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1. Projekt til Borgerskolens udearealer og udvendig og indvendig
skiltning på Borgerskolen og Mølleholmskolen
Sagstype: Åben
Type:
Institutions- og skoleudvalget I
Sagsnr.: 12/6441

Sagsfremstilling
I sag om ”Ekstraordinære udgifter på skolestrukturprojekterne ” som blev vedtaget i marts
2012, blev der varslet en ny sag, om indretning af udearealerne på Borgerskolen samt ekstrabevillling til skiltning på både Mølleholmskolen og Borgerskolen, i junimøderækken.
Denne sag beskriver omfanget og økonomien i disse projekter.
Skilteprojekter
Skolestrukturprojekterne for Borgerskolen og Møllevangsskolen omfatter en markant til- og
ombygning af begge skoler.
Der er føjet nye lokaler til, og flere bygninger er inddraget i skolernes fremtidige virke. Når
skolerne står færdige vil deres daglige brug være ændret væsentligt. Både nye – og eksisterende brugere vil have behov for en præcis skiltning, så man kan finde det rette lokale i rette
tid.
Der er ikke medtaget økonomi til skiltning i de to skolestrukturprojekter.
Den nye udendørs skiltning skal udføres efter kommunens nye skiltedesign, og skal primært
placeres i eksisterende galger. Der er foretaget en vurdering af behovet for supplerende skiltning samt udskiftning af skilte i eksisterende galger med skilteplader i nyt design.
Den nye indendørs skiltning vælges i et standardsystem, som er udført i et robust design hvor
det er enkelt og billigt at ændre på skiltningen i takt med, at skolernes anvendelse justeres fra
år til år.
Udearealerne på Borgerskolen
Helhedsplanen for Borgerskolens udearealer omfatter en bearbejdning af friarealerne på hele
matriklen. Helhedsplanen er i samarbejde med skolens ledelse opdelt i to etaper, hvor etape 1
har første prioritet.
Etape 1 er renovering og nyanlæg af belægninger, hegning, græsarealer og beplantninger. Anlægget skaber rum for leg og læring og optimerer skolens tilkørsels- og parkeringsforhold. Anlægget danner rammer og skaber mulighed for fremadrettet at supplere med legeredskaber og
andet inventar.
Etape 2 er supplering af inventar i form af legeredskaber, faldunderlag, arbejdsborde og siddepladser.
Etape 1 omfatter følgende:
Skolens hovedindgang bearbejdes, så den fremstår indbydende og tydelig med belægninger i
granit, opholdsplads og belysning.

2

Institutions- og Skoleudvalget
7. juni 2012

Med fokus på trafiksikkerhed etableres centrale områder til cykelparkering. Områderne vil også
fungere som mødested for eleverne og opfordre flere til at tage cyklen.
Et område langs Magdavænget indrettes til ”Kiss and Ride”. Fortovet langs den ene side af vejen nedlægges, således holdes bløde trafikanter adskilt fra bilister. En mindre rundkørsel skal
lede bilister ubesværet væk fra skolen efter afsætning af elever.
På arealet foran tandklinikken adskilles bløde trafikanter fra bilerne via et lavt hegn, mængden
af parkeringspladser er uændret.
Skolens sydligste parkeringsplads udvides med 11 pladser til lærerparkering. Alle tilkørsels og
parkeringsarealer bearbejdes af en trafikrådgiver for optimal løsning.
Læringscentergården indrettes med et bakkelandskab i gummi, heri monteres motorisk udfordrende legeredskaber. I gården etableres et område til udeundervisning med arbejdsborde og
overdækning.
Området omkring den nye sfo-cafe indrettes med asfaltbelægning til leg på hjul og plads til
borde/bænkesæt. Der etableres et græsareal hvor eksisterende store træer bevares.
Området omkring vinkelbygninen/udskolingen indrettes som en have med græsarealer, terrasser og varierende beplantning. Området vil ikke længere kunne benyttes til parkering. Al hegning fjernes, for at skabe et større sammenhængende udeareal til de ældste elever. Der skabes mindre rum via beplantning til udeundervisning for udskolingen og plads til leg og ophold
for gruppeordningen.
Etape 2 omfatter følgende:
Supplerende Inventar i form af ekstra legeredskaber, faldunderlag, arbejdsborde og siddepladser.
Økonomi
Det samlede budget, der indstilles bevilget i 2012 til skiltning og indretning af udearealer, udgør i alt 4,655 mio. kr. og er specificeret nedenfor. Budget på 2 mio. kr. til indretning af udearealer Etape 2 indstilles ikke godkendt i denne mødesag.
Økonomi (budget) for skilteprojekt:
Udendørs skiltning:
Borgerskolen/ samlet overslag

70.000 kr.

Mølleholmskolen/ samlet overslag

30.000 kr.

Indendørs skiltning:
Borgerskolen/ samlet overslag
Mølleholmskolen/ samlet overslag

320.000 kr.
195.000 kr.
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Økonomi (budget) for indretning af udearealerne på Borgerskolen:
Etape 1/ samlet overslag

4.000.000 kr.

Etape 2/ samlet overslag

2.000.000 kr.

Finansiering
2012

Budget til Pulje til faglig kvalitetsudvikling, der er en del af skolestrukturarbejdet.
Budget til nedrivning af bygninger ved Jasonsminde
Ikke disponeret anlægspulje 2013

2013

-4.400.000 kr.

4.400.000 kr.

-255.000 kr.

255.000 kr.
-4.655.000 kr.

Skiltning og indretning af udearealer foreslås finansieret inden for anlægsrammen i 2012. Det
foreslås derfor, at der i 2012 ”udlånes” 4,4 mio. kr. fra pulje til faglig kvalitetsudvikling og
0,255 mio. kr. fra budgettet til nedringning af bygninger ved Jasonsminde til finansiering af
projekterne.
Det foreslås samtidigt at det ”udlånte” tilbageføres i 2013. Tilbageførslen foreslås finansieret
fra den ikke disponerede anlægspulje i 2013.
Etape 2. indstilles ikke til godkendelse i denne mødesag. Finansiering hertil fremlægges derfor i
en senere mødesag.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Berørte brugere informeres.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Det vurderes at der er behov for en ny udendørs og indendørs skiltning på både Borgerskolen
og Mølleholmskolen som er i overensstemmelse med skolernes nye indretning og adgangsforhold.
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Det vurderes endvidere at de anbefalede skilteforslag er velegnede til formålet, og at de nye
udendørs skilte samtidig er en synlig start på kommunens nye skiltedesign.
Det vurderes at gennemførelse af etape 1 for indretning af Borgerskolens udearealer sikrer gode forhold både i forhold til afvikling af den tilhørende trafik, sikring af attraktive forhold for
cyklende skolebørn samt hensigtsmæssig indretning af opholds-og legearealer for de forskellige aldersgrupper.
Det vurderes endvidere at planlægning af etape 2 af indretning af udearealer med fordel kan
afvente erfaringer med brugen af projektets etape 1.
Etableringen af udearealer og opsætning af ny udvendig og indvendig skiltning på Borgerskolen
og Mølleholmenskolen er ikke indarbejdet i budgetterne for den samlede skolestruktur, og der
skal derfor søges om tillægsbevilling til arbejdet. Tillægsbevillingerne foreslås finansieret inden
for anlægsrammen i 2012. Det foreslås derfor, at der i 2012 ”udlånes” 4,4 mio. kr. fra pulje til
faglig kvalitetsudvikling og 0,255 mio. kr. fra budgettet til nedrivning af bygninger ved Jasonsminde til finansiering af projekterne.
Projekterne, der ”udlåner” budget, er igangværende projekter og det foreslås derfor at tilbageføre projekterne det ”udlånte” i 2013. Det ”udlånte” foreslås finansieret fra den ikke disponerede anlægspulje i 2013, som p.t. er opgjort til 13,5 mio. kr. Den ikke disponerede pulje vil herefter udgør 8,845 mio. kr.
Etape 2. indstilles ikke til godkendelse i denne mødesag. Finansiering hertil fremlægges derfor i
en senere mødesag.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1.

Der i 2012 på politikområde 227 Kvalitetsfond bevilges og frigives 390.000 kr. til indog udvendig skiltning på Borgerskolen

2.

Der i 2012 på politikområde 227 Kvalitetsfond bevilges og frigives 225.000 kr. til indog udvendig skiltning på Mølleholmskolen.

3. Der i 2012 på politikområde 227 Kvalitetsfond bevilges og frigives 4 mio.kr til gennemførelse af 1.etape af indretning af udearealer på Borgerskolen
4. Budget på politikområde 227 Kvalitetsfond til Pulje til faglig kvalitetsudvikling, der er en
del af skolestrukturarbejdet, nedskrives i 2012 med 4,4 mio. kr. og overføres og genbevilges til samme formål i 2013.
5. Budget på politikområde 226 Anlæg (ekskl. Forsyning og veje) til nedrivning af bygninger ved Jasonsminde nedskrives i 2012 med 255.000 kr. og overføres og genbevilges til
samme formål i 2013.
6. den ikke disponerede anlægspulje i 2013 på politikområde 226 Anlæg (ekskl. Forsyning
og veje) nedskrives med 4,655 mio. kr. til finansiering af genbevillingen af pulje til faglig kvalitetsudvikling og nedrivning af bygninger ved Jasonsminde.
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Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 07-06-2012
Fraværende: Frederik A. Hansen, Ekrem Günbulut
Sag 1
Anbefales med tilføjelse af, at punkt 6 udgår, samt sidste del af punkt 4 slettes og overføres og
genbevilges til samme formål i 2013.
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