Vinkelsav, rondelpudser, søjleboremaskine, rundsav, slibeog polermaskine, 2 dekupørsave, båndsav og
afretter/tykkelseshøvl.
Værktøjet er placeret i åbne reoler. Der kræves en særlig
nøgle for at aktivere de eldrevne maskiner.

4

Det er ikke lykkedes at fremskaffe en oversigt over skolen med lokalenumre – har både haft kontakt til
serviceleder og til ejendomscenteret i Gladsaxe Kommune. Førstnævnte mente slet ikke, at en sådan
oversigt fandtes!
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