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Forslag til anlægsprojekter og forslag til ændringer i det eksisterende driftsbudget 

 

Forslag fra: 
(skriv center / institution / 
bestyrelse) 

Skolebestyrelsen på Egholmskolen 

 

Forslag overskrift:  
(skriv overskrift for forslaget) 

Opgradering af faglokaler til skolereformen  - Håndværk og Design(HDS) 

 

Økonomi 

 2020 
Beløb i hele 1.000 kr. 

2021 
Beløb i hele 1.000 

kr. 

2022 
Beløb i hele 1.000 kr. 

2023 
Beløb i hele 1.000 kr. 

Udgifter  
(+merudgift/-mindreudgift) 

270    

Indtægter 
(+mindreindtægt/-merindtægt) 

Bestyrelsen 
foreslår, at der 
foretages en 
driftsmæssig 
besparelse i 
Sundhed og 
forebyggelse samt 
Kultur, Fritid og 
Frivillighed, sådan, 
at der skrues ned 
for de aktiviteter 
og dermed antallet 
af ansatte 
konsulenter.   

   

I alt     

 

Beskrivelse 

1. Kort beskrivelse af forslag til mulighedskatalog: 

SB ønsker følgende faglokaler tilpasset skolereformen – særligt i faget Håndværk og Design 
(HDS – tidligere to selvstændige fag; sløjd og håndarbejde) er det udfordrende at få lokalerne til at 
fungere med målene for indholdet.  

 

2. Konsekvens for borgere/brugere: 

Eleverne vil opleve sammenhængen i faget og mellem fagdisciplinerne på en helt anden måde end nu.  

3. Konsekvens for personale: 

Langt bedre muligheder samarbejde i fagene. Fx er Håndværk og Design eet fag, men fordelt i to lokaler 
uden adgang mellem. 

4. Afledt konsekvens på andre områder: 
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I situationer hvor der er brug for vikar vil én af de faste HDSlærere kunne gennemføre undervisningen for 
hele klassen, fordi det vil være muligt, at have en hel klasse i gang samtidig grunder lokalets størrelse og 
fordi det vil være muligt at have opsyn med hele klassen.     

5. Investeringsbehov (anlæg/drift): 

Fjernelse af væg mellem lokalerne:                 50.000,- 
Flytning og genbrug af møbler                           30.000,- 
Etablering af glasvæg                                            40.000,- 
El arbejde                                                                  50.000,- 
Hul til ny dør                                                             20.000,- 
Ny dør                                                                          10.000,- 
Ny væg i gips                                                             40.000,- 
ST skoleinventar                                                      30.000,- 
______________________________________________ 
I alt                                                                                270.000,- 
 
Beløbets størrelse er anslået af Michael Carlos Rosted 
______________________________________________ 
 

6. Tidshorisont: 

2020 

 


