Mødereferat / Minutes of Meeting
Emne / Subject

Brugergruppemøde

Mødedato / Date

2. februar 2016

Mødetidspunkt / Time

Kl. 15.00-16.30

Mødested / Venue

Showroomet, BLOX

Mødenr. / Meeting no.
Referent / Prepared by

Heidi Meier Bach

Næste møde / Next Meeting

Ultimo februar – primo marts 2016

Mødebilag / Appendix
Deltagere / Participants

Lone Laursen, Skoleleder,
Klaus, repræsentant for forældrebestyrelsen
Jacob, repræsentant for forældrebestyrelsen
Bjørn Vibholm, kommende leder
Lene, pædagog
Mitzi Søgård, leder
Fransiska Tvede, leder
Svend-Erik Fangel Pedersen
Adrienne Fischer, Arkitekt
Ariel Walner, Arkitekt
Trine Tryde, landskabsarkitekt
Peter Juhl, embedsmand
Peter Fangel Poulsen, Projektchef
Frederik Ejlers, arkitekt og rådgiver
Heidi Meier Bach, kommunikationsrådgiver

Den Classenske
Legatskole
Den Classenske
Legatskole
Den Classenske
Legatskole
Vartov Fritidshjem
Vartov Fritidshjem
Vartov Børnehave
Vartov Integreret
børneinstitution
Friluftsrådet
OMA
OMA
1:1
Københavns
Kommune
Realdania By og Byg
BLOX
BLOX

Kopi til / Copy to
Afbud / Excused
Dagorden / Agenda

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velkomst v. Heidi Meier Bach
Siden sidst – hvor er vi i dag? v. Peter Fangel
Præsentation af senest oplæg og nye skitser af kommende legeplads v. Peter
Diskussion og kommentarer v. alle
Opsamling v. Peter og Heidi
Den videre proces v. Peter

1. Heidi startede mødet med at byde alle velkomne, og alle omkring bordet præsenterede
sig.
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2. Herefter gennemgik Peter legepladsprojektet i umiddelbar forbindelse med bygningen,
som vi kender det fra 2013. Det er stadig Grotten & Bjerget der er motivet for
legepladsen. Legepladsen skal ende med at blive en ekstraordinær bylegeplads af høj
international standard. Processen vedr. legepladsen har været i gang siden 2007/2008.
3. Peter gik videre med præsentationen af de seneste forslag som OMA og KOMPAN
hver for sig har udviklet. Der er en masse forskellige elementer forslået i projekterne:
a.
b.
c.
d.
e.

Net med trampolin,
Net med gummisten,
Net hængekøje
Leg på højkant – udvendig
Det overdækkede legeområde (grotten) med kravleaktiviteter, sand og
gummiflader.
f. KOMPANs hængenet og snor fra gulv til loft indvendig
g. KOMPAN legeredskaber på den udendørs legeplads
Det indendørs boldbur i forbindelse med legepladsen er defineret og fastlagt. 7 meter bred x 14
meter langt x 3,5 meter høj.
Der er udfordringer med det flydende boldbur, da vi nu også har planlagt en cykel- og gangbro
på vores område.
4. Diskussion.
Lone:

Åbne flader er et must. God idé med vertikal legeredskab. Boldbur
er et must.

Mitzi:

Ikke vild med KOMPAN. Det er for kedeligt og for defineret. Vil
gerne have åbne flader. Flytbare elementer. Trapper med
trampolin er en god idé. Slisken er en rigtig god idé. Stablede
legeaktiviteter er rigtig godt.

Lone:

Liggenet vil være fint flere steder – også ved havnen.

Svend-Erik:

Alt for designede legeredskaber duer ikke. Ikke for mange
elementer på legepladsen. Savner ly og savner træer.

Peter:

Der er samling af træer på pladsen, ved Frederiksholms Kanal.
Her er der også moon car tracks.

Klaus:

Hvad med arealet ved Langebro? Og det flydende boldbur?

Peter og Frederik:

Det areal ser ud som det blev designet i 2013. Vi er ikke begyndt
at arbejde med det pgra den nye cykel- og gangbro. Vi har en
pladsudfordring med det flydende boldbur, men vi hører at det er
vigtigt for skolen. Der skal arbejdes videre med dette område
også.
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Peter Juhl:

Københavns Kommune har ikke taget endelig stilling til detail
udformningen af det område og indretningen af det endnu. Der
skal arbejdes mere med det, og der vil blive set på at det bliver et
byrum, der kan bruges hele året.

Lone og Klaus:

Vi har fokus på de store skolebørn, der er ikke meget til dem i
området. Derfor er boldburet et meget højt ønske.

Peter:

Der bliver en lund i den nordlige del af pladsen, vandspor og
naturleg.

Lene:

Fritidshjemmet ønsker sig plads og underlag til hinkeruder, ”jeg
melder krig” m.m. Væg til at spille bolde op ad. Borde og bænke,
så man kan sidde og spise og spille spil. Masser af gynger –
fuglereder. Stor sandkasse.

Bjørn:

Gør opmærksom på sikkerhed i forhold til hegnet der vender mod
trappen ned til bygningen.

Peter:

Der er fokus på sikkerhed. Hegnet bliver udført så det kan
godkendes til formålet.

Lene:

Ting der kan bygges med under trappen er interessante – også
hvis de kan rykkes med ud i det fri.

Frederik:

Gynger fra loftet i ”hulen” – indendørs er en mulighed.
Havnepromenaden skal nok blive prioriteret – men der er næppe
plads til et boldbur på land.

Lone m.fl.

Endnu engang boldbur er vigtigt. Promenaden og arealet ved
Langebro er vigtig. Cykelbroen er en udfordring med den øgede
cykeltrafik foran skolen – og den plads, som de er så glade for.

Svend-Erik:

Forslag til hegn som møbel, til at sidde op af, spille bold op af
m.m. Begrønning af hegn.
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Opsamling:

Boldbur har fortsat høj prioritet hos brugerne
Underlag skal ikke være grus eller gummi. Gerne beton eller store
fliser.
Vi holder et nyt møde i slut medio marts.
Vi skal have arealet ved Langebro med i processen.

Lone:

Tak fordi vi er inviteret med til udviklingen af legepladsen.

Tak for et godt og konstruktiv møde.
Næste møde bliver fredag den 18. marts.
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