Strandgårdskolen vinder Ishøj Kommunes Arkitekturpris
Strandgårdskolen i Ishøj er et godt eksempel på, at arkitektur kan være med til at forandre. Derfor vinder
skolen Ishøj Kommunes Arkitekturpris 2014
For anden gang i år er der hæder til Strandgårdskolen i Ishøj. Først blev skolens leder Birgit Lise Andersen nomineret til Ledernes pris ’Årets Leder 2014’, hvor vinderen afsløres i næste uge. Nu kan skolens lærere og elever
se frem til at nyde synet af den indmuringsplade i bronze, som skal sidde på skolens bygninger som det synlige
bevis på, at Strandgårdskolen har vundet Ishøj Kommunes Arkitekturpris 2014.
Til prisoverrækkelsen den 13. november sagde formanden for bedømmelseskomiteen, Ishøjs borgmester Ole
Bjørstorp, blandt andet følgende om, hvorfor prisen går til Strandgårdskolen repræsenteret ved skoleleder Birgit
Lise Andersen, Arkitektfirmaet Rubow arkitekter A/S, Landskabsarkitekt Lassen Landskab A/S og Ishøj Kommune:
”På Strandgårdskolen er der tænkt over tingene. Der er blevet lyttet til brugerne og fundet gode og moderne løsninger på både uderum, fællesrum og undervisningslokaler. Derfor er genopbygningen af skolen også lykkedes
rigtig flot. Det er flot, at skolen har kunnet vende udviklingen og vise, at en fysisk forandring kan medvirke til at
ændre opfattelsen af skolen.”
Fra lukningstruet til vinder
Strandgårdskolen var i 2004 truet af lukning og de faglige resultater i bund. Siden er der gjort en målrettet indsats
for at forbedre skolen. I dag er andelen af elever fra skoledistriktet vokset fra 30 til tæt på 100 procent og elevernes faglige niveau er steget markant. Skolen er fremhævet som en af de primære inspirationskilder til folkeskoleskolereformen. Den har været helhedsskole siden 2008.
Renoveringen af Strandgårdskolen begyndte i 2010 og i projektet er der lagt vægt på at udvikle og optimere de
fysiske rammer gennem fælles anvendelse af lokaler og inddragelse af udearealerne i form af terrasser, bakkelandskaber, sciencehave med videre til inspiration i undervisningen. Der har også været fokus på et optimalt indeklima.

Arkitekt Kalle Nøtvik fra Rubow Arkitekter, skoleleder Birgit Andersen fra Strandgårdskolen,
Arkitekt Lars Hetland fra Rubow Arkitekter, Landskabsarkitekt Henriette Fischer Juhl fra Landskabsarkitekt Lassen Landskab A/S og Lis Frederiksen fra Kommunale Ejendomme.
Hædrende omtale til Havhytten
Til prisoverrækkelsen var det ikke kun Strandgårdskolen, som kunne glæde sig over anerkendelse. Bedømmelseskomiteen havde valgt at give Ishøj Naturcenters Havhytten hædrende omtale:
”Havhytten rammer på mange måder plet ved at passe godt ind i landskabet og være en god ramme om de aktiviteter, som naturcentret tilbyder. Havhytten opfylder mange mål med enkle midler, og med et klart og fint visuelt
udtryk og fortjener derfor hædrende omtale,” lød det blandt andet fra borgmester Ole Bjørstorp.
Det er Ishøj Kommune og DMK Pavilloner, der står bag den arkitektoniske udformning af Havhytten.

Arkitekt Ane Sofie Larsen fra Kommunale Ejendomme, Entreprenør Erik Taagaard , Centerchef Morten Clausen fra Kommunale Ejendomme og Arkitekt Maja Hansen fra Kommunale Ejendomme.

Fakta om arkitekturprisen
Ishøj Kommune uddeler de år, hvor der er indstillinger, som lever op til kravene, en arkitekturpris til ting, der er
med til at forskønne kommunen og har en arkitektonisk kvalitet. Det kan være alt lige fra større byggerier og anlæg til mindre ting som skiltning og butiksfacader.
Den forrige arkitekturpris, som blev uddelt i 2012, gik til Ishøj Stationsforplads for at skabe sammenhæng og liv i
bymidten efter forvandlingen til en bydel med boliger, butikker, caféer, en moderne busholdeplads og en ny speciel lyssætning, der giver tryghed for dem, der bruger pladsen.

