
 

____________________________________________________________________________________  
 

Rådhusvej 6 E-mail: AllerodGymnasium@allgym.dk                      Telefon +45 48 17 75 55 

DK-3450 Allerød                            Homepage: www.AllerodGymnasium.dk Telefax +45 48 10 33 56 

EAN 5798000557062                    CVR 29 54 29 29 

 

 
    

       12. juni 2013 

 

 

 

 

 

 

Opsamling på projekt ”Attraktive arbejdspladser”  

– Allerød Gymnasium 

 

Da projektet nu er gennemført med ca. 99% (vi mangler to 

møbler, der er i restordre) indsender vi hermed som lovet den 

korte opsamling på projektet, der har fået støtte fra GL. 

 

Formål 

Som beskrevet i ansøgningen har vi været i den situation på 

skolen, at der manglede gode arbejdspladser til lærerne. Selv om 

skolen på mange måder er rummelig og med god plads til f.eks. 

gruppearbejde, har lærerne været henvist til et mindre 

forberedelseslokale med plads til kun ca. 9-10 lærere samt mindre 

depoter med arbejdspladser i ”hjørnerne”. Samtidig har vi manglet 

små møderum beregnet til de mange situationer hvor 1-2 lærere 

skal vejlede en elev (SRP, SRO, Dansk-historie-opgave, AT osv). 

Nye samarbejdsformer mellem to eller flere lærere har krævet 

plads til forberedelse, også fælles forberedelse, og også her har vi 

manglet rum. Lærerværelset har i mange tilfælde måttet bruges i 

mangel af lokaler, og dette har selvsagt været uhensigtsmæssigt. 

 

Proces 

Vi gik derfor efter sommerferien 2011 i gang med at samle en 

gruppe lærere og repræsentanter fra ledelsen. Gruppen blev nedsat 

på et PR-møde og kom til at bestå af tillidsmand Colin Cessfort, 

lærerne Ole Bakander, Anne Mette Elk, Tina Geisler Svendsen, 

Karsten Dam og fra ledelsen vicerektor Ruth Kirkegaard og rektor 

Kirsten Schiellerup.  Efter ferien 2012 gik Tina på barsel og vi  



 

supplerede udvalget med de nyansatte kolleger Charlotte 

Villefrance og Morten Vinther.  

Sammen med arkitektfirmaet og det administrative fællesskab i 

Roskilde (som skolen deltager i) fik vi efterhånden, gennem 

konstruktive møder med god dialog, udformet projektforslaget. Vi 

valgte at tage på et par inspirationsture til andre skoler og 

byggerier, bl.a. til Birkerød, Virum og Borupgård Gymnasium, 

samt til Novo´s konferencecenter Faurholm i Hillerød.  

 

Der var i alt være afholdt mange møder fra allerførste idé til den 

endelige indretning af det færdige byggeri, og i hele processen har 

hele gruppen været inddraget, sådan at vi har sikret os, at lærerne 

har ejerskab til den færdige tilbygning.  

 

 

Resultat 

Vi har nu afsluttet tilbygningsprojektet med en 250 m
2
  lækker 

tilbygning med 40 nyindretttede individuelle arbejdspladser til 

lærerne og tre nye lækre mødelokaler. Samtidig er et eksisterende 

mødelokale blevet ombygget til 3 små vejledningsrum med 

glasvægge mellem. Situationen er med den færdige tilbygning nu 

følgende: 

 Vi har 40 nye individuelle arbejdspladser af varierende type 

(sidde, stå, forskellig bordhøjde) i den nye tilbygning. Alle 

har godt arbejdslys, strømforsyning samt trådløs og kablet 

netforbindelse. 

 Vi har ca. 20 individuelle arbejdspladser i den oprindelige 

bygning fordelt på 3 rum. 

 Vi har 5 mindre mødelokaler beregnet til vejledning (3 

nyindrettede, et i tilbygningen og et i den oprindelige 

bygning). 

 Vi har et mellemstort mødelokale med plads til 8-10 

personer i den nye tilbygning. 

 Vi har et stort mødelokale med plads til 16 personer i den 

nye tilbygning. 
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Alt i alt giver dette nu meget bedre mulighed for lærerne til at 

udnytte mellemtimer og skemafrie tidsrum og dermed sikre bedre 

balance mellem arbejds- og fritid. Samtidig giver de nye små 

møderum bedre mulighed for at honorere nuværende og 

kommende samarbejdsformer mellem lærere samt de mange 

vejledning-situationer mellem elev og lære(e). 

 

Tak til GL for støtten til projektet. 

 

Med venlig hilsen  

 

Ruth Kirkegaard 

Colin Cessford 

 

 

 


