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Ombygning af Valby skole til Frejaskolen
Da Valby skole skulle flyttes til de tidligere porcelænshaller i Valby,
er den eksisterende bygningsmasse blevet ombygget så den kan
huse Frejaskolen. Frejaskolen er et kombineret skole- og fritidsklubtilbud med egne faglokaler og administration. Den nye specialskole
skal huse 16 specialklasser (92 elever) og en ressourcegruppe (4
elever) på klassetrinene bh.kl.-10. klasse.
Frejaskolen er beliggende på Rughavevej midt i Valby umiddelbart
ved Valby Station og Toftegårds Allé. Skolen har til huse i tre bygninger adskilt af Valby Tingsted. På den ene side af vejen ligger den
store hovedskolebygning og på den anden side gymnastiksal og den
tidligere inspektørbolig kaldet “villaen”.
Frejaskolen er Københavns kommunes specialskole for elever
med vanskeligheder indenfor autismespektret. Børnene er karakteriseret ved svære kontakt- og kommunikationsvanskeligheder
Diagnostisk er de i dag defineret som børn med gennemgribende
udviklingsforstyrrelse (autisme og Aspergers Syndrom samt beslægtede forstyrrelser). Børnene er kognitivt vurderet til at ligge
indenfor normalområdet - dvs. ikke-mentalt retarderede. Der tages
udgangspunkt i en forståelse af, at barnets funktionsforstyrrelse er
baseret på organisk/biologisk grundlag.
I normal tale skal en moderne skole være en stor, åben og fleksibel
enhed, men dette gælder ikke, når brugergruppen er børn med
autisme. Børn med autisme foretrækker at opholde sig i små og
overskuelige sammenhænge, hvor det er lettere at fastholde koncentrationen i trygge og velkendte omgivelser. Da de eksisterende
bygninger netop rummer et stort antal mindre lokaler, er det derfor foreneligt med relativt få og enkle indgreb at ombygge disse til
en ny og velfungerende specialskole for denne børnegruppe.
En specialklasse, med tilhørende heldags/fritidstilbud, er opbygget
af et grupperum, to mindre birum/aflastningsrum, et depot og et
fælleskøkken, der deles med nabogruppen. Specialklassen huser
5-6 elever samt 2-3 voksne. Gruppelokalet fungerer som samlingspunkt for gruppens aktiviteter. Lokalerne indrettes med individuelle
arbejdspladser og gruppefaciliteter, så som gruppebord og stole,
computerbord, sofa, reoler og lign. Eleverne vil i løbet af dagen
skifte imellem de forskellige aktiviteter/faciliteter, ligesom de også
vil benytte fagområder og udearealer.
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