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Vi er altid i en fysisk kontekst som påvir-
ker os og vores væremåde. Den fysiske 
kontekst i et dagtilbud eller en skole, må 
aldrig være en hindring for børnenes ud-
foldelse, læring og trivsel”

Rasmus Challi, Partner, rasmurasmus ApS
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Vilkår og virkelighed
Landets dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner er i en kon-
stant udvikling. Skiftende politiske målsætninger, afledt af reformer 
samt nye diskurser om pædagogik og læring er blot nogle af de 
parametre der løbende skal tages stilling til. Dette påvirker hvordan 
vi tænker og bruger de eksisterende rammer. 

Hertil kommer en løbende udvikling i optimeringen af de bygnings-
fysiske rammer, hvor indeklima, bæredygtighed og løbende vedli-
geholdelseskrav også sætter en markant dagsorden.

Prioritering
Ovenstående er blot nogle blandt mange parametre, der stiller sto-
re krav til hvordan vi udvikler vores institutioner fremadrettet. Om 
det handler om nybyg, en helhedsrenovering, klimaskærm eller blot 
ændret brug af de eksisterende rammer, vil det være givtigt både at 
bevæge sig i et overordnet helikopterperspektiv, hvor vi sammen ser 
på hvad I vil om 3, 5 og 10 år, samt bevæge os helt tæt på en med-
arbejder og børnegruppe. Her kan vi sammen afkode hvad der er 
ønsker og brug for her og nu. 
Den gode institution eller skole skabes ikke ved blot at fokusere på 
enkelte elementer, men i et helhedsbillede hvor en lang række fakto-
rer bringes i spil. Det giver ikke mening at bruge store summer på en 
energirenovering af en gammel skolebygning, hvis ikke de pædago-
giske visioner og didaktiske ambitioner kan udfoldes.



Tilgang og samarbejde
Hos rasmusrasmus har vi stor erfaring samt en tilgang målrettet 
de komplekse problemstillinger der gældende for institutions- og 
skolebyggeri. 

Traditionelle arkitektydelser kombineres med specialistkompeten-
cer indenfor de fysiske rammers påvirkning af- og samspil med pæ-
dagogik, læring og trivsel. Vi har samtidig et stort netværk og mange 
samarbejdspartnere i sektoren, hvorfor vi kan tilbyde alle ydelser 
indenfor både bygherrerådgivning, arkitekt- og ingeniørfag. 

Vi prioriterer at du har én og samme kontaktperson, hvorfor sam-
arbejdet med os vil være enkelt og personligt, uanset opgavetype.
 
Samlet giver det en helhedsorienteret bygherrerådgivning som 
bringer jeres projekt, uanset størrelse, fra den traditionelle rådgiv-
ning til en 360 graders helhedsløsning. 

ARKITEKTER 
OG RÅDGIVERE

Hos rasmusrasmus arbejder vi med en høj faglig-
hed indenfor arkitektur og bygherrerådgivning, 
og har gennem de sidste 10 -15 års ansættelser 
ved private tegnestuer samt offentlige sektor på 
ministerielt niveau tilegnet os nogle af landets       

Succesfyldt resultat
For at et samarbejde og et projekt bliver en succes, uanset om det 
er et bygget produkt, en rapport eller en undersøgelse af mulig-
heder, kræver det et ejerskab ved alle projektdeltagere. Netop im-
plementering og ejerskabsfølelse er en vigtig målsætning for alle 
opgaver vi deltager i. Derfor er brugerinvolvering, interessenthånd-
tering, overdragelse og projekt- og procesledelse en naturlig del af 
vores værktøjskasse.

Et samarbejde med os vil munde ud i en rådgivning som kan tage 
hånd om alle faser i Jeres projekt og problemstilling. Vi er med fra 
den første idé og til det færdige resultat skal evalueres.

Vi arbejder erfarinsbaseret i forhold til den sparring og udvikling vi bidra-
ger med. 

Vores tilgang er altid i en tredeling mellem vilkårene i den aktuelle kon-
tekst, jeres ønsker og behov samt vores faglighed. På den måde forsøger 
vi at finde det unikke i hver enkelt opgave, udtryk eller detalje samtidig 
med, at vi bevare blikket på de overordnede linjer i det lange perspektiv.

”En altid stram økonomi og presset tidsplan 
er kendte udfordringer, og et vilkår som vi 
har stor erfaring med at drive processer og 
projekter i.

Rasmus Challi, Partner, rasmurasmus ApS

stærkeste specialistkompetencer indenfor rådgiv-
ning, udvikling og byggeri af dagtilbud- og skole-
byggerier



ALLE PROJEKTER ER 
FORSKELLIGE, MEN 
HVER GANG HAR 
VI DE SAMME MÅL MED 
VORES ARBEJDE:

At tænke økonomi, bæredygtighed 
og funktionalitet sammen med jeres 
faglige, menneskelige og sociale visi-
oner, og skabe det helhedsorientere-
de projekt, der sikrer jer mest værdi 
– både nu og i fremtiden.

At opnå stærke helhedsløsninger 
gennem indlevelse i jeres behov og 
fokus på detaljerne. 

At nå længere end til den mest oplag-
te løsning ved at bruge vores faglig-
hed og erfaring.
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UDVALGTE REFERENCER:

HELHEDSSCREENING

Udarbejdelse af screeningsrapport 
for den nuværende bygningsmasse 
og udvikling af scenarier for fremti-
dig brug af privatskole i Syddanmark.

INDEKLIMA I FOLKESKOLEN

National Statusrapport om indekli-
maet i de danske folkeskoler. 

INTERNATIONALT NETVÆRK

Netværksfacillitator samt oplægshol-
der for udenlandske interessenter 
med fokus på skoleudvikling . 

rasmusrasmus ApS 
Arkitekter

www.rasmusrasmus.dk 

+45 4083 8531

rc@rasmusrasmus.dk

Kontaktperson: Rasmus Challi
Klostergade 28, 1. sal

8000 Aarhus C

KAN DU GENKENDE 
NOGLE AF NEDENSTÅENDE 
UDFORDRINGER?

Hvordan øger vi læring og trivsel hos børnene og 
eleverne?

Hvordan kan vi udnytte eksisterende rammer 
bedre?

Hvordan får vi igangsat en proces?

Er det dyrt, hvad med totaløkonomien?

Hvordan prioriterer vi mulige indsatser?

Hvor fleksibelt skal vi tænke rammerne?

Hvordan skaber vi de optimale rammer for 
eksempelvis bevægelse eller fællesskaber?

Hvad skal der til for at et fællesskab fungerer?

Hvordan kan et konkret projekt se ud?

Hvordan kan vi tænke vores projekt og 
lokalsamfundet sammen?

Kan nye løsninger give os besparelser på 
driftsbudgettet?

Hvis ja, så tøv ikke med at kontakte os. Vi 
stiller gerne op til et uforpligtende møde, 
hvor vi kan afklare mere omkring Jeres 
problemstilling og om hvordan vi kan hjælpe 
Jer.


