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Kunst og naturfag under nyt tag på Sankt Ansgars skole 

Om et års tid er Sankt Ansgars skole klar med nye smukke lokaler til undervisning i kunst og 

naturfag. Lokalerne indrettes i forbindelse med en gennemgribende renovering af skoles tag og 5. 

sal. Projektet er støttet med 20 mio. kr. fra A.P. Møller og hustru Chastine MC-Kinney Møllers fond 

til almene formål. 

Ejendomsfonden Nørrebrogade 27 har netop indgået aftale med entreprenør Hansen & Andersen om 

ombygning af Sankt Ansgars Skoles tag og hovedtrappe, og byggeriet går i gang nu i efteråret. De nye 

undervisningslokaler, der indrettes på skolens øverste etage, skaber helt nye og smukke rammer for 

naturfag og kunst. Den nye hovedtrappe og elevator skaber tilgængelighed til alle etager og binder forhus 

og baghus sammen. Byggeriet skal stå færdig om et år. 

”Jeg glæder til, at vi får skabt nye og spændende lokaler for vores skolebørn, og det er en opgave, vi ikke 

kunne løfte uden det store bidrag fra A.P. Møllers fond. Det bliver selvfølgelig noget besværligt, mens 

ombygningen står på, men det bliver et kæmpe løft for vores pædagogiske rammer” siger skoleleder 

Kirsten Poulsen. 

Skolen i hjertet af Indre Nørrebro 

Sankt Ansgars Skole lægger vægt på et godt fagligt og socialt miljø, hvor man lærer noget og kan tale åbent 

og respektfuldt om politik, tro og mangfoldighed. Skolen løser samtidig en integrationsopgave på Indre 

Nørrebro. Der går børn her med 30 forskellige nationaliteter med forskellig religiøs eller ikke-religiøs 

baggrund. Skolen har et multikulturelt skolemiljø, med elever der kommer fra alle samfundslag.  

”Jeg er glad og stolt over, at det er lykkedes at få det store projekt på benene. Vi har fået enderne til at nå 

sammen med hjælp fra mange sider. Tusind tak for det. Det giver et løft til skolen, som leverer et vigtigt 

fagligt og kærligt bidrag til vores lokalsamfund her på Indre Nørrebro.” siger Tove Skrumsager Frederiksen, 

bestyrelsesformand for Ejendomsfonden Nørrebrogade 27. 

Der går ca. 320 børn på Sankt Ansgars Skole fra 0. til 9. klasse, og skolen er arbejdsplads for 35 lærere. 

Skolen har et velfungerende samarbejde med Sankt Johannesgårdens Fritidshjem. Sankt Ansgars Skole er 

en katolsk privatskole, som blev grundlag i 1906. 

Fakta 

Projektet udføres af Ejendomsfonden Nørrebrogade 27, som er bygherre, Hoff & Sørensen, som er arkitekt 

og totalrådgiver, Hansen & Andersen, som er hovedentreprenør samt H+ Arkitekter v/Kurt Schou, som er 

bygherrerådgiver. Mens byggeriet står på, er eleverne i 5. til 9. klasse genhuset i andre lokaler.  

Bygningen er opført i 1900 oprindelig som udlejningsejendom. Sankt Ansgars Skole har haft til huse på 

Nørrebrogade 27 siden 1923. Ejendommen har været ejet af den katolske kirke i Danmark indtil august 

2021, hvor den blev købt af Ejendomsfonden Nørrebrogade 27, som har til formål at drive og vedligeholde 

ejendommen til skoledrift. 

Kontakt: Skoleleder Kirsten Poulsen 3539 4646 eller bestyrelsesformand for Ejendomsfonden 

Nørrebrogade 27 Tove Skrumsager Frederiksen 2231 3575. 


