Skoleudvalget

Punkt 2.

Godkendelse af dispositionsforslag for Vodskov Skole - læringsmiljø
2019-012972
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, dispositionsforslag for Vodskov Skole
- læringsmiljø, og at den afsatte anlægssum er til rådighed for projektet frem til aflevering, således at det er
det samlede projekt, der udsendes i licitation.

Beslutning:
Godkendt.
Bjarne Sørensen var fraværende
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Sagsbeskrivelse
Til projektet på Vodskov Skole er der i Budget 2018-2022 afsat 35,5 mio.kr. Der er i budget 2020 afsat
750.000 kr. til madkundskab.
Projektet forventes færdigt til skolestart 2022. Det forudsættes, at den afsatte anlægssum er til rådighed for
projektet frem til aflevering, og at det således er det samlede projekt, der udsendes i licitation.
Byggeudvalget har sammen med SMAK udarbejdet dispositionsforslag for Vodskov Skole.
Dispositionsforslaget omhandler en modernisering af læringsmiljøet på Vodskov Skole for:
 Indskoling
 DUS
 Mellemtrin
 Udskoling
 Håndværk og Design
 Billedkunst
 Madkundskab
Desuden er der sket en centralisering, aktivitetstilpasning og en arealreducering i personalefaciliteter.
Denne omfattende modernisering vil sætte sit tydelige spor på hele skolen, og danne en helt ny ramme for
læring i tråd med skolens vision og pædagogiske praksis.
Læringsmiljøet er bygget op om aktivitetsbaserede zoner, som er blevet kortlagt i tæt samarbejde med
personalet.
Det aktivitetsbaserede læringsmiljø, taler sit tydelige sprog til elever, lærere og pædagoger, således at
rummene for fremtiden vil fungere som den 3. pædagog. Her vil stærkt kodede rum give optimale
betingelser for:
 Formidling
 Samarbejde
 Individuel fordybelse
 Produktion og undersøgelse
 Bevægelse
 Fællesskab
Dispositionsforslaget sigter mod at skabe rammen for en fremtidssikret skole, der tilgodeser elevprognoser
og et sandsynligt stigende elevtal. Derfor etableres der rum for en fuldt 3-sporet skole i indskoling og på
mellemtrin og 4 spor i udskolingen.
De fremtidige brugere af Vodskov Skole vil blive mødt af et levende og varieret læringsmiljø som afspejler de
forskellige udviklingstrin, fag, leg og læring.
Samtidig har det været vigtigt at understøtte fællesskabet og den samlede skole – dette er bl.a. understøttet
ved, at udvikle et samlet farveskema for skolens afdelinger.
Gangarealer og stamlokaler er tonet med en gennemgående varm og neutral farvetone, som giver ro for øje
og øre, imens stærkt kodede fællesrum taler sit tydelige sprog med farve og funktion.
Brugeren af rummene vil opleve et levende læringslandskab hvor særlige funktioner og fællesrum markerer
sig med tydelige ”ansigter” når man bevæger sig rundt på skolen.
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Dispositionsforslaget viser en løsning, der kan gennemføres for det budgetterede beløb.
Den samlede opstilling er jf. nedenstående:
Håndværkerudgifter
Uforudsete udgifter
Øvrige omkostninger
Tekniske omkostninger
I alt

28.300.000
2.900.000
700.000
4.350.000
36.250.000

Fast inventar som indgår i håndværkerydelsen er illustreret fra side 88-133 i dispositionsforslaget. Løst
inventar er ikke en del af projektet.
Den videre rådgivningsydelse vil blive udbudt i totalrådgivning jf. udbudsloven og entrepriseydelsen vil
efterfølgende blive udbudt i fag-/storentreprise jf. tilbudsloven.
Arkitektfirmaet SMAK og Rambøll, som bygherrerådgiver, er rådgiver på projektet til og med endt udbud til
totalrådgiver.
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Bilag:
Dispositionsforslag Vodskov Skole
Vedståelsesskrivelse Vodskov Skole
Præsentation af dispositionsforslag i skoleudvalg Vodskov
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