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Ishøj Kommunes Arkitekturpris tildeles i 2005 Gildbroskolen for den 
gennemgribende ombygning, skolen har været igennem. Resultatet er blevet en 
skole med et markant udtryk og gode muligheder for pædagogisk udfoldelse.

- Det var en meget stor udfordring, som skolens personale og arkitekterne blev stillet over 
for, da de skulle bygge en ny skole ud fra de eksisterende modulmål og 
betonkonstruktioner. På trods af disse bindinger har arkitekterne skabt en moderne 
skolebygning, der stråler af lys, luft og brugbarhed, sagde borgmester Ole Bjørstorp blandt 
andet om begrundelsen for Arkitekturprisen, da den blev overrakt torsdag den 27. oktober 
2005. 

Ny ramme om god undervisning 
Dommerkomitéen, der blandt andet bestod af borgmester Ole Bjørstorp, formand for 
Teknik og Miljøudvalget Bent Skov, embedsmænd fra rådhuset og to arkitekter udpeget af 
Danske Arkitekters Landsforbund, begrundede desuden prisen til Gildbroskolen med, at 
arkitekturen såvel udvendigt som indvendigt virker uanstrengt og brugbar på en meget 
tiltalende måde. 

- Der er en fin rummelighed i bygningen med mange varierende rumstørrelser, 
atriumgårde og gode sammenhængende rumforløb. Der er bl.a. mange kroge, hemse og 
åbne rum mod atriumgårdene, og som helhed har bygningen en menneskelig dimension, 
der er meget tiltalende. 

- Alt sammen er med til at danne rammen for nogle gode undervisningsforløb, som 
borgmester Ole Bjørstorp sagde i sin tale til vinderen ved præmieringen. 



Skoleleder Marianne Jørgensen takkede for prisen, men sendte med det samme den 
megen ros videre til skolens personale. 

- Skolen ville ikke have haft den udformning, hvis personalet ikke havde givet deres 
mening til kende. De har især sat deres præg på skolens indre, som Marianne Jørgensen 
sagde. 

Spændende lys og rum på skolen 
En del af renoveringen har betydet, at mange lokaler nu har fået naturlig ventilation med 
højtsiddende vinduer, der har medvirket til at skabe nogle meget spændende lys- og 
rumforhold på Gildbroskolen. 

Samtidig lagde dommerkomitéen især mærke til, at skolebygningerne udvendigt har fået 
en enkel overflade, som ved sit lys- og skyggespil fornemmes rare, og som sammen med 
den fornemme sammenskæring af zinktagfladerne giver bygningen dens eget markante og 
samtidig diskrete udtryk. 

Skolebyggeriets historie 
Gildbroskolen blev opført i 1972 ud fra et da meget moderne koncept, og skolen var inden 
ombygningen et karakteristisk udtryk for den pædagogiske og industrielle tankegang i 
1970’erne, hvor elementbyggeri og systembyggeri var i højsædet. 

Som ved meget andet forsøgsbyggeri i disse år blev der valgt konstruktioner og materialer, 
som ikke var afprøvet i tilstrækkelig grad, og som derfor måtte fornys samtidig med, at den 
pædagogiske udvikling ikke i tilstrækkelig grad kunne tilfredsstilles inden for de 
bygningsmæssige rammer. 

Byrådet besluttede derfor i 2001 at gennemføre en totalrenovering af skolen efter metoden 
med ”stripning”, det vil sige at kun den rå betonkonstruktion stod tilbage. I 2005 er der igen 
kommet sul på kroppen af bygningen – og det er endda endt med en topmodel. 

Fjerde arkitekturpris 
Arkitekturprisens formål er at fremme interessen for arkitektonisk kvalitet blandt 
kommunens borgere og bygherrer, og prisen skal dermed være med til at skabe en 
smukkere kommune. I år er det fjerde gang prisen uddeles. Det kan være alt lige fra større 
byggerier og anlæg, til mindre ting som skiltning og butiksfacader, der nomineres til 



arkitekturprisen. 

Der tilstræbes en vis bredde i nomineringen, og i år har følgende kandidater været 
indstillet: Ishøj Station, et enfamiliehus på Engsvinget 18, et enfamiliehus på Søvangen 
9a, Gildbroskolen, en tilbygning til industriejendommen Bertel Gantriis på Baldersbækvej 
14 og endeligt renoveringen af Vejleåparken etape 1 i Vejlegården. 
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