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Skovbrynet Skole 

Adresse Værebrovej 156, 2880 Bagsværd 

Generel beskrivelse af bygningerne Skole i åben-plan fra 1968. Ombygget og renoveret i 2003 - 

nyt køkken desuden etableret i 2015 

Parkeringsforhold  Parkeringsplads foran skolen 

Nøgler/adgangskort/alarm Den anvendes både brik og nøgler 

Adgang i aftentimerne Alle skolens yderdøre er aflåste efter kl. 17 – særlig 

nøglebrik (til de to hoveddøre og sportshallen) udleveres af 

serviceleder. 

Kontaktperson i dagtimerne  Teknisk serviceleder Johnny Larsen tlf. 20 27 80 42 

AV udstyr til udlån  Ja - lån af udstyr kan ske gennem serviceleder 

Relevante undervisningslokaler Billedkunst, håndarbejde, sløjd, kantine, skolekøkken og 

boldhal. Klasselokale 1 til 9 bliver brugt til udskolingen og 

har dermed møbler i voksenstørrelse. 

Kantinen kan ikke bookes via kommunens bookingsystem, 

men via skolekontoret. 

Nøglebehov Til alle faglokaler bruges en salto nøglebrik. Til alle 

klasselokaler med møbler i voksenstørrelse bruges en 

klassenøgle. Denne nøgle vil dog i løbet af 2016 blive 

erstattet af nøglebrik. 

Til yderdøre og sportshal anvendes en særlig nøglebrik. I 

sportshallen bruges desuden en hal-nøgle til både 

omklædning og redskabsrum. 

 

 

Skolekøkken  

Lokalets størrelse 138 m² 

Lokalets placering på skolen Lokalet ligger på første sal – benyt indgang A og gå op af 

trappen foran dig – gå til venstre ned af gangen og du finder 

lokalet lige fremme. 

Belysning – hvor tænder vi Lyskontakt ved dør 

Mulighed for opbevaring og 

eventuelt aflåsning 

Mulighed for opbevaring i et aflåst rum – der er flere ledige 

skabe i rummet. 

Antal kogeøer  3 kogeøer og 5 ovne 

Antal spisepladser 25 

Opvaskemaskine  Ja, industrimaskine 

Køleskabsplads  Ja 
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Komfurer gas eller el El  

Regler for bortskaffelse af skrald  Affaldsposer skal lægges i container på bagsiden af 

bygningen 

 

 

Boldhal   

Lokalets størrelse og form 800 m² 

Lokalets placering på stedet Hallen ligger bag hovedbygningen – gå venstre om 

bygningen og lige over skolegården – hallen ligger til 

venstre. 

Belysning – hvor tænder vi Lystændingskasse til højre for døren 

Opstregninger og net Opstregninger til alle boldspil. Net og bolde opbevares i 

aflåst skab – nøgle udleveres af serviceleder 

Mulighed for opbevaring af 

materialer og eventuelt aflåsning 

Ja, mulighed for opbevaring i et aflåst rum – skab skal dog 

medbringes/opsættes. 

Badeforhold 4 omklædningsrum med direkte udgang til hallen. 

Musikanlæg og højtalere Kan lånes – også med stik til iPod 

Spejle Nej  

Madrasser/måtter Diverse måtter og madrasser 

Springredskaber Flere heste, plinter og bomme 

Tove  Ja  

Ribber  Ja  

Skamler  6 

 

Billedkunst  

Lokalets størrelse  92 m² 

Lokalets placering på stedet Benyt indgang A og gå til venstre – lokalet ligger for enden 

af gangen 

Belysning – hvor tænder vi Lyskontakt ved dør 

Mulighed for opbevaring af 

materialer  

Ja 

Antal arbejdspladser 25 

Antal stole og borde 12 borde og 30 stole 

Antal staffelier  10  

AV udstyr Nej  

Drejeskiver  2  
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Værktøj til keramik Ja  

Ovn til keramik 1 ovn, der går op til 1000 grader  

 

Håndarbejde   

Lokalets størrelse 70 m² 

Det maksimale antal personer 25 

Lokalets placering på stedet Benyt indgang A og gå til venstre – håndarbejde ligger bag 

tredje dør på venstre hånd 

Belysning – hvor tænder vi Lyskontakt ved dør 

Mulighed for opbevaring  Nej  

AV udstyr Nej  

Antal arbejdspladser 25 

Antal tilskærerborde Et stort bord med plads til fire arbejdspladser 

Whiteboard eller tavle Kridttavle 

Antal symaskiner 16 

Antal strygejern/dampstationer 3  

 

Kantine   

Lokalets størrelse  225 m² 

Antal borde og stole 140 til 195 stole med tilhørende borde 

Lokalets placering på stedet Benyt indgang A og gå lige frem – vælg anden gang til 

venstre og du finder kantinen på din højre hånd. 

Belysning – hvor tænder vi Lyskontakt ved dør 

Scene (højde, bredde, dybde) 9 meter bred, 4,5 meter dyb og 30 cm. høj 

Bagtæppe  Nej  

Talerstol Kan opstilles/lånes 

Eventuel fast opstilling af borde og 

stole 

En række med borde på tværs mod væggen, en række med 

runde og ovale borde midt i lokalet og endelig en række 

med borde langs vinduespartiet. 

Lærred og størrelse 1 lærred på 2 gange 2 meter 

Whiteboard eller tavle Kan opstilles/lånes 

Projektor  Ja  

PC Nej  

Klaver eller flygel Nej  

Højtaleranlæg/taleanlæg Ja  

Teleslynge  Nej  

Stik til Ipod Ja 
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CD eller DVD afspiller Ja  

Mulighed for lyd fra pc til anlæg Ja  

Antal mikrofoner og hvilke typer 1 trådløs mikrofon og en mikrofon til stativ 

Scenelys  Nej  

Mulighed for mørklægning  Nej 

Adgang til toiletter  Toiletter på gangen 

Garderobe  Nej  

Mulighed for assistance af 

lydmand/tekniker 

Ja  

 

Sløjd  

Lokalets størrelse 100 m² - desuden et mindre lak- og malerum, der også 

anvendes til opbevaring. 

Lokalets placering på stedet Benyt indgang A og gå lige frem – vælg anden gang til 

venstre og du finder sløjdlokalet bag den sidste dør på 

venstre hånd. 

Belysning – hvor tænder vi Lyskontakt ved dør 

Antal arbejdspladser 20 (4 af pladserne er indrettede til venstrehåndede) 

Eldrevne maskiner 3 trædrejebænke, slibemaskine, bænksliber, rundsav, 

afretter/tykkelseshøvl, båndsav, 2 søjleboremaskine, 

rondelsliber og 3 dekupørsave. 

Adgang til værktøj Værktøjet opbevares i åbne reoler. Sikkerhedskursus er 

påkrævet i forbindelse med brug af de eldrevne maskiner. 
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Oversigt over skolen - stueplan og 1. sal (se næste side):

 

Boldhal 

Sløjd 

Billedkunst 

Håndarbejde 

Hovedindgang A 

Hovedindgang B 

P 



6 

 

Skolekøkken 


