Investeringer i skoler..
Udgangspunkt = Budget 2015
4. november 2014

Referat magistratens budgetforslag:
Arbejdet med folkeskolereformen vil forsat i 2015 være skoleforvaltningens
største opgave, og det er et samlet byråd der indstiller, at skoleområdet
opjusteres væsentligt indenfor anlægsområdet, med henblik på at sikre kvalitet i
de fysiske rammer, som reformen skal udmøntes i.
Overordnet er skoleområdet sikret et anlægsbeløb på minimum 500 mio. kr. i
perioden fra 2015- 2018 til investering i skolerenovering og nybyggeri,
prioriteringen vil primært være på renovering til moderne undervisningsforhold,
men også renovering i forhold til indeklima og energianvendelse.
Med henblik på optimal udnyttelse af den afsatte ressource i perioden fra 20152018 igangsættes i 2014 en undersøgelse af renoveringsbehovet på alle
skoler, undersøgelsen forventes afsluttet i begyndelsen af 2015, hvorefter
Skoleudvalget vil foretage den endelige prioritering af anlægsmidlerne.

Referat magistratens budgetforslag:
I anlægsoversigten er indlagt renovering af Vesterkæret skole i 2015 og 2016
med 18 mio. kr. og afslutning af renovering af Gug skole i 2015 med 10,5 mio.
kr. I 2016 og 2017 er der afsat 17 mio. kr. til renovering af Grindsted skole.
Desuden er der afsat midler til gennemgang af legepladser og til indretning af
skoleboder.
Der vil blive afsat et markant beløb til renoveringen af Løvvangskolen.
Renoveringsarbejdet vil blive påbegyndt i 2014 med henblik på fjernelse af
PCB-holdige materialer, modernisering af undervisningsfaciliteterne samt
profilskolerenovering af de fysiske rammer.
En del af drøftelsen vedr. anvendelsen af budgetrammen på 500 mio. kr. vil
være relateret til ønsket om enten at nybygge eller renoverer en
eksisterende skole som et eksempel på ”Fremtidens folkeskole” af
anlægsmidlerne.

Fra investeringsplan til kommissorium
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• Investeringsplan overordnet (3/11)
• Drøftelse skoleudvalg, udgangspunkt budget
• Input til kommissorium

• Skoleudvalget afholder møde med AK bygninger + arkitekter.
• (Skoleudvalget afgiver input til prioriteringer i processen)
• (AK bygninger og arkitektfirmaet forklarer undersøgelsesprocessen)
• AK bygninger besøger skoler og er dialog med skoler vedr. indretning og renovering.
• AK bygninger er løbende i dialog med Skoleforvaltningen.

• AK bygninger udarbejder i samarbejde med et (flere) arkitektfirma investeringsFORSLAG
• Behandling skoleudvalg.
• Behandling budgetforligspartier.
• Overlevering AaK Bygninger og igangsætning af planen.

Hvad skal et kommissorium indeholde?
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Faglokaler
For elever
For lærere
For lokalsamfund/omverden
For specialklasser/børn med handicap
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Hvordan vil vi prioritere/klassificere for investeringer?
Penge afsat til Løvvangskolen
Penge afsat til ”stor pulje renovering”
Ønske om nybygning/renovering til Fremtidens
Folkeskole på én skole

Ønsker/
vægtning?

Hvem skal inddrages?

AK
Bygninger

F-MED

Tovholder:
Skoleforvaltningen

