
J O R C K S  P A S S A G E  O P G. A,  5. S A L  l  1 1 6 2  K Ø B E N H A V N   K  l T E L.  + 45 33 21 29 50  l  F A X  + 45 33 21 29 55  l  www.peterholst.com  l  ph@peterholst.com   

PETER HOLST
ARKITEKTUR
& LANDSKAB

Det nye friareal er udformet som et legelandskab med markante bakker 
og dale. Nye rektangulære siddesten følger terrænets form; her kan man 
slappe af og se hvad der foregår på boldbanen eller lege ikke røre jorden 
ved at springe fra sten til sten. Her er også et tingsted med en ring af store 
kampesten, hvor undervisning kan flyttes udendørs i godt vejr. 

Øverst på bakken opstilles legeredskaber mellem de høje træer. 
Reddegynge, hængekøjer og klatrestativer med forskellige torve og net, 
udfordringer til alle der trænger til at røre sig. Her bliver også en lille plads 
med borde og bænke.

Boldbanen har en spilleflade på 14 x 24 m, og omgives af en 1 m. høj væg. 
Der er basketkurve og opstribet basketbane på en farvet gummibelægning. 
Banen er til 3 sider omgivet af et 4 m højt hegn, så bolden ikke kan skydes 
ud på vejen eller ind til naboerne. 

Det nye friareal, henvender sig hovedsageligt til de større børn (12-16 år) 
og bliver stedet hvor børnene kan bruge deres energi på boldspil, klatre 
og leg, eller bare hænge ud med vennerne, mens de har udsigt til skolens 
aktiviteter fra bakketoppen. Boldbanen bliver belyst, så der også kan leges 
og spilles i skumringen og i vinterhalvåret. Boldbanen kan også bruges til 
andre arrangementer, såsom cirkus, teater, musik og marked.
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