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PRESSEMEDDELELSE 
150 års jubilæum og indvielse af 1.400 m2 ny skolefløj på Klostermarksskolen, Aalborg 
 
150 års privatskolehistorie 
Klostermarksskolen i Aalborg fejrer i år 150 årsdagen for skolens åbning i august 1871 som 
forberedelsesskole til Katedralskolen. 
Skolen er i dag en moderne privatskole med ca. 600 elever i børnehaveklasse til 10.kl.  
I alle årene har skolen tilbudt eleverne en overskuelig, struktureret og genkendelig hverdag med solid faglig 
undervisning og med vægt på dannelse, gode traditioner og plads til den enkelte elev og familie. Det er 
skolens mål at give alle elever lyst til at blive dygtige i et fællesskab der skaber de bedste muligheder for 
videre uddannelse og et godt liv.    
Klostermarksskolen har i dag to spor i bh.kl.-6.årgang, tre spor i 7.-9. årgang og fire spor i 10.årgang. 
Desuden fritidsordning for bh.kl.-3.kl. og eftermiddagsklub for 4.-6.årgang. 
Skolen har ca. 75 ansatte og er placeret i Aalborg Centrum/Vestby, hvor hovedbygningen blev bygget i 1904 
efter skolens første år i midtbyen, bl.a. med lokaler på Aalborg Kloster  
Der er i anledning af skolens jubilæum udgivet et kort jubilæumsskrift, som både beskriver skolens historie 
og aktuelle situation og bygger videre på udgivne jubilæumsskrifter fra skolens 100 års og 125 års 
fødselsdag. 
Skolens fødselsdag fejres med den traditionelle fødselsdagstovtrækning og is til eleverne d. 23.august. Den 
24.august arrangeres der fællestime med fødselsdagskage og besøg af en af skolens tidligere elever Huxi 
Bach, og endelig d. 26. aug. med en officiel reception for forældre, tidligere elever, naboer, venner og 
kolleger. 
 
Indvielse af ny undervisningsbygning af CF Møller Archietects, Aalborg 
Skolens fødselsdag er samtidig indvielse af en ny undervisningsfløj på ca 1.400 kvm, som netop er taget i 
brug. Bygningen er tegnet af CF-Møller Architects, Aalborg og opført som totalentreprise af Magnus 
Thomsens Eftf. Aalborg. 
Undervisningsfløjen rummer faglokaler til naturfagsundervisning (STEM), bevægelse, billedkunst og musik, 
samt en tagterrasse til udendørs undervisning med udsigt over Aalborg Vestby. 
De nye lokaler skal give skolen nye muligheder for faglig udfoldelse på alle alderstrin, og understrege skolens 
ønske om solid faglig undervisning. 
CF Møller Architects ikoniske bygning falder smukt ind i Vestbyens arkitektur. Bygningen er netop blevet 
udsmykket med et smukt gavlmaleri af den hollandske kunstnerduo Telmo Miel.  
Inde i bygningen har skolens billedkunstelever udsmykket lokalerne i sammen med den lokale kunstner og 
arkitekt Kristian Lange, der har samarbejdet med eleverne om flere udsmykningsprojekter på 
Klostermarksskolen. Omkring bygningen er en ny legeplads til skolens elever i disse dage under udførelse. 
 
Reception torsdag 26. august kl 15-17 
Klostermarksskolen inviterer til en officiel reception i anledning af jubilæum og indvielse torsdag d. 26. 
august kl. 15-17. (indbydelse vedlægges) 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skolen på 96311818 
 

Venlig hilsen  
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