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Christianhavns Skole er blevet renoveret, ombygget og udvidet, så skolen 
nu rummer 4 spor i stedet for de tidligere 3. Skolens mange bygninger, der 
ligger fordelt på to matrikler på hver sin side af Prinsessegade, har gjort 
projektet til en kompliceret og mangesidet opgave – hver bygning har hver 
sin historie og hvert sit udtryk og er derfor løst på hver sin måde. Dertil 
kommer, at to af bygningerne er bevaringsværdige, mens en er fredet.

Byens Netværk var sammen med arkitekterne på projektet, RUBOW 
Arkitekter, taget til Christianshavn for at se, hvordan opgaven er blevet 
løst.

Som en del af projektet har udskolingen fået en helt ny bygning. I 
formgivningen af den nye bygning har RUBOW været inspireret af de 
mange historiske lag, der findes på stedet. Grunden har tidligere huset 
både tobaks- og porcelænsfabrikker, og den nye bygning har derfor fået et 
industrielt udseende med synlige konstruktioner i et rationelt system, der 
gør det muligt at ombygge og udvide over tid.

I arbejdet med skolens ældre bygninger er der taget udgangspunkt i de 
kvaliteter, som bygninger allerede rummer. Dog har de alle fået nyt 
ventilationssystem, solafskærmning og er blevet energioptimeret med nye 
vinduer eller forsatsruder.  





Katja fra Byens Netværk bød velkommen ude i kulden, og vi besluttede os hurtigt for at rykke ind i varmen, før Susanne 
Hansen, Kreativ direktør hos RUBOW Arkitekter, tog over. 



Udskolingen har fået sin helt egen nye bygning. Her har eleverne ikke et klasseværelse i traditionel forstand – i stedet er 
der lagt vægt på gode faglokaler og fællesområder, hvor der er plads til gruppearbejde.



Skolens udeområder er også blevet bearbejdet med multifunktionelle udemøbler, 
der både giver plads til læringsrum, aktivitet og hæng-ud-steder.



Skolens ældste bygning er Philip de Langes 
tidligere private bolig, der i dag er fredet.  

Fra den ene side af 
Prinsessegade til den anden.



RUBOW Arkitekter har bygget en ny bygning oven på en eksisterende hal fra 
90’erne. Samtidig fik de lov at lave én åbning i den ellers noget mørke hal. 



Forbindelse mellem den nye 
og den gamle skolebygning.



Den gamle skolebygning, der tidligere har været hospital, er blevet totalrenoveret med med ny 
ventilation, el, vinduer og solafskærmning. Føringerne er indbygget i det nye faste inventar.  



Tak for i dag.


