Skoleudvalget

Punkt 3.

Godkendelse af dispositionsforslag for Gl. Lindholm Skole - læringsmiljø
2019-012990
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, dispositionsforslag for Gl. Lindholm 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 Gl. Lindholm Skole er der i Budget 2018-2022 afsat 28,1 mio.kr.
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 Gl. Lindholm Skole.
Dispositionsforslaget omhandler en modernisering af læringsmiljøet på Gl. Lindholm Skole for:
 Mellemtrin


Udskoling



Specialundervisning



Naturvidenskab



Billedkunst



Madkundskab

Desuden etableres et produktionskøkken med inventar fra Løvvangskolen.
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

I dispositionsforslaget etableres der lokaler på mellemtrin og udskoling svarende til en 2,5 sporet skole, som
imødekommer skolens behov. Forslaget disponerer ydermere 5 fælleslokaler i tæt tilknytning til mellemtrin
og udskoling som på sigt kan omdannes til stamlokaler, hvis behovet skulle opstå.
Alle faglokaler og fællesrum åbner sig op mod gangarealerne hvor faget/funktionen udstilles i en
specialdesignet væg. I faglokaler og fællesrum vil de specialdesignede grønne endevægge yderligere
understøtte en aktivitet og være med til at kode rummet som noget særligt.
Stamlokalerne varierer som type med forskellige indretningsprincipper, som grundlæggende kan det samme,
men som giver elever og personale en
oplevelse af variation over skoledagen og skoleårene.
Der etableres ventilation i de undervisningsrum på skolen, der ikke allerede har ventilation.
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Dispositionsforslaget viser en løsning, der kan gennemføres for det budgetterede beløb.
Den samlede opstilling er jf. nedenstående:
Håndværkerudgift
Uforudsete udgifter
Øvrige omkostninger
Tekniske omkostninger
I alt

21.800.000
2.200.000
600.000
3.500.000
28.100.000

Fast inventar som indgår i håndværkerydelsen er illustreret fra side 59-104 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:
20190210_Dispositionsforslag_Gl_lindholm
Vedståelsesskrivelse Gl. Lindholm dskole
Præsentation af dispositionsforslag for skoleudvalg Gl. Lindholm
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