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Mørkhøj Skole  

Adresse  Ilbjerg Allé 25, 2860 Søborg  

Generel beskrivelse af bygningerne  Moderne aulaskole, hvor klasseværelserne er samlet 
omkring en aula. Gymnastiksale og musiklokale er placeret i 
selvstændige bygninger.  

Parkeringsforhold   Parkeringspladser på Ilbjerg Allé  

Nøgler/adgangskort/alarm  Både nøgler og nøglebrik – primært sidstnævnte  

Adgang i aftentimerne  Indgang kan kun ske via hoveddøren, der ligger ud til Ilbjerg 
Allé. Alle andre yderdøre er aflåste.  

Kontaktperson i dagtimerne   Teknisk serviceleder Per Andersen tlf. 40 36 02 22  

AV udstyr til udlån   Der er installeret interaktive tavler i alle klasserum – det et 
dog en forudsætning for at kunne bruge tavlerne, at man er 
oprettet som bruger på netværket. Derudover er der ikke 
umiddelbart tilgængeligt AV-udstyr for fritidsbrugere.  

Relevante undervisningslokaler  Aula, gymnastiksal A, B og C, skolekøkken, håndarbejde, 
billedkunst, sløjd og musiklokale. Klasselokale 10, 11, 12, 13, 
14 og 15 bliver brugt til udskolingen og har dermed møbler i 
voksenstørrelse. Lokale 10 kan dog ikke bookes via 
kommunens bookingsystem - det samme gælder billedkunst, 
håndarbejde og sløjd.  

Nøglebehov  Til alle faglokaler, klasselokaler og aula bruges en A2-nøgle. 
Samme nøgle anvendes desuden til redskabsrum og 
musikskabe i alle 3 gymnastiksale. A2-nøglen bruges også til 
lysanlæg i aula. Til musiklokalet bruges en A2-nøgle plus en 
brik, da der er alarm på bygningen – brug altid brikken til at 
slå alarmen fra før der låses op med nøglen!  

  

Skolekøkken    

Lokalets størrelse  88 m²  

Lokalets placering på skolen  Ligger ud til gang 1, som er første gang på højre hånd fra 
hovedindgangen. Lokalet er det første lokale på venstre 
hånd.  

Belysning – hvor tænder vi  Lyskontakt ved dør  

Mulighed for opbevaring   Efter aftale med serviceleder  

Antal kogeøer og arbejdspladser  5 kogeøer   

Antal spisepladser  30  

Opvaskemaskine   2  
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Køleskabsplads   Ja, der er opstillet et separat køleskab til fritidsbrugere i et 
lille rum, der støder op til selve køkkenet.  

Komfurer gas eller el  3 keramiske komfurer og 2 komfurer med induktionsplader.  

Særlige forhold omkring aktivering 
af udsugning   

Udsugning reguleres via en drejeknap med to funktioner: 
høj eller lav. Drejeknappen er placeret på lokalets bagerste 
væg.  

Regler for bortskaffelse af skrald   Affaldssække skal lægges i den container, der er opstillet ved 
skolens aula (læringscenteret).  

  

Gymnastiksal 1 (A)    

Lokalets størrelse   200 m²  

Lokalets placering på stedet  Salen er placeret i en fritliggende bygning nord for 
hovedbygningen. Du finder bygningen ved at forsætte lige 
ud af Ilbjerg Allé forbi hovedindgangen ind til du kommer til 
en passage til skolegården – her finder du salen bag en af de 
første døre i den lange bygning på din højre hånd.  

Belysning – hvor tænder vi  Lyskontakt ved dør  

Opstregninger på gulv  Streger til håndbold, basket og badminton  
Mulighed for opbevaring af 
materialer   

Nej   

Badeforhold  Omklædning og bad  

Musikanlæg og højtalere  Ja   

Stik til iPod   Ja – ledning skal dog medbringes  

Spejle  Nej   

Madrasser/måtter  2 rullemadrasser og 4 springmadrasser  

Redskaber  Tove, ribber og flere heste  

  

Gymnastiksal 2 (B)    

Lokalets størrelse   200 m²  

Lokalets placering på stedet  Salen er placeret i bygningen nord for hovedbygningen – 
forsæt lige ud af Ilbjerg Allé forbi hovedindgangen og du 
finder en passage til skolegården – du finder salen bag den 
midterste dør i den lange bygning på din højre hånd.  

Belysning – hvor tænder vi  Lyskontakt ved dør  

Opstregninger på gulv  Streger til håndbold, basket og badminton  
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Badeforhold  Omklædning og bad  

Musikanlæg og højtalere  Ja   

  

Gymnastiksal 3 (C)    

Lokalets størrelse   200 m²  

Lokalets placering på stedet  Salen er placeret i bygningen nord for hovedbygningen – 
forsæt lige ud af Ilbjerg Allé forbi hovedindgangen og du 
finder en passage til skolegården – du finder salen bag den 
sidste dør i den lange bygning på din højre hånd.  

Belysning – hvor tænder vi  Lyskontakt ved dør  

Opstregninger på gulv  Streger til håndbold og basket  
Badeforhold  Omklædning og bad  

Musikanlæg og højtalere  Ja   

Stik til iPod   Ja – ledning skal dog medbringes  

Spejle  Nej   

Madrasser/måtter  1 springmadras og 2 rullemåtter  

Springredskaber  Diverse redskaber  

Tove   Ja   

Ribber   Ja   

  

Billedkunst    

Lokalets størrelse   40 m²  

Lokalets placering på stedet  Fortsæt lige ud af gangen fra hovedindgangen forbi aula og 
personalerum – vælg den næste gang på din venstre hånd 
og du finder lokalet på din højre hånd (efter sløjd og overfor 
skolens kantine).  

Belysning – hvor tænder vi  Lyskontakten er ikke umiddelbar synlig, men er opsat på 
højre væg bag reolen (cirka midt på reolen).  

Mulighed for opbevaring af 
materialer   

Nej   

Antal arbejdspladser  16  

Antal staffelier   9  

AV udstyr  Nej   

Drejeskiver   Nej  

Værktøj til keramik  Ja   
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Ovn til keramik  Ja, ovnen er placeret i et tilstødende lokale  

Andet   Kridttavle  

NB!  Lokalet kan p.t. ikke bookes via kommunens bookingsystem  

  

Sløjd     

Lokalets størrelse  Består af to rum på henholdsvis 34 og 16 m²  

Lokalets placering på stedet  Fortsæt lige ud af gangen fra hovedindgangen forbi aula og 
personalerum – vælg den næste gang på din venstre hånd 
og du finder lokalet som det første på din højre hånd.  

Belysning – hvor tænder vi  Lyskontakt ved dør   

Antal arbejdspladser  17  

Eldrevne maskiner  Rundsav, høvl/afretter, trædrejebænk og båndsav  

Andet   Nøglesystem til alle eldrevne maskiner  

NB!  Lokalet kan p.t. ikke bookes via kommunens bookingsystem  

  

Håndarbejde    

Lokalets størrelse  74 m²  

Lokalets placering på stedet  Fortsæt lige ud af gangen fra hovedindgangen forbi aula og 
personalerum – vælg den næste gang på venstre hånd - gå 
lige frem og fortsæt ned af trappen, hvor du finder lokalet.  

Belysning – hvor tænder vi  Lyskontakt ved dør  

Mulighed for opbevaring   Efter aftale med serviceleder  

AV udstyr  Nej   

Antal arbejdspladser  30  

Antal tilskærerborde  2  

Whiteboard eller tavle  Kridttavle   

Antal symaskiner  10  

Antal strygejern/dampstationer  1  
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Musiklokale    

Lokalets størrelse   Består af 3 rum – et stort lokale på 29 m² og to små på hver  
9 m²  

Lokalets placering på skolen  Lokalerne er placeret i en selvstændig bygning ud til Ilbjerg 
Allé – gå forbi hovedindgangen og du finder en passage til 
skolegården på din venstre hånd – musiklokalerne ligger i 
den første bygning du møder.  

Mulighed for opbevaring af 
instrumenter   

Nej   

Instrumenter   2 trommesæt, 5 keyboards, 2 elguitarer, 7 akustiske 
guitarer, 3 elbasser, 1 xylofon og et større antal 
håndtrommer.  

Musikanlæg   Ja   

Forstærkere  Ja   

Mixer   Ja   

Tavle eller whiteboard   Whiteboard   

Antal stole  20  

Andet   NB der er alarm på bygningen, så brug altid brikken før 
døren låses op!  

  

Aula     

Lokalets størrelse   450 m²  

Antal stole  225  

Lokalets placering på stedet  Fortsæt lige ud af gangen fra hovedindgangen og du finder 
aulaen på din venstre hånd.  

Belysning – hvor tænder vi  Lysanlæg på hovedgangen plus anlæg på scenen.  

Scene (højde, bredde, dybde)  6 meter bred, 6 meter dyb og 1.2 meter høj.  

Bagtæppe   Ja   

Talerstol  Ja   

Lærred og størrelse  1 lærred på 3,5 X 4 meter  

Whiteboard eller tavle  Nej   

Projektor   Skal bestilles hos serviceleder  

PC  Nej   

Klaver eller flygel  Flygel   

Højtaleranlæg/taleanlæg  Ja   
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Teleslynge   Nej   

CD eller DVD afspiller  CD-afspiller  

Mulighed for lyd fra pc til anlæg  Ja   

Antal mikrofoner og hvilke typer  2 håndholdte mikrofoner  

Scenelys   Ja   

Mulighed for mørklægning   Ja   

Adgang til toiletter   Ja, på hovedgangen  

Garderobe   Ja   
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Hovedindgang   

 


