Skoleudvalget

Punkt 6.

Løvvangskolen – orientering om renovering og om profilbeskrivelse
2013-24462
Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets og Magistratens orientering, status og tidsplan vedr.
renovering i forhold til PCB og i forhold til profilbeskrivelse af Løvvangskolen.
Beslutning:
Til orientering.
Udvalget tilslutter sig tidsplanen og forslag til involvering og ønsker løbende orientering i f.t. milepæle i projektet.
Per Clausen fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Der er i budget 2015 besluttet, at der afsættes et markant beløb til renovering af Løvvangskolen. Renoveringsarbejdet handler om fjernelse af PCB-holdige materialer, modernisering af undervisningsfaciliteter samt
profilrenovering af de fysiske rammer.
PCB
Skoleudvalget og Magistraten er tidligere orienteret om, at der i forår/sommer 2014 er blevet foretaget målinger på Løvvangskolen, der viser at luften på skolen indeholder højere koncentrationer af PCB end Sundhedsstyrelsen anbefaler. I løbet af efteråret har konsulentfirmaer gennemgået bygningerne og fremkommet
med anbefalinger om, hvordan renovering i forhold til at fjerne PCB fra skolen kan foregå.
Selvom koncentrationerne af PCB er større end Sundhedsstyrelsens anbefalinger, er de ikke højere, end der
kan arbejdes med en renovering af skolen over en periode, og koncentrationens størrelse gør også, at det vil
være muligt at vælge forskellige løsninger. Det vil således være en mulighed at lave en mindre indgribende
proces, hvor de primære kilder fjernes, der sker en forsegling af områder med PCB, og der etableres mekanisk ventilation.
En sådan renovering vil formodentlig bringe PCB koncentrationen ned under grænseværdien. Imidlertid vil
det betyde, at ved enhver fremtidig ændring af lokalerne på Løvvangskolen, vil der skulle arbejdes med bortskaffelse af PCB materiale. Anbefalingen er derfor nu, at der foretages en fuldstændig PCB renovering, hvor
alt PCB fjernes fra skolen. Dette indebærer en renovering af skolen over en længere periode.
En forudsætning for en tidsplan der har en ”tålelig” længde er, at der kan flyttes elever ud af skolen i en periode, således det vil være muligt at afskærme dele af skolen, som så kan renoveres. Der arbejdes med, at
det vil være 10. klasse, der skal genhuses under renoveringen, mens resten af klasserne må flyttes rundt på
skolen i forhold til renoveringen.
Profilrenovering
Der har været afholdt møde mellem forvaltningen og skolen, hvor processen med profilrenovering har været
drøftet. Processen igangsættes hurtigst med involvering af medarbejdere, forældre, elever, skolens andre
interessenter og interessenter i lokalområdet i øvrigt. Der vil blive arbejdet med at skabe den gode fortælling
og inddrage flest mulige i beskrivelsen.
Tidsplan
Nedenfor er skitseret en mulig tidsplan for arbejdet med de elementer som hidtil er drøftet. Der er indarbejdet, at 10. klasse flyttes fra et skoleårs begyndelse. Hvis det vurderes, at 10. klasse kan flyttes midt i et skoleår, kan processen måske fremskyndes nogle måneder.
Tid

Handling

December/januar

Orientering af Skoleudvalget og Magistraten

Primo januar 2015

Orientering af medarbejdere, forældre, elever, m.v.

Januar/februar/marts
2015

Proces på Løvvangskolen med drøftelse af profil for en fremtidig ny Løvvangskole

Februar 2015

Drøftelse af 10. klasse i Skoleudvalget. Placering af 10. klasse under Løvvangskolens renovering. Der skal formentlig ske genplacering af 10. klasse i
skoleårene 2016/17 og 2017/18

Marts/april 2015

Debat og godkendelse af skoleprofil. Skolebestyrelse, MED og Skoleudvalg

April/maj 2015

Inspiration til fysisk indretning af ny Løvvangskole. Der kan være tale om
materiale, besøgstur m.v.

Maj/august 2015

Beskrivelse af en ny Løvvangskole til brug for udbud af opgaven af såvel
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PCB renovering som profilrenovering = Byggeprogram
August/september
2015

Godkendelse af beskrivelse/byggeprogram af ny Løvvangskole i Skolebestyrelse, MED og Skoleudvalg. Prækvalifikation af totalrådgiver

Oktober/november
2015

EU-udbud af totalrådgiverydelsen samt evaluering og aftaleindgåelse

December
2015/februar 2016

Dispositionsforslag og godkendelse i Skoleudvalget

Marts/September
2016

Projektforslag, for- og hovedprojekt samt EU-udbud af håndværkerarbejderne (undgå udbud i sommerferie)

Oktober 2016

Bygningsarbejderne påbegyndes

August 2018

10. klasse flytter tilbage til ny Løvvangskole

August 2018

Indvielse af ny Løvvangskole
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