
 

D. 29.august 2022  

Anmodning om budget til midlertidige klasselokaler i form af pavilloner 

Bestyrelsen indsendte tilbage i marts 2022 anmodning om budget til yderligere to klasselokaler (i alt 4 

klasselokaler) samt midlertidig opstilling af pavilloner, idet vi så ind i massiv lokalemangel allerede fra 

august 2022, mens den godkendte tilbygning af klasselokalerne først blev vurderet færdig til ibrugtagning 

januar 2024. 

Efter at projektet har fået en byggeleder tilknyttet, har vi modtaget, hvad vi har fået oplyst er, en 

realistisk tidsplan, hvor tilbygningen først vil stå færdig april 2025, altså 16 måneder senere end først 

vurderet. 

Vi er fortsat i den positive situation, at skolen har stor søgning af udefrakommende elever i 

skoledistriktet, og vores lokalemangel er derfor fortsat akut. 

Det lykkedes at få hastet en ombygning af skolens eneste depotlokale igennem hen over sommerferien, 

hvormed alle klasser pr. august 2022 har et lokale til stamklassen. Der er dog INGEN lokaler ledige på 

skolen, og der er dermed ikke mulighed for, at de store klasser med helt op til 28 elever kan deles i flere 

lokaler ved gruppearbejde og holddeling. Vores stamklasselokaler er ca. 48-64kvm og jf. Danmarks 

Lærerforening er de største heraf (60 – 65 kvm.) egnet til klasser på ca. 22 elever (flere af vores klasser er 

på 24-29 elever). Flere klasser er altså allerede nu klemt ind i klasselokaler, som er for små ift. 

anbefalingerne. 

Udfordringen med det manglende depot (fordi det også er inddraget til klasselokale), kommer lige pt. til 

udtryk ved, at overskydende skoleborde og stole står opmagasineret udendørs i skolegården under et 

halvtag. Andet materiel f.eks. tavler, reoler, smartboards, kortophæng, scenekasser mv. står forskellige 

steder rundt på gangarealerne, ligesom rengøringens gulvvaskemaskine også står til opladning ude på 

gangarealet. Vi har fundet en midlertidig løsning på det manglende depot, ved at låne et lokale på den 

tidligere Ørum Skole. Dette er naturligvis kun en kortvarig nødløsning, da der går alt for meget spildtid + 

kørepenge ved kørsel frem og tilbage, hver gang noget skal hentes/bringes til depotet – et depotlokale må 

anses for en absolut nødvendighed. 

Vi skal derfor anmode kommunalbestyrelsen om at afsætte midler, så der hurtigst muligt kan opsættes 

pavilloner på skolens matrikel med min. 4 lokaler á ca. 75 kvm, hvormed vi også til kommende skoleår kan 

tilbyde et klasselokale til alle vores klasser samt de mest nødvendige rum til holddeling. Pavillonerne vil 

være en midlertidig løsning, indtil vores nye klasselokaler (forhåbentligt 4 lokaler inkl. toiletfaciliteter) 

står klar i april 2025. 

Vi henviser desuden til tidligere indsendt anmodning om budget i marts 2022 for yderligere redegørelse for 

elevtal mv.  
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