Buddinge Skole
Adresse

Kildebakkegårds Alle 155, 2860 Buddinge

Generel beskrivelse af bygningerne Nyere skole bygget i ét plan. Opdelt i fem fløje med hver 4 til
5 klasselokaler og et fælleslokale. Faglokalerne ligger
primært ud til den lange gang, der starter til højre for
hovedindgangen.
Parkeringsforhold

Stor parkeringsplads foran skolen (ud til Kildebakkegårds
Alle) til både cykel og bil.

Nøgler/adgangskort/alarm

En kombination af nøgler og nøglebrikker – til næsten alle
faglokalerne bruges dog nøglebrikker. Alarmen tilsluttes kl.
22.

Adgang til skolen i aftentimerne

Skal ske via hovedindgangen, der ligger ud til
Kildebakkegårds Alle. Hoveddøren står åben til klokken
22.00 på hverdage. I weekenden er hoveddøren aflåst – den
åbnes med en Salto nøglebrik.

Kontaktperson i dagtimerne

Teknisk serviceleder Carsten Pedersen tlf.: 39 57 67 62 eller
39 57 65 63

AV udstyr til udlån

Udstyr er ikke umiddelbart tilgængeligt for fritidsbrugere.

Relevante undervisningslokaler

Tumlesal, boldhal, kantine, håndarbejde, sløjd, billedkunst,
hjemkundskab samt musiklokale 1. Klasselokale 12, 14, 15,
31, 32, 33 og 35 bliver brugt til udskolingen og har dermed
møbler i voksenstørrelse. Kantinen er til udlån via
serviceleder og ikke via kommunens bookingsystem.

Nøglebehov

Til sløjdlokalet bruges en SL-nøgle – til alle andre faglokaler
(tumlesal, boldhal, håndgerning, billedkunst, hjemkundskab
og musiklokale 1) bruges en Salto nøglebrik. I skolekøkkenet
åbnes aftenskolernes skab med samme nøglebrik som til
dør. Til depotrum i boldhallen bruges samme nøglebrik som
til dør. Til klasselokale 31, 32, 33 og 35 bruges en L-nøgle til
selve lokalerne plus en nøglebrik til gangen.

Hjemkundskab
Lokalets størrelse

160 m²

Lokalets placering på skolen

Fra hovedindgangen går du lige frem til du når
formningstorvet – her finder du hjemkundskab lidt længere
fremme på højre hånd.

Belysning – hvor tænder vi

Lyskontakt ved dør
1

Mulighed for opbevaring
eventuelt aflåsning

og Ja, i et mindre rum bagerst i lokalet – rummet ligger til højre
for indgangen. Skabet åbnes ved brug af nøglebrik.

Indhold i aftenskolernes skab

18 vinglas
1 gryde (7 liter)
1 gryde (4 liter)
2 stegepander
3 ovnfaste fade
2 salatslynger
2 kokkeknive
2 mandolinjern
1 håndmixer
3 stegetermometre
1 proptrækker
1 blender
2 skåle a 4 liter

Antal kogeøer og arbejdspladser

3 selvstændige kogeøer plus to sæt kogeplader – der er
desuden en arbejdsplads til underviseren.

Antal spisepladser
Opvaskemaskine

24
Nej

Køleskabsplads

Nej

Komfurer gas eller el

El

Særlige forhold omkring strøm og
aktivering af udsugning

Emhætte/udsugning aktiveres via en kontakt ved tavlen, der
er placeret på væggen på samme side som indgangsdøren.
Strøm til komfurerne tændes ved kontakten til højre for
indgangsdøren.

Håndtering af affald

Det tekniske personale sørger for bortskaffelse af affald.

Kontaktperson

Alle der ønsker at bruge skolekøkkenet, skal kontakte lærer
Kirsten Villumsen per mail:
kirsten.villumsen2@skolekom.dk.

Boldhal
Lokalets størrelse

800 m²

Lokalets placering på stedet

Hallen er placeret i kælderen – trappen hertil ligger på højre
hånd lige ved hovedindgangen. Der er desuden adgang via
handicapelevator – her kræves dog en nøglebrik, som
udleveres af serviceleder.
Automatisk lystænding

Belysning – hvor tænder vi
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Opstregninger på gulv

Streger til alle boldspil

Boldnet

Håndboldmål og flere basket kurve. Flere net findes
desuden i depot – kan måske lånes.

Mulighed for opbevaring af
materialer og eventuelt aflåsning

Ja, i rummet med den gule dør, der ligger ud til gangen til
venstre for hallen. Døren til depotet åbnes ved hjælp af
nøglebrik.

Badeforhold

Ja, omklædning og bad til både mænd og kvinder

Musikanlæg og højtalere

Anlægget fungerer ikke p.t.

Ribber

Ja

Spejle

Nej

Andet

Diverse måtter, bomme, skamler og springredskaber
opbevares i et aflåst rum. Nøgle kan måske udleveres efter
aftale. 50 tilskuerpladser på langsiderne.

Tumlesal
Lokalets størrelse og form

130 m²

Det maksimale antal personer

30 til 35 personer

Lokalets placering på stedet

Tag første gang på højre hånd og fortsæt lige ud, indtil du
kommer til gang nummer to på din venstre hånd – her finder
du salen til højre. Se evt. oversigt.

Belysning – hvor tænder vi

Lyskontakt ved dør til omklædning

Mulighed for opbevaring af
materialer og eventuelt aflåsning

Ja - i skab

Opstregninger til boldspil

Nej

Badeforhold

Omklædning med 4 brusere samt et mindre selvstændigt
baderum.

Musikanlæg og højtalere

Ja, anlæg med Bluetooth – adgangskoden er ”Bluetooth”

Spejle

Ja, langs den ene væg

Ribber

Ja

Andre redskaber

Diverse måtter/madrasser

Andet

Ved foredrag plads til ca. 100 personer i bio-opstilling – intet
AV-udstyr. Gulvvarme etableret i sommeren 2017.
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Billedkunst
Lokalets størrelse

110 m²

Det maksimale antal personer

30 personer

Lokalets placering på stedet

Fra hovedindgangen går du lige frem til du når
formningstorvet – lokalet ligger lige fremme.

Belysning – hvor tænder vi

Lyskontakt ved dør

Mulighed for opbevaring af
materialer
Antal arbejdspladser

Ikke umiddelbart

Antal stole og borde

5 borde og 40 stole

Antal staffelier

15

AV udstyr

Nej

Drejeskiver

Nej

Ovn til keramik

1 ovn der brænder op til 1200 grader – er dog ikke opstillet i
selve lokalet

30

Håndarbejde
Lokalets størrelse

60 m²

Lokalets placering på stedet

Fra hovedindgangen går du lige frem til du når formningstorvet – her går du til højre til fløj 4, hvor du finder lokalet på
din venstre hånd.

Belysning – hvor tænder vi

Lyskontakt ved dør

Mulighed for opbevaring

Nej

AV udstyr

Skærm og Apple TV

Antal symaskineborde

5

Antal tilskærerborde

3

Whiteboard eller tavle

Kridttavle

Antal symaskiner

9

Antal strygejern/dampstationer

2

Kontaktperson

Suzanne Hagenau: suzannehagenau@gmail.com
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Musiklokale 1
Lokalets størrelse

83 m²

Lokalets placering på skolen

Fra hovedindgangen går du lige frem til du når
formningstorvet – drej til højre og du finder musik på din
venstre hånd.

Belysning – hvor tænder vi

Lyskontakt ved dør

Mulighed for opbevaring af
instrumenter og evt. aflåsning

Der findes flere tomme skabe uden lås – der kan evt.
opstilles en vogn/bur med lås (i stil med det musikskolen har
stående).

Instrumenter

1 klaver, 3 keyboards, 4 xylofoner, diverse
rytmeinstrumenter og to trommesæt. Desuden et større
antal spande og koste, der kan bruges til stomp.

Musikanlæg og AV udstyr

Lydanlæg med stik til iPod, projektor og Apple TV

Forstærkere

Ja

Tavle eller whiteboard

Kridttavle med nodelinjer

Antal stole

30 stole

Kontaktperson

Lise Munch: lisemunch@hotmail.com

Lokale til foredrag - kantine
Lokalets størrelse

200 m²

Antal borde og stole

30 borde og 147 stole - der kan dog opsættes op til 200 stole

Lokalets placering på stedet

Tag første gang på højre hånd og fortsæt indtil du kan se
kantinen på venstre hånd – den ligger direkte ud til gangen.

Belysning – hvor tænder vi

Lyskontakt i en lille boks opsat på væggen, hvor kantinens
disk er placeret – boksen sidder til højre for disken.

Scene (højde, bredde, dybde)

Der findes scenekasser i depot i kælder.

Bagtæppe

Nej

Talerstol

Nej

Lærred og størrelse

1 lærred på 4 x 4 meter

Whiteboard eller tavle

Nej

Projektor

Ja

Klaver eller flygel

Ja
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Højtaleranlæg/taleanlæg

Nej

Teleslynge

Nej

CD eller DVD afspiller

Nej

Mulighed for lyd fra pc til anlæg

Ja – skal dog aftales med serviceleder på forhånd

Mikrofoner

Nej

Scenelys

Nej

Mulighed for mørklægning

Nej

Garderobe

Knagerække på gangen.

Booking

Lokalet kan ikke bookes via interbook, men kun via den
tekniske serviceleder (Carsten Pedersen på tlf.: 26 20 57 18).

Sløjdlokale
Lokalets størrelse

130 m²

Lokalets placering på stedet

Antal arbejdspladser

Fra hovedindgangen går du lige frem til du når
formningstorvet – drej til venstre og du finder musik på din
venstre hånd.
24

Eldrevne maskiner

Rundsav, båndsav, rondelsliber og søjleboremaskine.

Særlige regler for brug af værktøj

For oplysninger om værktøj og brug af samme kan
sløjdlærer Søren kontaktes per mail:
soeren.guldager@skolekom.dk
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