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NØGLEORD 
SUNDHED OG VELVÆRE 

FORDYBELSE, RO OG SAMVÆR 

SUND MAD I FÆLLESSKAB 

BØRNENES FYSISKE RAMMER 

SUNDHED INDEFRA 

MÆRKE KROPPEN INDEFRA 
 

 

TEMA 1 

RO OG FORDYBELSE 
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FUNKTIONER 
Musik 
 

Dans 
 

Yoga 
 

Kreativitet - herunder billedskole 

 
Mindfulness 

 
Tai chi 

 
Qi gong 

 
Kropsbevidsthedsøvelser 

 
Undervisning - meditation, yoga, 

afspænding 
 

Kursus i madlavning 
 

Nørre Snede Sundhedshus: Kan 

Sundhedshusets aktiviteter foregå på 
skolen i stedet for i det nuværende lokale?  
 

 

FYSISKE RAMMER 
God aula til musik og dans 

 

Scene 
 

Mindre øvelokaler 
 

Stillerum med trægulv 

 
Stort, lyst ateliervenligt rum til kreative og 

kunstneriske udfoldelser  
 

Skolekøkkenet/ madklub/ café i aula 
 

Et lille ’oaserum’ med mulighed for ’musik 
til afspænding’ og bløde møbler 

 
Hængekøjer? 

 
Huler til fx at læse og lytte til musik i 

 
Depotrum til yogamåtter etc. 

 

Tagterrasse til fx udendørs bevægelse (tai 
chi, yoga) 

 
Rum og plads til fordybelse også i de store 

’balladerum’ – fx små ’øer’ i ’det store’. Fra 
lille gruppe -> adgang til større fællesskab 

eller nye aktiviteter (ref. Dansk 
Bygningsarv) 
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TEMA 2 

FÆLLESBIBLIOTEKET – 
BYENS HJERTE 

NØGLEORD 
BØRNE OG VOKSENVENLIGT – AKTIVITETER 

FOR BEGGE PÅ SAMME TID 

ET LEVENDE CENTER, DER FLETTER TINGENE 

SAMMEN OG ER EN NATURLIG DEL AF BYEN 

EN ARBEJDSPLADS FOR MANGE 

FORSKELILGE FAGGRUPPER 
 

 

SE BILAG 1 - AREALOVERSLAG 
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FUNKTIONER 
Legestue, dagplejen  
 

Ældreaktiviteter – datastue, vejledning i 
NEMid osv.  

 
Café 

 

Borgerbetjening/ borgerservice 
 

Teater 
 

Fester/ privatfester og byfester  
med kulturelt indhold 

 
Højtlæsning 

 
Lektiehjælp 

 
Børnekulturfabrikken 

 
It kurser 

 

Kunst/ udstillinger/ levende værksted 
 

FYSISKE RAMMER 
Mødelokaler (flexrum), konference/ 
foredragsfaciliteter, koncertsal, dansesal 

 
Vi ønsker, at biblioteket ligger i nærheden 

af en aula – gerne visuel kontakt, men det 
skal kunne adskilles lydmæssigt 

 

Toiletforhold tilpasset flere aldersgrupper 
 

Læsesal kun for voksne med ro 
(lyddæmpning) 

 
Mulighed for P-plads tæt ved indgangen 

 
Egen indgang og synlighed fra Skovbakken 

for folkebiblioteket. (Skolebiblioteket skal 
have indgang fra skolen) 

 
Flytbart møblement og mulighed for 

rumdeling 
 

Sofagrupper 
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FUNKTIONER 
Mulighed for møde, arrangementer, teater, 
kurser om dagen i skoletiden - og om 

aftenen og i weekenden. 
 

En samlet digital platform, hvor det er 
muligt at booke lokaler mv. 

 

Højtlæsning – børnehave og dagpleje 
 

Udlån (voksne) 
 

Læsekreds 
 

Besøg af skoleklasser 
 

It 
 

Børneteater 
 

Musikalsk legestue 
 

Udstillinger 

 
Tyverisikring – briksystem el. lign.  

 

FYSISKE RAMMER 
Lyse lokaler med mulighed for mørklægning 
 

Gode kontorfaciliteter for bibliotekar 
 

Toiletfaciliteter i nærheden 
 

500m2 til fællesbiblioteket 

 
”Hule” til børn til fx oplæsning 

 
Audio + visuelt rum til film og  

musik 
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FORSLAG TIL PLACERING AF 

FÆLLESBIBLIOTEK 
BIBLIOTEKET INDRETTES I NUVÆRENDE 

KANTINE MED INDGANG MOD SKOVBAKKEN. 

KLASSELOKALERNE NR. 20, 21 OG 22 

INDDRAGES, SÅ HELE DETTE OMRÅDE LAVES 

TIL FÆLLESBIBLIOTEK. DERVED ER DER 

OPNÅET FYSISK SAMMENHÆNG MELLEM 

FOLKE- OG SKOLEBIBLIOTEK, OG DER OPNÅS 

HERMED OGSÅ DEN STØRSTE SAMMENHÆNG 

MED BYEN.  
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TEMA 3 

ÅBN SKOLEN OP 

NØGLEORD 
SÅ MANGE SOM MULIGT SKAL UDNYTTE 

FACILITETERNE 

ALLE ALDERSGRUPPER TILBYDER NOGET OG 

MODTAGER NOGET 

INVITERENDE - ALLE FORENINGER 

SAMLE BYEN, SÅ DER ER MINDRE 

SPREDTHED 

SKOLEN SKAL VÆRE RUM FOR 

NYSGERRIGHED 

STYREGRUPPE/BRUGERRÅD FOR AT UDNYTTE 

SKOLEN BEDST MULIGT 
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FUNKTIONER 
Husflidsaktiviteter (i dag i kantinen – måske 
i fællesrummet/ det indre torv fremover – 

skal kunne skærmes af for træk og 
gennemgående folk) 

 
Faciliteter som findes i forvejen i hallen, 

Skovhuset, Oasen – ref. dagplejemødre er i 

dag mange forskellige steder 
 

Kunstudstillinger 
 

Plads/ rum til bevægelse og aktiviteter i 
skole og fritid 

 
Musikarrangementer 

 
Mulighed for omklædning og bad til 

brugerne/ personalet på skolen  

 

FYSISKE RAMMER 
Et samlingssted med en scene - faciliteter 
til lidt større arrangementer 60-250 

personer, 300-400 personer. Skal kunne 
opdeles i mindre rum med foldedøre 

 
Opbevaringsplads til foreninger 

 

Kantine og køkken 
 

Faglokaler (køkken, sløjd 
håndarbejdslokaler) 

 
Rum til små børn, børnehavebørn 

 
Adgangsforhold – mentalt og fysisk.  

 Ref. ‘Drøn på skolegården’ 
 Inviterende skole 

 

Musikøvelokaler til brug om aftenen, bands 
– overvej lydisolering 

 
Nemmere adgangsforhold for handicappede, 

børn og ældre skal tænkes ind – også til 
faglokaler. Fx elevatortårn i skolegård v/ 

trappeopgang v/ Højvangfløjen 
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TEMA 4 

SAMARBEJDE MELLEM 

HAL, SKOLE OG 

FORENINGER – FÆLLES 
MULTISAL/ AULA 

NØGLEORD 
SKOLEN IND I HALLEN – HALLEN IND  

I SKOLEN 

SKOLEN SOM BYENS KRAFTCENTER 

SAMARBEJDE - OGSÅ I FREMTIDEN 

TÆNKE PÅ TVÆRS AF KASSER 

DELE UDGIFTER OG DELE FACILITETER 

FÆLLESBØRS: FÆLLES ARRANGEMENTER, 

FÆLLES INDKØB, FÆLLES PLANER 

FÆLLES STYREGRUPPE/’PARAPLY’-FUNKTION: 

FÆLLES FODSLAW - ALLE FORENINGER + 

SKOLEN + BIBLIOTEK 
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FUNKTIONER 
SFO/indskoling benytte hallens lokaler 
 

Nemmere adgang til faglokaler for 
foreningerne 

 
Booking af skolens faglokaler skal være 

online/ nemt at booke 

 
Kantine/café evt. samarbejde med hallens 

café 
 

Koncerter, skolefester, kulturelle aktiviteter 
– også funktion for biblioteket 

 
Opbevaring for mange foreningers 

redskaber 
 

Svømmehal  

 
 

 
 

FYSISKE RAMMER 
Ny aula/gymnastiksal/multihal mindst 
20*20 m. (håndbold) som bindeled mellem 

skole og hal – udnytte hallens 
omklædningsfaciliteter.  

 
Forbedret adgang mellem skole og hal (så 

man kan gå tørskoet, belysning) 

 
Lys igennem anlægget, så vi trækker folk 

ind til hallen/skolen 
 

Strategisk placering – tænke fremtid 
 

Scene, mørklægning, lyd, lys, projektor 
 

Vigtigt at tænke akustikken ind 
 

Mulighed for mødelokaler – multihallen skal 
kunne deles op 

 
Gulvet skal kunen bruges til gymnastik 

(akustik, stødabsorberende) 

 
Plads til bomme, tove, ribber, bold mv. 

 
Badefaciliteter – i multihallen eller den 

nuværende hal 
 

Fælles parkering for skole, hal og bibliotek 
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Udarbejdet i samarbejde mellem borgere, 
foreninger, skoleledelse og skolebestyrelse 

i Nørre Snede & Ikast-Brande Kommune 
 

 

BILAG 1 
 
AREALOVERSLAG (12/5 – 
2014) 

NØRRE SNEDE 
FOLKEBIBLIOTEK I ET NYT 
FÆLLESBIBLIOTEK 
 

Et arealoverslag for folkebibliotekets andel af det nye 
fællesbibliotek vil være 350 m2. Heraf 200 m2 til 

bogsamling og 150 m2 til øvrige funktioner.  
 

Jf. Signal Arkitekters undersøgelse af brug af skolens 
rum, som viser at biblioteket er et af de rum med 

størst ”belægningsgrad”, mener vi at det giver rigtig 
god mening at prioritere det fælles bibliotek højt 

arealmæssigt med alle de lærings- som 

oplevelsesmæssige funktioner, der naturligt kan ligge i 
et bibliotek.  

 
Vi har mange funktioner i dag i folkebiblioteket, og 

endnu flere kan ønskeligt henlægges til et fælles 
biblioteksrum – her tænkes både på biblioteks-, skole- 

og foreningsaktiviteter.  
 

Vi lægger vægt på en fleksibel og adfærdsregulerende 
indretning, så det er muligt at der foregår flere ting 

samtidig uden at det forstyrrer hinanden.  
Meget lys, men med mulighed for delvis mørklægning. 

I forbindelse med en ”åbning” af biblioteket ønskes 
egen indgang og vinduer der gør biblioteket synligt ud 

mod byen. Ved hjælp af en tydelig skiltning, i det 

offentlige rum ved vejen ind til skolen, kan det 
yderligere signaleres, at der findes et fællesbibliotek.  

 
Der skal indtænkes parkeringsfaciliteter i umiddelbar 

nærhed af indgangen. 
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  I gårdarealet op til bibliotekets ’egen’ indgang, vil der 

med fordel kunne etableres et særligt område med 
borde og bænke for skolens og bibliotekets brugere. 

Et sydvestvendt sted der kan være med til at gøre 
biblioteket attraktivt for borgerne.  

 
Det er et udtalt ønske at der skal kunne skabes rum 

på biblioteket til f.eks. foredrag, musikalsk legestue, 
småbørns-børneteater med op til 50 publikum ved 

fleksibel indretning. En multisal med mulighed for 
mørklægning i umiddelbar nærhed af biblioteket vil 

kunne bruges til voksen- og børnearrangementer 
med mere end 50 tilskuere. 

Toiletfaciliteter er ikke medtænkt i arealoverslaget, 

men det forventes at der oprettes et handicapvenligt 
toilet i sammenhæng med biblioteket. 

 
Vi forventer ikke at få brug for kontorlokaler, men 

dog et mindre depot. 
 

Flere af de oplistede funktioner vil kunne deles med 
skolen. 
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