
Indretning Ådalens Privatskole



Ådalens Privatskole er en fri grundskole, som ligger i Ishøj. 
I august 2020 flyttede 176 udskolingselever ind i en ny 
tilbygning, som Lekolar med projektchef Vicki Nielsen og 
arkitekt Maria Svensson i spidsen har stået for at indrette. 
Den nye tilbygning består af 8 klasselokaler til 22 elever 
hver, 8 garderobenicher, et fællesområde samt en entré/
skogarderobe.

Skolen ønskede at få et dynamisk ungemiljø til udskolin-
gen. Fællesområdet skulle fungere både som opholdsrum 
i pauserne og som arbejdsområde i timerne til gruppe-
arbejde, præsentation og introduktion. Der skulle derfor 
både være bløde og hårde siddemuligheder og mulighed 
for afskærmning og desuden tages hensyn til den trafik, 
der kan opstå.

Der er blevet leget en masse med farver, så indretningen 
passer til det linoleum med gullige/røde nuancer, som 

skolen har valgt. Derudover har der været fokus på akustik, 
hvorfor valget er faldet på det lyddæmpende HT-laminat 
og linoleum i både fællesområdet og i klasserne.

Lærergruppen havde et ønske om at få rektangulære 
dobbeltborde, hvilket også passer godt til de nye sam-
lingspunkter og miljøer, hvor eleverne kan samarbejde i 
grupper. Disse samlingspunkter består bl.a. af FIXA-scene-
trapper.

Da garderoberne er synlige fra fællesrummet, har fokus 
været på at skabe et roligt udtryk, der ikke distraherer og 
stjæler fokus.

I klasselokalerne er der blevet leget med farver og farvespil 
samt forskellige materialer (HT-laminat og linoleum), og 
der har desuden været fokus på opbevaringsmuligheder, 
og her er valget faldet på Wille-reoler.





Indretning Ådalens Privatskole

Klimasmart indretning
Der skal tænkes mange tanker, når man indretter – én af dem handler om miljø og klima. Vi tilbyder vores 
kunder gode, bæredygtige løsninger – enten i form af møbler, som enten er produceret af affald (genbrugs-
plast), som Karoline-stolen, eller af FSC-mærket træ. Mange af ovenikøbet svanemærkede. Fælles for alle 
vores møbler er, at de i kraft af kvaliteten, kan tåle mange års slid. Dét er også bæredygtigt. 

Et godt læringsmiljø stiller krav til indretningen
Hos Lekolar SIS ved vi, at resultatet bliver bedst, når indretningen skabes i samarbejde med brugerne. Vores 
kreative og kompetente indretningsarkitekter tilbyder 2D- og 3D-visualiseringer med løsninger tilpasset 
ønsker og drømme for et nyt læringsmiljø. Vi udarbejder et forslag, som tager hensyn til de fysiske rammer 
på skolen, og vi beskriver de forskellige læringssituationer og de mange anvendelsesmuligheder i et varieret 
læringsmiljø.

Lekolar SIS er certificeret af Bureau Veritas i overensstemmelse med miljøledelsessystemet ISO1401 og kvalitets styringssystemet ISO9001.
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