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Sociale Mursten i Middelfart
/MSS

te fokus på det sunde liv. Det betyder bl.a. klare
holdninger til motion, kost og rygning. På skolen
skal eleverne nemlig have mulighed for at vælge
det sunde til og det usunde fra.
Det store projekt med det nye fælleshus ligger i
klar forlængelse af forstanderen og hele skolens
holdning: Her er intet tilfældigt. Huset er designet
”med fokus på rummelighed, materialer, akustik,
dagslys og programmering, som skaber et fleksibelt og sanseligt miljø, der af eleverne opleves
som trygt og fremmer rolig adfærd og socialisering.”

D. 2. januar 2018 kunne Middelfart Produktionsskole indvie deres nye fælleshus, der ligger
som en stor lade i forlængelse af den gamle
gårds ene længe. Bygningen havde været et
par år undervejs og indeholder Køkken, spisesal og undervisningslokale.

De bedst mulige rammer

Inde i bygningen bliver man slået af de lyse rum
og de lækre lokaler. Her har man lyst til at arbejde og opholde sig. Og det er overhovedet ikke
tilfældigt. For på Middelfart Produktionsskole har
man nemlig blik for, hvordan vores fysiske omgivelser kan være med til at påvirke os i en gunstig
retning.

Når mursten bliver sociale
For Julie Krarup er det vigtigt, at Fælleshuset er et
æstetisk rum, hvor det skal være indbydende at
være, så man har lyst til at gå derind. Det handler
om møblement og indretning, men også, som
hun siger, om ”små ting, som man kan skrue på,
når man er opmærksom på det”. Et område er
lavloftet og indrettet lidt anderledes, her kan
man sidde, hvis man har det svært med store
åbne rum.
De daglige måltider er et vigtigt omdrejningspunkt på skolen og i Fælleshuset, og her gøres
der meget ud af maden. ”Buffeten anrettes, så
salaterne er indbydende, lækre og genkendelige.
De står først på bordet, så den sultne elev har lyst
til at tage af dem. Kød og kulhydrater kommer til
sidst og bliver øset op af køkkenpersonalet.”
Men det store fællesrum skal også kunne bruges
til andre ting, f.eks. organiserer eleverne selv
bankoarrangement og lignende.

For skolens forstander, Julie Krarup handler det
hele tiden om at give skolens elever de bedst
mulige rammer for personlig og faglig udvikling.
Skolen var en af de første, der var med til at sæt-
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Julie Krarup siger:
Middelfart Produktionsskole har gennem ti år
arbejdet med bygge- og renoveringsarbejder. Det
har været en på mange måder langvarig, til tider
drænende, men også en særdeles spændende
proces. Vi har lært meget undervejs, og den bevidsthed, vi har fået omkring de fysiske rammers
betydning som et væsentligt parameter i indsatsen har virkelig åbnet øjnene op for vigtigheden
af at tænke tingene sammen.

Bygherre:
Omfang:

Middelfart Produktionsskole
Spisesal, produktions- og undervisningskøkken og undervisningslokale.
Areal:
1.150 m2
Gennemført: 2016-2018
Budget:
15,2 mio. kr. Budgettet dækker
både nyt fælleshus og gennemgribende renovering af eksisterende bygninger.
Den A.P. Møllerske Støttefond har i 2016 bevilget støtte til byggeriet.
Læs mere i evalueringsrapporten.

Med fælleshuset har vi fået et byggeri, hvor vi i
endnu højere grad kan arbejde målrettet med
trivslen. På en røgfri skole er det vigtigt, at opholdsarealerne indbyder til aktivitet og fællesskab, som eleverne har lyst til at være en del af.
Det muliggør det nye fælleshus, og alle bruger
det flittigt – også uden for spisepauserne til mødeafholdelse, filmforevisning, undervisningslokale m.v. Det har absolut været umagen værd!

Bedre fysiske rammer for socialt udsatte borgere
Meget peger på, at bedre fysiske rammer
sammen med en socialfaglig indsats gavner
socialt udsatte borgeres livsmestring og følelse af at være ligeværdige borgere i samfundet. Derfor ønsker Den A.P. Møllerske Støttefond at udnytte vort særlige afsæt: Den lange
tradition for at støtte byggeri, også til socialt
udsatte.
Støttefonden ønsker at støtte byggeri og anlæg, hvor de ”sociale mursten” er med til at
skabe bedre liv for socialt udsatte. I centrum
er høj arkitektonisk kvalitet, økonomisk bæredygtighed og fokus på borgernes behov for
tryghed, gode relationer, respekt og mulighed
for selv at sætte rammer.
Særligt støtter fonden byggeri, hvor praksisnær socialfaglig indsigt og arkitektur kombineres i udviklingen af fysiske rammer, der er
så gavnlige for socialt udsattes livsmestring, at
de efterfølgende kan udbredes af andre aktører.
Fonden har valgt ét fokusområde under dette
program: Der ydes støtte til udvikling af prototyper, hvor der kan måles en markant positiv
effekt af de sociale mursten.
https://www.apmollerfonde.dk/socialindsats/
programmer/program-3-fokusomraader/
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