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ARKITEKTURPOLITIK	  
	  
	  



SKOLEREFORM	  
	  
	  



BØRNE-‐	  og	  UNGESTRATEGI	  
	  
	  



Det er fundamentet for hele mit tankesæt - at 
viden om arkitektur og et sprog om vores fysiske 
rammer er medvirkende til, at vi kan deltage 
aktivt i vores samfunds udvikling. Arki_lab’s ar-
bejde med at inddrage børn og unge i arkitektu-
ren er et vigtigt skridt i den retning.

Jane Sandberg, 
Tidligere Direktør for Akademisk Arkitektforening



Cases	  
	  
	  



Sortedam	  skolen	  
Udslusnings	  boliger	  

	  











Begreb	  :	  max	  Højde	  og	  Etage	  antal	  































“Jeg oplever byen på en helt anden og 
mere vågen måde nu efter jeg igennem 
hele 8. klasse har haft forskellige un-
dervisningsforløb med arki_lab. Jeg tror 
ikke jeg skal  være arkitekt men jeg har 
mange idéer”

Adam, 8.U på Sortedamskolen



Vesterbro	  Ungdomsgård	  
Arkitektskole	  for	  børn	  

	  















Min. 9 stk.
Kryds og Bolle Spillet



Min. 5 stk.
Lounge



Min. 6 stk.
Info søjle



Min. 4 stk.
Skater



Min. 8 stk.
Baren eller Frugtboden

















Blågård	  skole	  	  
Verdens	  fedeste	  klasseværelse	  





























Sortedam	  skole	  	  
Arkitektur-‐	  og	  design	  værksted	  

	  



















Sortedam	  skolen	  
Ny	  elev	  lounge	  

	  
	  





















Blågård	  skole	  
Statens	  KunsPond	  event	  -‐	  Prototyping	  1:1	  

	  













”Jeg har lært at være mere 
tålmodig når vi har arbej-
det med modellerne. Det er 
svært med målestok, men 
det giver mere mening når 
man arbejder med det så-
dan her”, 

Adnan fra 7.A. Blågård Skole













”Det er godt at se, at eleverne via det 
visuelle i at arbejde med 1:1, pludselig 
får en forståelse af, hvordan mate-
matik kan bruges i den virkelige ver-
den”, 

Annette, Matematiklærer, Blågård 
skole

















Jeg synes, det har været helt 
vildt spændende at arbejde med 
noget i virkelig størrelse, så man 
har en idé om, hvor meget det 
fylder i forhold til når man bare 
sidder og tegner noget på papir.

Dana, 8. klasseselev på Blågård 
Skole



Johannes	  Gymnasiet	  
Det	  bæredygUge	  læringsrum	  

	  
	  





























Det er min vurdering, at en videre-
udvikling af arki_lab’s samarbejde 
med skoler vil kunne give en væ-
sentlig inspiration til udvikling af 
folkeskolens faglighed og pædago-
gik.

Per Fibæk Laursen, Professor ved 
Institut for  Uddannelse og Pæda-
gogik (DPU)



Arkitekturen…..	  
Spring	  ud	  I	  den!	  

	  
	  


