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Forslag til anlægsprojekter og forslag til ændringer i det eksisterende driftsbudget 

 

Forslag fra: 
(skriv center / institution / 
bestyrelse) 

CBU/Egholmskolen/skolebestyrelsen 

 

Forslag overskrift:  
(skriv overskrift for forslaget) 

Fremtidssikring af Egholmskolens fysiske rammer 
 

 

Økonomi 

 2019  
Beløb i hele 1.000 kr. 

2020  
Beløb i hele 1.000 kr. 

2021 
Beløb i hele 1.000 kr. 

2022 
Beløb i hele 1.000 kr. 

Udgifter  
(+merudgift/-mindreudgift) 

1)  max 
1.000.000 
2) 1.600.000 
3) 8-12 mio 

 

   

Indtægter 
(+mindreindtægt/-merindtægt) 

Se forslag til 
medfinansiering 

   

I alt     

 

Beskrivelse 

1. Kort beskrivelse af forslag til mulighedskatalog: 

Fremtidssikring af Egholmskolens fysiske rammer til en fuldt 4-sporet skole med rammer, der understøtter 
elevernes læring – i klasser, på årgange og på tværs. Forslaget vil skabe de nødvendige rammer som kan 
bidrage til kommunalbestyrelsens mål for skolens elever.  For at nå disse mål skal der skabes rum til 
fleksible måder at lære på, undervisningsdifferentiering og ro til fordybelse på en skolen med snart op til 
1000 elever. Vi har brug for flere grupperum – og at få mindre afstand mellem årgangene. Vi ønsker 
samtidig at skabe/frigive mest mulig plads til eleverne og har derfor lavet tre scenarier; 
1) At samle mellemtrinnet, der i dag er spredt mellem bygningerne. Dette gøres billigst ved, at der 
etableres et køkken i bygning A sådan at SFO-klubben(3-4. klasse) kan rykkes hertil. Det vil give rigtig gode 
muligheder for samarbejde med og overgange til juniorklubben. Derudover skal der flyttes en væg i 
bygning L, sådan at der kan skabes et større fællesrum og et undervisningslokale og tandklinikkens 
personalerum inddrages til skolebrug, så det kan anvendes til lederkontorer sammen med et mindre 
mødelokale. Endelig bør der etableres lydisolering fra musiklokalernes nye placering.    
2) Som scenarie 1 – men med etablering/bygning af grupperum til undervisning/mødelokaler i 
uderummene mellem gangene (gul gang/heksekedlen, heksekedlen/rødgang, rød gang/blå gang) 
3) At der på bygning L i skolegården bygges en første sal, der kan rumme klasselokaler, visse faglokaler og 
gruppelokaler.  
 

2. Konsekvens for borgere/brugere: 

Rammer, der kan understøtte den undervisningsform, der er evidens for virker og differentieringen i 
undervisningen – altså IKKE én klasse, eet lokale – men flere pædagogiske muligheder.  

3. Konsekvens for personale: 

Det har længe været et stort ønske fra skolens personale at få grupperum og at få afdelingerne samlet 
således at det understøtter undervisningsmulighederne.  

4. Afledt konsekvens på andre områder: 
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På længere sigt færre sociale udgifter, når vi lykkes med opgaven  

5. Investeringsbehov (anlæg/drift): 

Anlæg: Bestyrelsen er meget optaget af der findes en løsning og er derfor villig til at finde halvdelen af 
scenarie 1) og 2) som medfinansiering. Det kunne fx være kr. 150.000 i hvert af de følgende tre budgetår 
evt. som bevilget merforbrug. 
Drift: ingen   

6. Tidshorisont: 

Scenarie 1) og 2) Igangsætning i skoleåret 18/19 
Scenarie 3) Igangsætning i skoleåret 19/20 

 


