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Perspektiv



HOLBERGSKOLEN er opført af Københavns kommune og er beliggende på 
Frederiksborgvej i Emdrupkvarteret.

Skolens udformning har været betinget af grundens størrelse og det meget 
hældende terræn. Højdeforskellen mellem Frederiksborgvej og legepladsen for 
småbørn er 6,oo m.

Grundens areal er lille og har foranlediget 3 etagers bygninger til klassevæ
relser, medens mindre bygninger til omklædning og bad til gymnastiksale og 
andre småbygninger måtte placeres langs grundens grænser.

Skolen er opført i 2 tempi. Først en småbørnsskole med 1 gymnastiksal og 
12 klasseværelser. Dette arbejde påbegyndtes april 1952 og blev taget i brug 
i oktober samme år.

De øvrige bygninger påbegyndtes i september 1953 og blev taget i brug ef
terhånden, de blev færdige.
I februar 1955 blev 12 normalklasser + 2 klasseværelser og midlertidig tand
klinik i den lave bygning langs grundens østgrænse færdige, og i august samme 
år blev gymnastiksal for drenge samt kontorer, lærerværelse og de 2 klasse
værelser ved lærerværelset taget i brug.
Sløjdklassen blev færdig i oktober 1955 og resten af faglokalerne med und
tagelse af sal med tribune blev taget i brug januar 1956.

Ialt indeholder skolen 31 normalklasser, håndgerningsklasse, fysikklasse, 
2 skolekøkkener med henholdsvis el-vaskerum og gasvaskerum, læsestue, 
udlånsbibliotek, sløjdklasse, 2 gymnastiksale med bad og omklædningsrum, 
rytmiksal med scene og garderobe samt renselsesbad. Endvidere indeholder 
skolen kontorer til inspektør samt kontorer til viceinspektør, viceinspektrice 
og skolepsykolog.

Sanitetsafdelingen består af lægeværelse, værelse til sundhedsplejerske og 2 
tandkliniker samt de dertilhørende venterum.

Forskellige steder i bygningerne er indrettet rum til samlinger med materiale 
til fysikundervisning, naturhistorieundervisning m. m. og desuden er i fløjen 
nærmest Frederiksborgvej indrettet bolig til skolebetjenten.

Alle undervisningslokaler har mekanisk ventilation.

Byggearbejdet har været forestået af arkitekt Carl H. Nimb, ingeniørarbej
der er projekteret af Københavns kommunes rådgivende ingeniørkontor, 
og inventaret af Stadsarkitektens direktorat.
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