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4. BRÆNDKJÆRSKOLEN 
 
Brændkjærgade 92, 6000 Kolding 
 
 

 4.1 

Brændkjærskolen blev bygget i 1955 og er senere udbygget over flere 
etaper. Senest er der gennemført udbygning og opdatering af de fysiske 
rammer i forbindelse med skoleudbygningsplanen fra 1997. 
 
Brændkjærskolen er i øjeblikket 2 – 3 sporet på årgange fra 0. – 6. klasse 
og 4 sporet på årgange fra 7. – 9. klasse. Skolen har et specialcenter der 
fungerer som helhedsskole og rummer derudover et af kommunens 
nuværende tre 10. klassecentre. Skolen er overbygningsskole For Dalby 
Skole. Skolen har Team-Danmark klasser der genererer et eget spor i 
udskolingen 7. – 10. klasse. 
 
I indeværende skoleår 2013/14 har skolen 821 elever, der fordeler sig 
med 607 elever i 28 normalklasser, 60 elever i specialcentret fordelt på 
11 grupper og 154 elever fordelt på syv 10. klasser (heraf er en klasse 
placeret på IBC). Den gennemsnitlige klassekvotient i normalklasserne 
er på 21,7. Skolens SFO har lokaler fælles med indskolingen. Der er 
tilmeldt 158 børn svarende til en dækningsgrad på 88 %. 
Skolen havde 2014 65 børn i glidende overgang med lokalemæssigt 
udgangspunkt i indskolingsafdelingen. Forholdene hertil findes 
tilfredsstillende. 
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Ifølge den forventede udvikling i elev- og klassetal vil der opstå et 
kapacitetsproblem på Brændkjærskolen.  
Der ses en markant elevtilvækst på 0. – 6. årgang, hvor skolen vil 
udvikle sig mod at blive 3-sporet på alle årgange. Udskolingen 7. – 9. 
klasse vil vedblive at være 4 spor med enkelte årgange tæt på at danne et 
femte spor.  
Fra næste skoleår vil kommunens tilbud for 10. klasse i folkeskolen 
alene være placeret på Brændkjærskolen. Derudover vil der være 2 
klasser på IBC og 2 klasser på Hansenberg. På Brændkjærskolen vil der 
være behov for en kapacitet på op til 8 klasser. 
 
Med inddragelse af grupperum vil skolen råde over 36 klasselokaler. I 
henhold til elevprognosen vil der som minimum være behov for 37 - 39 
klasselokaler. Skolens faglokaler modsvarer behovet, men det er 
nødvendigt at opgradere inventar og installationerne i skolens 
biologilokale, således at dette også kan anvendes til undervisning i 
fysik/kemi. 
 
For at skabe den nødvendige kapacitet på Brændkjærskolen i skoleåret 
2016/17 forudsættes Specialcenter Vonsild udbygget med 2. etape, 
således at Brændkjærskolens specialcenter flyttes hertil til skolestart 
2016/17. Den del af specialcentrets lokaler der ligger i forlængelse af 
mellemtrinnet mod sydøst inddrages herefter til normalklasser samt 
personalefaciliteter for mellemtrinnet. En ældre pedelbolig og en ældre 
pavillon udfases og anbefales nedrevet. 
Flyttes specialcenteret til Vonsild, vil der på Brændkjærskolen være en 
lokalekapacitet der modsvarer det forventede behov. 
Den fysiske udviklingsplan for folkeskolerne anbefaler endvidere, at 
Dalby Skole udbygges til at kunne rumme egne overbygningselever. 
Dette vil kunne nedbringe risikoen for, at Brændkjærskolen vil kunne 
blive 5 spor på en række udskolingsårgange. 
 
Skolen i dag. 
Brændkjærskolen er opdelt i fire afdelinger. Indskolingen 0. – 3. kl., 
mellemtrin 4. – 7. kl., overbygningen 8. – 10. kl. og specialcenter. 
Eleverne er hjemmehørende fordelt i hvert område, således at eleverne 
fortrinsvis møder jævnaldrene elever. 
En stor del af skolens lokaler er blevet opdateret og udbygget som et led 
i den tidligere gennemførte skoleudbygningsplan. Senest er der udført 
om- og tilbygning ved udskolingsafdelingen og 10. klasse og i 2009 er 
de sydvendte facadepartier på den lange øst-/vestgående klassefløj blevet 
udskiftet. Der er dog stadig områder der endnu ikke er opdateret. 
 
Det gælder den langstrakte klassefløj mod syd, hvor lokalerne 
indvendigt stadig fremtræder nedslidte og hvor der mangler muligheder 
for fleksibel og varieret undervisning på tværs af de enkelte klasser samt 
lokaler til varierende gruppe- og holddannelser. 
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Endvidere er der behov for, at en del af specialcentrets lokaler renoveres 
og ombygges. Specielt er lokaleforholdene i træpavillonen og den gl. 
pedelbolig ikke hensigtsmæssige.  
 
Skolens administration er sammen med personalerummet beliggende i 
en selvstændig bygning, centralt placeret i det samlede bygnings-
kompleks. Det er ikke muligt at rumme den samlede ledelse i de 
nuværende lokaler. Administrationen bør derfor udbygges således at der 
bliver lokaler til skolens samlede ledelsesfunktioner i en fælles og mere 
tidssvarende administrativ afdeling. 
 
Skolens idrætsundervisning foregår i to gymnastiksale samt en svømme-
sal. Endvidere har de ældste elever idræt i KIF-centeret. Forholdene er 
ikke optimale hvorfor det anbefales, at der opføres en idrætshal ved 
skolen, således som det er foreslået i den fysiske udviklingsplan for 
Fritids- og Idrætsområdet. Det viste forslag til udviklingsplan anviser en 
mulig placering af idrætshallen og har etableringen heraf som 
forudsætning. 
 
Nedenstående punkter er en opsummering af en række problemstillinger 
og behov samt ønsker og forventninger til den fremtidige skole frem-
hævet af projektgruppen ved de tidligere gennemførte besøg på skolen. 

1. Udbygning svarende til kapacitetsbehov. 

2. Renovering og ombygning klassegang mod syd. 

3. Opførelse af idrætshal. 
 
Forslag til udviklingsplan 
Forslaget til udviklingsplan for Brændkjærskolen er en naturlig videre-
førelse af den udviklingsplan der tidligere har været gældende for 
skolens udbygning. 
Forslaget er udarbejdet i samarbejde med projektgruppen og tager 
udgangspunkt i elevtalsprognosen og den af projektgruppen, udarbej-
dede besvarelse af det udsendte dialog og faktaskema incl. bilag. 
Det er forudsat, at specialcentret flyttes til Specialcenter Vonsild og at 
der opføres den i fysisk udviklingsplan for fritids- og idrætsområdet 
2009 – 21 beskrevne idrætshal ved Brændkjærskolen. 
 
Udviklingsplanen kan opdeles i følgende hovedområder: 

A. Ombygning undervisningsfløj udskoling og mellemtrin 

B. Opdatering af inventar og installationer i biologilokale 

C. Udendørs aktivitetsområde og ny parkeringsplads 

D. Om- og tilbygning ved administration 
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De enkelte områder er udtryk for en mulig opdeling i byggeetaper. Det 
bemærkes, at den alfabetiske opdeling ikke nødvendigvis er udtryk for 
en bunden eller prioriteret rækkefølge.  

Specialcentret skal dog flyttes til Specialcenter Vonsild før område A og 
C kan udføres og område C bør afvente etableringen af idrætshallen. 
 
Efterfølgende gives en kortfattet beskrivelse af de enkelte hovedpunkter. 
 

A. Ombygning undervisningsfløj udskoling og mellemtrin 
Efter at skolens specialcenter er flyttet til Specialcenter Vonsild 
ombygges lokalerne i den østlige del af den sydlige undervisningsfløj til 
klasselokaler for mellemtrinnet. Klasselokalerne organiseres således, at 
de ligger parvis omkring et fælles grupperum med interne 
dørforbindelser hertil.  
Det foreslås, at der to steder etableres foldevæg mellem lokalerne 
således at der bliver mulighed for at etablere storklasser ved årgange på 
2 spor. Specialcentrets nuværende tumlesal foreslås bibeholdt til 
samlings- og motoriksal for mellemtrinnet. 
En række mindre grupperum samt lokalerne længst mod øst indrettes til 
team-, samtale- og forberedelseslokaler. 
 
Ved udskolingens lokaler beliggende i den vestlige ende af klassefløjen 
gennemføres lignende ombygningsarbejder, således at klasserne også her 
placeres parvist omkring grupperum og der et sted vil kunne udvides til 
storklasserum.  
 
Det bemærkes, at grupperum i tilfælde af at 10. klasse skal rumme 7 – 8 
klasser vil skulle inddrages til klasselokaler. 
 

B. Opdatering af inventar og installationer i biologilokale 
Brændkjærskolen råder over tre rummelige og tidssvarende naturfags-
lokaler til henholdsvis natur og teknik, biologi og fysik/kemi.  
Skolen er 4 sporet i overbygningen og har endvidere 10. klassecenter. 
Dette medfører, at der ikke er tilstrækkelig kapacitet i skolens 
fysiklokale.  
Det anbefales, at inventar og installationer i biologilokalet opgraderes 
således, at lokalet kan anvendes til undervisning i fysik/kemi. 
De tre naturfagslokaler vil herefter have en samlet kapacitet, der kan 
dække undervisningen i naturfag, idet det forudsættes, at specialcentrets 
brug af lokalerne ophører.  
 

C. Udendørs aktivitetsområde og ny parkeringsplads 
Skolens parkeringsanlæg er i dag beliggende som et langstrakt bånd syd 
for den lange øst-/vestgående klassefløj. Her er også taxa-holdeplads til 
specialcentret. Placeringen her indebærer en uheldig sammenblanding af 
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biler, cykler og gående og der kan specielt i den mørke vintertid opstå 
trafikfarlige situationer. Det foreslås, at der indrettes nyt parkerings-
anlæg på det areal der frigøres når specialcentrets træpavillon og den gl. 
pedelbolig nedrives.  
 
Den nuværende indkørsel til skolegården nedtones og fastholdes alene til 
brandvej og servicekørsel. Der udføres ny belægning, beplantning og 
belysning i dette nye ankomstområde til skolen. 
 
Det nuværende parkeringsanlæg ændres til et tiltrængt attraktivt 
sydvendt opholds- og aktivitetsområde for de mange elever der har 
lokaler i den lange klassefløj. Området indrettes med opholds- og 
aktivitetszoner til boldspil, parkour og lignende aktiviteter der inspirerer 
til motoriske udfoldelser. Der bibeholdes en adgangsgivende cykel- og 
gangsti (brandvej) og der etableres cykelparkering, centralt placeret i 
forhold til indgange. 
 
Når der, som anbefalet i den fysiske udviklingsplan for Fritids- og 
Idrætsområdet, opføres en ny idrætshal ved Brændkjærskolen foreslås 
det, at skolens parkeringsanlæg suppleres med yderligere parkerings-
pladser i tilknytning til hallen med indkørsel fra Dannersvej. Disse 
parkeringspladser vil med denne beliggenhed både tilgodese 
fritidsbrugere og skole og samtidig kunne medvirke til at forbedre de 
nuværende noget trange afsætningsforhold ved indskolingen. 
 

D. Om- og tilbygning ved administration 
Bygningen der rummer skolens nuværende administration og en del af 
de gamle værkstedsskure nedrives og erstattes af en nybygning, der 
rummer en udvidelse af skolens personalerum samt kontor- og 
mødefaciliteter til skolens samlede ledelse. 
Bygningen placeres som forlængelse af personalerummet og administra-
tionens direkte forbindelse hertil fastholdes. 
Der opføres et nyt mindre skur til affaldshåndtering, placeret hensigts-
mæssigt i forhold til til- og frakørsel af lastbiler. 
 

Afrunding 
Med den foreslåede udviklingsplan og de nævnte forudsætninger har 
Brændkjærskolen kapacitet til at optage skoledistriktets elever og til at 
fastholde Team-Danmark klasserne og 10. klassecentret. 
 
Skolen fremstår afdelingsopdelt med en integreret SFO for 0. – 3. klasse 
og har en kapacitet svarende til 3 spor fra 0. – 6. klasse, 4 spor på 7. til 9. 
klasse og til det antal elever der forventes til 10. klasse. 
Forslaget til udviklingsplan er forelagt, drøftet med og principielt god-
kendt af skolens ledelse. 
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Vedrørende de enkelte lokalers indretning, istandsættelse og udstyrsni-
veau henvises til den generelle beskrivelse forrest i dette afsnit. 
 
Bilag 

Elev- og klassetalsprognose 

Situationsplan  Tegn. 04.1  

Eksisterende forhold – stueplan  Tegn. 04.2 

Fremtidige forhold – stueplan  Tegn. 04.3 

Eksisterende forhold – 1. sal Tegn. 04.4 

Fremtidige forhold - kælderetage Tegn. 04.5 
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Elev- og klassetalsprognose
Specialcenter flyttet til Vonsild 

Brændkjærskolen

0. 21 21 22 22 21 22 21 21 22 22 21 21 21 21 20 19 19 21 20 20 21 21 20 21 21 20 21 21 21 22 21 21 23 22 22

1. 26 25 21 20 21 20 20 20 20 20 21 20 20 20 20 19 27 27 28 28 19 19 19 20 20 19 20 20 19 21 20 20

2. 19 19 27 26 21 21 21 20 20 20 20 19 20 20 19 19 19 19 27 26 28 27 19 19 19 20 20 19 20 20 19

3. 25 24 20 19 28 27 22 21 21 20 20 20 20 19 20 20 19 19 19 19 27 26 28 28 19 19 19 20 20 19

4. 20 20 20 26 26 22 22 20 20 19 23 22 21 21 21 20 20 20 20 20 20 20 20 19 28 27 20 19 19 20 20 20

5. 22 22 20 19 19 26 25 22 21 19 19 19 22 22 20 20 20 19 19 19 19 19 19 28 28 26 26 28 27

6. 20 19 19 25 24 21 21 21 28 27 25 24 21 21 20 24 24 22 21 21 21 20 20 21 21 20 21 20 20 19 19 19

7. 21 21 21 21 24 24 24 24 28 28 27 25 25 24 24 24 24 23 23 28 28 27 25 25 25 25 28 28 28 26 26 26 25 26 25 25 25 25 25 25 25 25 25 24 24

8. 23 23 23 23 24 24 24 24 27 26 26 26 24 23 23 23 27 27 27 27 26 26 26 25 23 23 23 23 27 27 27 27 23 23 23 23 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27

9. 23 22 22 22 24 23 23 23 24 24 23 23 26 26 25 25 23 23 23 22 27 26 26 26 26 25 25 25 23 23 23 22 27 26 26 26 23 23 23 22 27 27 27 27 27 27 26 26

0. til 9. klasse - elevtal
0. til 9. klasser
Klassekvotient
10. klasse - elevtal
10. klasser/hold
Specialcenter - elevtal
Specialklasser/grupper
Antal elever ialt

Børn i glidende overgang
SFO - 0. til 3. klasse

I skoleåret 2013/14 råder skolen over 30 normalklasselokaler og seks 10. klasse lokaler. Eventuel klasse såfremt klasser ikke sammenlægges eller klasser med høj klassekvotient deles.

Brændkjærskolen har Team-Danmark eliteidrætsklasser på 7. - 9. årgang. Der kommer en del elever hertil fra andre skoler hvilket indebærer, at der dannes et ekstra spor ved overgangen fra 6. - 7. klasse.
Brændkjærskolen er overbygningsskole for Dalby Skole (7. - 9. klassetrin)
Tal for 2013/14 er  aktuelle elevtal. Resterende tal er baseret på Elevtalsprognose 2013/14 - 2027/28 sc005 og skoescenario 3 Kolding Kommune maj  2014
Antallet af børn i SFO er beregnet ved fremskrivning af nuværende dækningsgrad.
Der foreligger ikke prognosetal for center- eller specialklasseelever. Det aktuelle antal elever forudsættes fastholdt i nærværende udviklingsplan.
Antallet af børn i glidende overgang er beregnet som antal børn på 0. årgang i efterfølgende skoleår
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