	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

PRESSEMEDDELELSE
9. oktober 2014
Campus På Sporet summer af liv
Aalborg har fået en ny destination. På alle hverdage drager mere end 2.200 elever og 350
ansatte mod centrum til adressen På Sporet 8, hvor SOSU Nord og VUC&hf Nordjylland er
flyttet ind og har taget deres nye skolebygninger i brug på det tidligere godsbaneareal.
Den gamle, nedslidte og forladte stykgodsterminal midt i Aalborg nu er blevet genopført og udgør et
summende midtpunkt for uddannelserne i et supermoderne og bæredygtigt byggeri. Ideen var at
restaurere de gamle, bevaringsværdige bygninger, men det viste sig at være uhensigtsmæssigt i
frohold til konstruktionens bæreevne. Til gengæld har skolerne bygget de rundbuede haller op igen i
samme geometri og rå udtryk, så fortidens atmosfære og historie er bevaret i campus.
For at understrege fællesskabet er skolernes driftsselskab og fællesområde navngivet Campus På
Sporet. Den tilhørende grafiske identitet gengiver symbolsk de to skolers særegne farver, der er
henholdsvis grøn og orange, der fletter sammen som spor i bogstaverne C for Campus og S for
Sporet.
Offentligheden er meget velkommen til kigge ind i Campus På Sporet, så de kan opleve et stykke af
Aalborgs kulturhistorie bevaret i de nye rammer med forskudte niveauer og platforme. I det
spændende fællesareal imellem skolerne kan elever, kursister og ansatte koble af, hente inspiration
eller mødes under det store stationsur til en kop kaffe eller frokost i kantinen.
Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik foretager den officielle indvielsen den 7. november 2014 i
forbindelse med et lukket arrangement, hvor undervisningsminister Christine Antorini også deltager i
selskab med skolernes ledelser, ansatte, samarbejdspartnere, særligt inviterede, herunder
akkrediteret presse.
Kontaktpersoner
SOSU Nord:
Direktør Anja Jørgensen, anjo@sosunord.dk, mobil 31647111
Pr-ansvarlig Esben Aaby Nielsen, esaa@sosunord.dk, mobil 40999740 – kontakt for akkreditering.
VUC&hf Nordjylland:
Forstander Svend Madsen, sma@adm.vucnordjylland.dk, tlf. 99300101

	
  

