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Helsingør Lille Skole
Projektidé
Helsingør Lille Skole blev oprettet i august
1962 af en gruppe forældre og lærere.
Dengang udgjorde skolens elevtal 35.
I december 1962 rykkede skolen ind i
"Borrevold" på Fredericiavej, hvor den
stadig er beliggende.
I dag er elevtallet vokset til ca. 200, med
en fordeling på én klasse pr. årgang fra
børnehaveklasse til 10. klasse.
Skolens bygninger og faciliteter har siden
sin begyndelse været i en løbende
udvikling. Den seneste udbygning har til
formål at etablere nye og bedre
klasserum, som kan tilgodese nutidens
behov for børnene på 3. til 6. klassetrin.
En del af nutidens behov søges dækket
ved etableringen af et fællesrum med
køkken, således at der åbnes mulighed
for at realisere skolens ønske om at Den ny tilbygning til Helsingør Lille Skole.
integrere sund mad i det daglige.

Konstruktionsprincip
Den bærende bagvæg i ydervæggene er
udført af 90 mm tykke elementer af
massivt træ. Dækket mellem 1. og 2.
etage er udført i 120 mm elementer af
massivt træ. Indvendigt er vægele-
menterne beklædt med dampspærre og to
lag 13 mm gipsplade. Ydervæggene er
mod det fri monteret med 150 mm
isolering, 9 mm vindgips og 19 mm
træbeklædning på 20 mm afstandslister.
Dækelementerne af massivt træ er på
oversiden suppleret med 80 mm beton
støbt på stedet, hvorpå der er udlagt
linoleum. Undersiden af dækelementerne i
massivt træ er beklædt med 15 mm
brandgips påsat et isoleret stolpeskelet i
træ med 10 mm mineraluld og
afslutningsvis beklædt med en 25 mm
træbetonplade som udgør den indvendige
loftsbeklædning i stueetagen.
Isoleringen i byggeriets ydervægge er lagt
ind i et traditionelt stolpeskelet i træ

fastgjort til den bærende bagvæg af
massivt træ.

Vindskede og sternbræt. Træfacaden på Helsingør Lille Skole.

Arkitektoniske ydre
Tilbygningen i træ fremstår med en facade
i rødmalet krydsfinér placeret med vandret
overlæg, mens de lodrette samlinger er
dækket med høvlede brædder i sortmalet
lærketræ. Vindues- og dørpartier er hvide,
og udhæng samt vindskeder er sorte.
Tagbeklædningen fremstår i lysegrå
eternit. Tagrender og nedløb er udført i
zink.

Faktaboks

• Byggeri:
Helsingør Lille Skole

• Adresse:
Fredericiavej 1
3000 Helsingør

• Areal:
Samlet etageareal er 281 m2, fordelt
på fire klasserum, et fællesrum, to
toiletter og gangarealer

• Byggeperiode:
December 2001 til august 2002

• Byggekomponenter i massivt træ:
Vægelementer
Dækelementer

• Anvendte forbindelsesmidler
Sømmede elementer

• Bygherre
Helsingør Lille Skole

• Entreprenør
Anders Ruud Olsen
Dampfærgevej 8
2100 København Ø

• Rådgiver/Arkitekt:
Krarup Hansen & Sperling
Stengade 51
3000 Helsingør

• Leverandør af massivt træ
Dansk Træemballage A/S
Banevej 3
5600 Fåborg

Udarbejdelse:
Torben Valdbjørn Rasmussen, By og Byg


