
 
 

 
 
Selvevaluering af de fysiske rammer på HPR 
 
Status 
Undervisningen gennemføres i 6 huse (A, B, C, D, E og F-huset). 
F-huset er for indskolingsklasserne 0. – 2. klasse, kompetencecentret og SFO 
C-bygningen for 3. -6. klasse (mellemtrinnet) samt skolebiblioteket 
A- og B- bygningen for 7. -10. klasse, hjemkundskab, lærerforberedelse samt administrationen 
D-bygningen gennemføres idræts, sløjd og håndarbejde og musik 
E-huset, Science huset, gennemføres biologi, geografi og fysik/kemi. 
 
D-huset med praktisk/musiske fag trænger til en renovering. Her har vi gamle og slidte lokaler. 
Idrætslokalerne trænger i særlig grad til en renovering, især i forbindelse med at faget nu er blevet 
et prøvefag til FA-prøven. Hjemkundskabslokalet må også betragtes som et faglokale, der er 
trængt på pladsen og trænger til en renovering. 
Der mangler fysiske rammer (kvadratmeter) i F-huset, især til vores SFO i eftermiddagstimerne. 
 
Mål 
I skoleåret 2015-16 har skolen et mål om at kunne tilbyde eleverne fra 0. -10. klasse idræt i nye 
idrætshaller på Femhøje. 
I første kvartal 2016 overdækkes torvet i F-huset. 
I løbet af 2015-16 etableres nye faglokaler for natur/teknik, hjemkundskab, materiel design (hånd-
arbejde og billedkunst) samt bibliotek. 
Der skal skabes bedre forhold for lærerforberedelse på skolen. 
 
Tiltag 
HPR’s bestyrelse har i foråret 2014 godkendt, at skolen indgår i et samarbejde med VUC og 
Hjørring Kommune om etablering af idrætshal på stadiongrunden, og den økonomiske ramme er 
frigivet. 
I foråret 2015 nedsættes arbejdsgrupper til renovering af faglokaler i D-huset. Skoleledelsen er 
tovholder på disse renoveringsprojekter. 
Bestyrelsen har bevilget penge til denne renovering. 
I første kvartal overdækkes torvet i F-huset, og der dannes flere kvadratmeter til SFO i 
eftermiddagstimerne samt plads for indskolingsbørnene om formiddagen. 
 
Tegn 
Der opføres i perioden 1. september 2014 til 1. juli 2016 to idrætshaller (til HPR og VUC) i 
forbindelse med renoveringen af Hjørring Stadion.  
Et samarbejde mellem HPR, VUC og Hjørring kommune.  
Ibrugtagen ca. 15. august 2015. 
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