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Bilag 1: 
Dette bilag indeholder en oversigt over og en beskrivelse af forudsætninger-
ne for projekterne i de enkelte indsatsområder. 
 
Lokalefællesskaber mellem skoler og FU er vedtaget i forbindelse med Bud-
get 2016: Projekterne er medtaget i denne indstilling, for at sikre en sam-
menhængende anlægsproces. 
 
Finansieringen fra skoleudbygningsprogrammet vurderes ud fra de aktuelle 
prognoser, når projektet skal anlægsfinansieres, kan anlægsbudgettet derfor 
forandres både opadgående og nedadgående. 
 
Projekterne omfatter 
Risskov, Hasle og Åby Skole får udarbejdet decentrale helhedsanalyser i 
forhold til deres vækst og får mulighed for at realisere pædagogisk moderni-
sering til minimum et skoletrin. Samsøgade Skole og Skovvangskolen får 
bearbejdet de brandtekniske forhold på skolerne sammen med en delvis 
pædagogisk modernisering. Gammelgårdskolen og Vorrevangskolen får 
erstatningsbyggeri for midlertidige fysiske rammer. 
 
Lille og Store Rygaard, Elverdalsvej 46 nybygges. 
 
Hasle Skole, Åby Skole, Vorrevangskolen og Virupskolen får et supplerende 
faglokale til naturfag. Risskov Skole, Skovvangskolen, Skåde Skole, Åby 
Skole, Gammelgårdskolen, Lisbjergskolen, Vorrevangskolen og Virupskolen 
får et supplerende faglokale til musik. Lisbjergskolen får supplerende faglo-
kaler til idræt. 
 
Alle skoler får indrettet fysiske rammer til det nye fag Håndværk og design.  
 
Der etableres lokalefællesskab mellem undervisning og FU på elleve skoler. 
 
Indsatsområde 1 
Pædagogisk og teknisk modernisering af 3 + 2 skoler og erstat-
ningsbyggeri på 2 skoler 
 
Nedenstående tabel viser skolerne i de forskellige kategorier og det foreslå-
ede anlægsbevilling. 
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Samlet overblik over den pædagogiske og tekniske modernisering 
Modernisering af skoler til bedre udmøntning af folkeskolerefor-
men 
 Anlægsbehov 

Risskov Skole 26.418 

Hasle Skole 13.643 

Åby Skole 40.221 
I alt teknisk og pædagogisk modernisering på vækst skoler med 
små hjemmiljøer 80.282 

Samsøgade Skole 12.667 

Skovvangskolen 21.772 
I alt teknisk og pædagogisk modernisering på skoler med særli-
ge brandtekniske udfordringer og små hjemmiljøer 34.439 

Gammelgårdskolen 18.372 

Vorrevangskolen 11.977 

I alt erstatningsbyggerier 30.349 

I alt 145.070 

 
Den pædagogiske og tekniske modernisering er prioriteret på de 3 skoler, 
hvor undervisningslokalerne er mindst, og hvor skolerne er bygget i etager 
og har vækst. Dertil er 2 etageskoler prioriteret, hvor undervisningslokalerne 
er mindst, og arealet pr. elev er eller kommer under 2,8 m2 pr. elev, desuden 
har disse 2 skoler særlige brandtekniske udfordringer. 
 
Den pædagogiske modernisering skal medvirke til, at skolernes små under-
visningslokaler bliver større, eller der tilføres kompenserende arealer, så der 
etableres sammenhængende fælleslokaler og fælleslæringsarealer med 
mulighed for at afvikle en varieret skoledag. Det tilstræbes samtidigt, at sko-
lerne får sammenhængende læringsmiljøer til de forskellige alderstrin, som 
beskrevet i det nye skoleudbygningsprograms arealprincipper. Den fysiske 
sammenhæng og nærhed i de fysiske rammer understøtter både fagligt og 
pædagogisk skolereformens særlige fokus, på en varieret skoledag. Den 
tekniske modernisering vil være med til at forbedre indeklimaet med hensyn 
til luftkvalitet og efterklangstid, som skoler med små undervisningslokaler er 
særlig påvirket af. Den tekniske modernisering vil desuden være med til at 
løse særlige brandtekniske udfordringer. 
 
To skoler fik for en del år siden stillet midlertidige faciliteter til rådighed, da 
forventningen var, at skolernes større elevtal ville være midlertidig. Derfor 
foreslås det, at der bygges permanente faciliteter i stedet for de nu nedslidte 
midlertidige faciliteter. De to skoler er ikke udfordret af små hjemmiljøer. 
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Pædagogisk og teknisk modernisering af skoler med små fælles-
lokaler 
Skoleudbygningsprogrammets arealprincipper er grundlaget for den meget 
overordnede helhedsanalyse, der er anvendt til udarbejdelsen af et forslag til 
fordeling af de samlede anlægsmidler, der er til rådighed. Ved realisering af 
projekterne indledes den lokale proces med udarbejdelsen af den lokale 
helhedsanalyse. 
  
Helhedsanalysen tager udgangspunkt i bygningernes nuværende fysiske 
ramme og belyser skolens flow, som er defineret som sammenhængende 
arealer til indskoling med SFO, som omfatter 0.- 41. klasserne, mellemtrin, 
som omfatter 5. og 6. klasserne med FU og overbygning, som omfatter 7. – 
9. klasserne og FU. I analyserne er de faglokaler, der i arealprincipperne 
hører til de enkelte alderstrin medinddraget. Således foreslås dele af midler-
ne afsat til faglokaler prioriteret til disse skoler, da væksten på skolerne sam-
tidig betyder øget pres på disse faciliteter. 
 
Risskov Skole 
Indskolingen i Risskov Skole er ifølge elevprognoserne 4 sporet til og med 5. 
klassetrin i 2020. På denne baggrund er skolens behov for udbygning og 
pædagogisk og teknisk modernisering af de fysiske rammer blevet vurderet. 
 
Helhedsanalyse på Risskov Skole 
Der er i forbindelse med disponering af anlægsmidler udarbejdet en over-
ordnet helhedsanalyse, som bygger på flg. forudsætninger om en fremtidig 
udbygning til 4 spor.  
 
Helhedsanalysen indeholder 40 fælleslokaler, der kan godkendes til at rum-
me undervisning og fritid for 28 elever og 2 voksne efter Bygningsreglemen-
tet. I alt 192 m3 pr. fælleslokale. 
 
Fælleslæringsareal til undervisning og fritid på 272 m2 til indskoling, 109 m2 
til mellemtrin, 163 m2 til udskoling. 
 
2 musik- og bevægelseslokaler, 1 natur- og teknologilokale, 1 billedkunstlo-
kale til indskoling. 
 
1 madkundskabslokale i kombination med produktionskøkken, 1 natur- og 
teknologilokale og 1 håndværk- og designlokale til mellemtrinnet. 
 
2 naturfagslokaler og 1 praktisk-/musisklokale til udskoling. 
 

                                                      
1 Evt. forlig omkring 4. klassetrin placering i forhold til fritid er der ikke taget højde for i dette 
bilag. Klasserne er placeret i flow fra 0. til 9. klassetrin i helhedsanalyserne, derfor vil det betyde 
en omdefinering af flowet til, at mellemtrinnet er 4.-6. klassetrin i stedet for 5.- 6. klassetrin. 
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Kantine-/aulafaciliteter på 480 m2.  
 
2 gymnastiksale. 
 
75 elevtoiletter. Garderobekapacitet til 1120 elever. Personalefaciliteterne til 
154 lærere og pædagoger. 
 
Der er udarbejdet et arealskema, hvor øvrige faciliteter er angivet. 
 
Det foreslåede anlægsprojekt omfatter: 
Skoleudbygning 
Jævnfør skoleudbygningsprogrammet er der på Risskov Skole et udbyg-
ningsbehov svarende til 2 lokaler til SFO. Midler gives til ombygning af eksi-
sterende arealer til undervisning, således at disse arealer kan anvendes til 
både undervisning og SFO. I alt skal der dermed som minimum være kapa-
citet svarende til 15 lokaler til SFO, når projektet er gennemført. 
 
Der afsættes 2,4 mio. kr. til etablering af disse 2 lokaler til SFO. 

 
Håndværk & Design 
Håndværk & Design omfatter indretning af sløjd- og håndarbejdslokalerne til 
et håndværk- og designlokale på i alt 296 m2. Sløjd- og håndarbejdslokaler-
ne er placeret i 2 forskellige bygninger, så enten kan sløjdlokalet udvides 
ved at inddrage depoter, et film-/videosal og gang, eller lokalet bytter plads 
med billedkunstlokalet, som er placeret sammen med håndarbejdslokalet, 
som foreslået i RULL Idekataloget. 
 
Der afsættes 1,2 mio. kr. til indretning af håndværk- og designlokalet. 
 
Faglokaler 
Der afsættes 2,6 mio. kr. fra faglokalepuljen til et ekstra musiklokale. 
 
Pædagogisk og teknisk modernisering 
Der afsættes i alt 9,2 mio. kr. til pædagogisk og teknisk modernisering, som 
skal anvendes sammen med de 12,2 mio. kr. afsat til RULL 2014. Midlerne 
anvendes til at reducere antallet af små undervisningslokaler og etablere 
fælleslokaler, samt kompensere for forandringer som følger af, at lokaler 
flyttes. FU tilbud på Vestre Strandallé 170 flyttes fortsat ind på skolen i loka-
lefællesskab og SFO etableres i lokaler på skolen, 
 
Anlægsprojektet - opsamling 
Der er i alt afsat 26,4 mio. kr. til anlægsprojektet på Risskov Skole til nybyg-
geri af 527 m2 til skolen og ombygning af 891 m2. Det nybyggede areal sva-
rer til 5 tidssvarende lokaler til undervisning og SFO, fællesarealer samt 
garderober og toiletter til i alt 140 elever i indskolingen. De ombyggede area-



 

 

30. marts 2016 
Side 5 af 24 

ler svarer til fællesarealer for undervisning og SFO/klub/fritidsmiljø til alle 
trin, lokaler til håndværk og design og musik/bevægelse.  
 
I alt skal der på Risskov Skole være 38 lokaler til undervisning, heraf 15 
lokaler til undervisning og SFO, når projektet er gennemført.  

 
Anslået omfang og anlægsøkonomi: 
Emner Antal kvm. Anslåede anlægsom-

kostninger i 1.000 
Udbygning af fælleslokaler, 
nybyggeri 

418 10.868 

Toiletter og garderober, nybyg-
geri 

109 2.834 

Pædagogisk og teknisk moder-
nisering, indskoling 

161 2.297 

FU, fælleslæringsarealer/-
lokaler 

272 3.881 

Faglokaler i eksisterende areal 458 6.537 
I alt 26.418 
 
Finansiering 
 Anslåede anlægs-

omkostninger i 1.000 
Afsat i RULL 2014  12.247 
Skoleudbygningsprogrammet2 2.420 
Faglokalepuljen, musik 2.600 

RULL 2018 midler 9.151 

Finansiering i alt 26.418 
 
Hasle Skole 
Hasle Skole bliver ifølge elevprognoserne en 3,4 sporet skole i 2021. På 
denne baggrund er skolens behov for udbygning og pædagogisk og teknisk 
modernisering af de fysiske rammer blevet vurderet. 
 
Helhedsanalyse på Hasle Skole 
Der er i forbindelse med disponering af anlægsmidler udarbejdet en over-
ordnet helhedsanalyse, som bygger på flg. forudsætninger om en fremtidig 
udbygning til 3,4 spor.  
 
Helhedsanalysen indeholder 34 fælleslokaler, der kan godkendes til at rum-
me undervisning og fritid for 28 elever og 2 voksne efter Bygningsreglemen-
tet. I alt 192 m3 pr. fælleslokale. 
                                                      
2 Bemærk: Finansieringen fra skoleudbygningsprogrammet kan ændre sig, inden projektet 
gennemføres. 
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Fælleslæringsareal til undervisning og fritid på 272 m2 til indskoling, 95 m2 til 
mellemtrin, 122 m2 til udskoling. 
 
2 musik- og bevægelseslokaler, 1 natur- og teknologilokale, 1 billedkunstlo-
kale til indskoling. 
 
1 madkundskabslokale i kombination med produktionskøkken, 1 natur- og 
teknologilokale og 1 håndværk- og designlokale til mellemtrinnet. 
 
2 naturfagslokaler og 1 praktisk-/musisklokale til udskoling. 
 
Kantine-/aulafaciliteter på 432 m2.  
 
2 gymnastiksale. 
 
67 elevtoiletter. Garderobekapacitet til 1008 elever. Personalefaciliteterne til 
130 lærere og pædagoger. 
 
Der er udarbejdet et arealskema, hvor øvrige faciliteter er angivet. 
 
Det foreslåede anlægsprojekt omfatter: 
Skoleudbygning 
Jævnfør skoleudbygningsprogrammet er der på Hasle Skole et udbygnings-
behov i perioden 2016-19 svarende til 3 fælleslokaler til undervisning og 
SFO. Midler gives til nybygning af 2 fælleslokaler og ombygning af eksiste-
rende arealer til undervisning, således at disse arealer kan anvendes til bå-
de undervisning og SFO. I alt skal der dermed som minimum være kapacitet 
svarende til 11 lokaler til SFO, når projektet er gennemført. 
 
Der afsættes 4,6 mio. kr. til etablering af disse 3 fælleslokaler. 

 
Håndværk & Design 
Håndværk & Design omfatter indretning af sløjd- og håndarbejdslokalerne til 
håndværk- og designlokale på i alt 296 m2. Håndarbejds- og sløjdlokalerne 
er placeret i 2 forskellige bygninger, derfor foreslås det, at håndværk- og 
designlokalet indrettes i håndarbejds- og billedkunstlokalet. Billedkunstloka-
let flyttes enten til sløjdlokalet eller til en anden mere hensigtsmæssig place-
ring. 
 
Der afsættes 1,9 mio. kr. til indretning af håndværk- og designlokalet, samt 
afledte lokalerokader. 
 
Faglokaler 
Der afsættes 2,9 mio. kr. fra faglokalepuljen til et ekstra naturfagslokale. 
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Pædagogisk og teknisk modernisering 
Der afsættes 6,2 mio. kr. til pædagogisk og teknisk modernisering. Midlerne 
anvendes til at reducere antallet af små undervisningslokaler og etablere 
fælleslokaler, samt kompensere for forandringer som følger af, at lokaler 
flyttes. 
 
Anlægsprojektet - opsamling 
Der er i alt afsat 13,6 mio. kr. til anlægsprojektet på Hasle Skole til nybyggeri 
af 240 m2 til skolen og ombygning af 519 m2. Det nybyggede areal svarer til 
2 tidssvarende lokaler til undervisning og SFO og 1 naturfagslokale. De om-
byggede arealer svarer til 1 fælleslokale til undervisning og SFO, natur- og 
teknologilokale, indretning af håndværk- og designlokalet og billedkunstloka-
let. 
 
I alt skal der på Hasle Skole være 31 lokaler til undervisning, heraf 11 lokaler 
til undervisning og SFO, når projektet er gennemført. 

 
Anslået omfang og anlægsøkonomi 
Emner Antal kvm. Anslåede anlægsom-

kostninger i 1.000 
Pædagogisk og teknisk moder-
nisering 
1 fælleslokale, natur og tekno-
logi, håndværk og design, bil-
ledkunst i eksisterende areal 

519 7.403 

Nybygning  240 6.240 
I alt  13.643 
 
Finansiering 
 Anslåede anlægs-

omkostninger i 1.000 
RULL 2018 midler  2.690 
Faglokalepuljen, natur og teknologi 2.863 

Skoleudbygningsprogrammet3 4.626 

Salg og kapitalisering 3.464 

Finansiering i alt 13.643 
 
Åby Skole 
Åby Skole har ifølge elevprognosen en stigning på næsten 300 elever i 
prognoseperioden. Udviklingen går fra 28 klasser til 37 klasser i 2024. I ind-

                                                      
3 Bemærk: Finansieringen fra skoleudbygningsprogrammet kan ændre sig, inden projektet 
gennemføres 
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skolingen er der 5 spor på 0. og 1. klassetrin. Den foreløbige analyse af 
skolen viser, at der kan udbygges til en 4 sporet skole, altså 40 klasser. Hvis 
der sker nybyggeri på matriklen. Analysen tager derfor udgangspunkt i sko-
lens behov for fysiske rammer til en 4 sporet skole. Efter aftale med Magi-
straten for Teknik og Miljø sikres areal til yderligere udbygning af skolen til 
de 5 spor. 
 
Helhedsanalyse på Åby Skole 
Der er i forbindelse med disponering af anlægsmidler udarbejdet en over-
ordnet helhedsanalyse, som bygger på flg. forudsætninger om en fremtidig 
udbygning til 4 spor.  
 
Helhedsanalysen indeholder 40 fælleslokaler, der kan godkendes til at rum-
me undervisning og fritid for 28 elever og 2 voksne efter Bygningsreglemen-
tet. I alt 192 m3 pr. fælleslokale. 
 
Fælleslæringsareal til undervisning og fritid på 272 m2 til indskoling, 109 m2 
til mellemtrin, 163 m2 til udskoling. 
 
2 musik- og bevægelseslokaler, 1 natur- og teknologilokale, 1 billedkunstlo-
kale til indskoling. 
 
1 madkundskabslokale i kombination med produktionskøkken, 1 natur- og 
teknologilokale og 1 håndværk- og designlokale til mellemtrinnet. 
 
2 naturfagslokaler og 1 praktisk-/musisklokale til udskoling. 
 
Kantine-/aulafaciliteter på 480 m2.  
 
2 gymnastiksale. 
 
75 elevtoiletter. Garderobekapacitet til 1120 elever. Personalefaciliteterne til 
154 lærere og pædagoger. 
 
Der er udarbejdet et arealskema, hvor øvrige faciliteter er angivet. 
 
Det foreslåede anlægsprojekt omfatter: 
Skoleudbygning og fraflytning af Henrik Hertzvej 64E  
Jævnfør skoleudbygningsprogrammet er der på Åby Skole et udbygnings-
behov svarende til 1 lokale til SFO i perioden 2016-19, dertil er der behov for 
yderligere 2 lokaler til SFO, da det tidligere er besluttet i udmøntningen af 
RULL 2014, at SFO lokalerne på Henrik Hertzvej 64E fraflyttes og lejemålet 
opsiges. Midler gives til ombygning af eksisterende arealer til undervisning, 
således at disse arealer kan anvendes til både undervisning og SFO. I alt 
skal der dermed som minimum være kapacitet svarende til 14 lokaler til 
SFO, når projektet er gennemført. 
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Der afsættes 3,6 mio. kr. til etablering af yderligere 3 lokaler til SFO. 

 
Håndværk & Design 
Håndværk & Design omfatter indretning af sløjd- og håndarbejdslokalerne til 
håndværk- og designlokale på i alt 296 m2. Håndarbejds- og sløjdlokalerne 
er placeret i 2 forskellige bygninger, derfor skal der findes en hensigtsmæs-
sig placering i den lokale helhedsanalyse.  
 
Da det er vurderet, at det vil medføre flere rokader, er der afsat 2,6 mio. kr. 
til indretningen. 
 
Faglokaler 
Der afsættes 5,5 mio. kr. fra faglokalepuljen til et ekstra naturfagslokale og 1 
musiklokale.  
 
Pædagogisk og teknisk modernisering 
Der afsættes i alt 22,4 mio. kr. til pædagogisk og teknisk modernisering, som 
skal ses sammen med de 11,1 mio. kr. af de afsatte midler i RULL 2014. 
Midlerne anvendes til at reducere antallet af små undervisningslokaler og 
etablere fælleslokaler, samt kompensere for forandringer som følger af, at 
lokaler flyttes.  
 
Anlægsprojektet - opsamling 
Der er i alt afsat 40,2 mio. kr. til anlægsprojektet på Åby Skole til nybyggeri 
af 1262 m2 til skolen og ombygning af 251 m2. Arealet svarer til 9 tidssva-
rende lokaler til undervisning og klub/fritidsmiljø, 2 lokaler til naturfag, fæl-
lesarealer samt garderober og toiletter for i alt 336 elever. De nybyggede 
arealer og lokaler muliggør, at de mindste og mest utidssvarende undervis-
ningslokaler på Åby Skole kan fungere sammen 2 og 2, således at en del af 
lokalerne kan indrettes til supplerende fælles læringsareal til undervisning og 
SFO. De ombyggede arealer svarer til 3 fælleslokaler til undervisning og 
SFO. De 3,8 mio. kr. er afsat til indretning og nødvendig ombygning i eksi-
sterende arealer til håndværk- og designlokalet og musiklokalet, samt kom-
pensering for evt. forandringer som følger af, at lokaler flyttes.  
 

I alt skal der på Åby skole være 37 lokaler til undervisning, heraf 15 lokaler til 
undervisning og SFO, når projektet er gennemført. 
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Anslået omfang og anlægsøkonomi 
Emner Antal kvm. Anslåede anlægsom-

kostninger i 1.000 
3 fælleslokaler i eksisterende 
areal 

251 3.579 

Nybyggeri 1262 32.812 
Indretning af håndværk og de-
sign og musik i eksisterende 
arealer 

 3.830 

I alt 40.221 

 
Finansiering 
 Anslåede anlægs-

omkostninger i 1.000 
RULL 14 midler  11.137 
Faglokalepuljen, natur og teknologi, musik 5.463 

Skoleudbygningsprogrammet4 1.210 

RULL 2018 midler 22.411 

Finansiering i alt 40.221 
 
Samsøgades Skole 
Indskolingen på Samsøgades Skole udvikler sig ifølge elevprognosen til 3 
spor. I forhold til det igangværende projekt på skolen blev der udarbejdet en 
helhedsanalyse, der tager hensyn til denne vækst. I prognoseperioden bety-
der det dog ikke et udbygningsbehov i følge skoleudbygningsprogrammet; 
men skolens vækst vil dog betyde, at skolen får under 2,8 m2 til hjemmiljøer 
pr. elev, ved at der kommer flere elever. 
 
Helhedsanalyse på Samsøgades Skole 
Den overordnede helhedsanalyse bygger på flg. forudsætninger om en frem-
tidig udbygning til 3 spor.  
 
Helhedsanalysen indeholder 30 fælleslokaler, der kan godkendes til at rum-
me undervisning og fritid for 28 elever og 2 voksne efter Bygningsreglemen-
tet. I alt 192 m3 pr. fælleslokale. 
 
Fælleslæringsareal til undervisning og fritid på 204 m2 til indskoling, 82 m2 til 
mellemtrin, 122 m2 til udskoling. 
 
2 musik- og bevægelseslokaler, 1 natur- og teknologilokale, 1 billedkunstlo-
kale til indskoling. 

                                                      
4 Bemærk: Finansieringen fra skoleudbygningsprogrammet kan ændre sig, inden projektet 
gennemføres 
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1 madkundskabslokale i kombination med produktionskøkken, 1 natur- og 
teknologilokale og 1 håndværk- og designlokale til mellemtrinnet. 
 
2 naturfagslokaler og 1 praktisk-/musisklokale til udskoling. 
 
Kantine-/aulafaciliteter på 360 m2.  
 
2 gymnastiksale. 
 
56 elevtoiletter. Garderobekapacitet til 840 elever. Personalefaciliteterne til 
116 lærere og pædagoger. 
 
Der er udarbejdet et arealskema, hvor øvrige faciliteter er angivet. 
 
Det foreslåede anlægsprojekt omfatter: 
Håndværk & Design 
Indretning af sløjdlokalet til håndværk og design er projekteret på Samsøga-
de Skole.  
 
Der afsættes 1,0 mio. kr. til indretning af håndværk og designlokalet i det 
nuværende sløjdlokale. 
 
Pædagogisk og teknisk modernisering 
Der afsættes 11,7 mio. kr. til pædagogisk og teknisk modernisering, herun-
der brandsikring af alle etager, således så mange kvadratmeter som muligt 
kan aktiveres til læringsareal. Midlerne anvendes desuden til at reducere 
antallet af små undervisningslokaler og etablere fælleslokaler, samt kom-
pensere for forandringer som følger af, at lokaler flyttes. Samtidig etableres 
kapacitet til FU tilbud på skolen i det lokaler til FU på Nørre Allé 30B fraflyt-
tes.  
 
Anlægsprojektet - opsamling 
Der er i alt afsat 12,7 mio. kr. til anlægsprojektet på Samsøgades Skole til 
ombygning af 820 m2. Det ombyggede areal svarer til 7 tidssvarende lokaler 
og fælleslæringsarealer til undervisning og SFO, fælleslæringsarealer til 
undervisning og klub/fritidsmiljø og indretning af håndværk- og designlokalet. 
 
I alt skal der på Samsøgades Skole være 30 lokaler til undervisning, heraf 
12 lokaler til undervisning og SFO, når projektet er gennemført. 
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Anslået omfang og anlægsøkonomi  
Emner Antal kvm. Anslåede anlægsom-

kostninger i 1.000 
Pædagogisk og teknisk moder-
nisering  

820 11.710 

Håndværk og design i eksiste-
rende areal. Er projekteret! 

 957 

I alt  12.667 
 
Finansiering 
 Anslåede anlægs-

omkostninger i 1.000 
Foreslået reserveret til håndværk og design 957 
Salg og kapitalisering 6.841 
RULL 2018 midler 2.013 
Foreslået reserveret til FU 2.856 
Finansiering i alt 12.667 
 
Skovvangskolen 
Skovvangskolen kan ikke ombygges med mindre skolen brandsikres, derfor 
foreslås det gjort i dette forslag. Skolen har ifølge elevprognosen på sigt 2 
spor med normalklasserne. Skolen rummer desuden 10 special- og modta-
geklasser, hvilket svarer til et ekstra normalspor. Skolens behov for ombyg-
ning og pædagogisk og teknisk modernisering af de fysiske rammer er ble-
vet vurderet ud fra, at det er en 3 sporet skole, og at der foretages en brand-
sikring af skolen.  

 
Helhedsanalyse for Skovvangskolen 
Den overordnede helhedsanalyse bygger på flg. forudsætninger om en frem-
tidig ombygning til 3 spor.  
 
Helhedsanalysen indeholder 30 fælleslokaler, der kan godkendes til at rum-
me undervisning og fritid for 28 elever og 2 voksne efter Bygningsreglemen-
tet. I alt 192 m3 pr. fælleslokale. 
 
Fælleslæringsareal til undervisning og fritid på 204 m2 til indskoling, 82 m2 til 
mellemtrin, 122 m2 til udskoling. 
 
2 musik- og bevægelseslokaler, 1 natur- og teknologilokale, 1 billedkunstlo-
kale til indskoling. 
 
1 madkundskabslokale i kombination med produktionskøkken, 1 natur- og 
teknologilokale og 1 håndværk- og designlokale til mellemtrinnet. 
 
2 naturfagslokaler og 1 praktisk-/musisklokale til udskoling. 
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Kantine-/aulafaciliteter på 360 m2.  
 
2 gymnastiksale. 
 
56 elevtoiletter. Garderobekapacitet til 840 elever. Personalefaciliteterne til 
116 lærere og pædagoger. 
 
Der er udarbejdet et arealskema, hvor øvrige faciliteter er angivet. 
 
Det foreslåede anlægsprojekt omfatter: 
Håndværk & Design 
Håndværk & Design omfatter indretning af sløjd- og håndarbejdslokalerne til 
håndværk- og designlokale på i alt 296 m2. Håndarbejds- og sløjdlokalet er 
placeret på 2 forskellige niveauer i bygningen. Indretningen i det nuværende 
sløjdlokale med supplerende areal vil medføre en faglokale rokade.  
 
Der afsættes 1,7 mio. kr. til indretning af håndværk- og designlokalet og 
indretning af kompensationsfaciliteter. 
 
Faglokaler 
Der afsættes 2,6 mio. kr. fra faglokalepuljen til et ekstra musiklokale.  
 
Pædagogisk og teknisk modernisering og fraflytning af Kornbakke Allé 
56-60  
Der er behov for at etablere yderligere 309 m2 til fælleslokaler og fælleslæ-
ringsareal til undervisning og SFO på skolen, da det tidligere er besluttet 
med udmøntningen af RULL midlerne for 2014-17, at SFO lokalerne på 
Kornbakke Allé 56-60 fraflyttes og omdannes til dagtilbud. Dette gives til 
ombygning af eksisterende arealer til undervisning, således at disse arealer 
kan anvendes til både undervisning og SFO. I alt skal der dermed som mi-
nimum være kapacitet svarende til 11 lokaler til SFO, når projektet er gen-
nemført. 
 
Der afsættes 4,4 mio. kr. til pædagogisk og teknisk modernisering, som for-
udsat i RULL indstillingen fra 2014. 
 
Brandsikring 
Det er tidligere vurderet, at en udvendig brandsikring af skolen vil koste 12,6 
mio. kr. Denne anlægspris er vurderet ud fra, at der skal etableres udvendi-
ge trappetårne, som arkitekttonisk skal tilpasses skolen. Ved projektering af 
dette projekt, vil der blive set på muligheden for at etablere indvendige trap-
per, som evt. kunne gennemføres for en mindre anlægssum. Derfor afsæt-
tes 11,7 mio. kr. til brandsikring. 
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Anlægsprojektet - opsamling 
Der er i alt afsat 21,8 mio. kr. til anlægsprojektet på Skovvangskolen til 
brandsikring, ombygning af 309 m2 til skabelse af fælleslokaler og fælleslæ-
rinsgareal til undervisning og SFO, indretning af håndværk- og designlokale, 
etablering af et nyt musiklokale i eksisterende rammer og etablering af ad-
ministrative- og ledelsesmæssige fællesskaber i distriktet.  
 
I alt skal der på Skovvangskolen være 30 lokaler til undervisning, heraf 11 
lokaler til undervisning og SFO, når projektet er gennemført. Det betyder, at 
de mindste og mest utidssvarende undervisningslokaler på Skovvangskolen 
kan fungere sammen 2 og 2, således at en del af lokalerne kan indrettes til 
supplerende fælles læringsareal til undervisnings og SFO/klub/fritidsmiljø. 
Det nuværende klubmiljø omdannes til undervisning og fritid for specialklas-
ser. 
 
Anslået omfang og anlægsøkonomi  
Emner Antal kvm. Anslåede anlægsom-

kostninger i 1.000 
Pædagogisk og teknisk moder-
nisering, forudsat 

309 4.409 

Brandsikring  11.665 
Administrative - og ledelsesfæl-
lesskaber 

 1.420 

Indretning af håndværk og de-
sign og musik i eksisterende 
arealer 

 4.278 

I alt  21.772 

 

Finansiering 
 Anslåede anlægs-

omkostninger i 1.000 
Afsat i RULL 2014  6.990 
Faglokalepuljen, musik udskolingen og indretning 
af håndværk og design 

4.278 

Salg og kapitalisering 9.579 

RULL 2018 midler 925 

Finansiering i alt 21.772 
 
Gammelgårdskolen 
Gammelgårdskolen fik i 1988 opstillet en midlertidig pavillonbygning der 
skulle indeholde 4 fælleslokaler, da skolen på det tidspunkt havde et stigen-
de elevtal, og forventningen var, at stigningen alene ville være midlertidig. 
Det har vist sig, at skolen har fastholdt et højt antal elever. Derfor foreslås 
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det, at der nybygges 4 fælleslokaler, så faciliteterne permanentgøres i stedet 
for de nu nedslidte midlertidige faciliteter. 
 
Helhedsanalyse på Gammelgårdskolen 
Der er i forbindelse med disponering af anlægsmidler udarbejdet en over-
ordnet helhedsanalyse, som bygger på flg. forudsætninger om en fremtidig 
udbygning til 4 spor.  
 
Helhedsanalysen indeholder 40 fælleslokaler, der kan godkendes til at rum-
me undervisning og fritid for 28 elever og 2 voksne efter Bygningsreglemen-
tet. I alt 192 m3 pr. fælleslokale. 
 
Fælleslæringsareal til undervisning og fritid på 272 m2 til indskoling, 109 m2 
til mellemtrin, 163 m2 til udskoling. 
 
2 musik- og bevægelseslokaler, 1 natur- og teknologi lokale, 1 billedkunstlo-
kale til indskoling. 
 
1 madkundskabslokale i kombination med produktionskøkken, 1 natur- og 
teknologilokale og 1 håndværk- og designlokale til mellemtrinnet. 
 
2 naturfagslokaler og 1 praktisk-/musisklokale til udskoling. 
 
Kantine-/aulafaciliteter på 480 m2.  
 
2 gymnastiksale. 
 
75 elevtoiletter. Garderobekapacitet til 1120 elever. Personalefaciliteterne til 
154 lærere og pædagoger. 
 
Der er udarbejdet et arealskema, hvor øvrige faciliteter er angivet. 
 
Det foreslåede anlægsprojekt omfatter: 
Håndværk & Design 
Håndværk & Design omfatter indretning af sløjd- og håndarbejdslokalerne til 
håndværk- og designlokale på i alt 296 m2. Håndarbejds- og sløjdlokalerne 
er ikke placeret i sammenhæng, og da skolen ikke har overskydende areal, 
skal det nuværende sløjdlokale udbygges med det manglende areal.  
 
Da det er vurderet, at det vil medføre udbygning, er der afsat 4,8 mio. kr. til 
etablering og indretning af håndværk og design lokalet. 
 
Faglokaler 
Der afsættes 2,6 mio. kr. fra faglokalepuljen til et ekstra musiklokale.  
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Pædagogisk og teknisk modernisering 
Der afsættes 10,9 mio. kr. til de 4 fælleslokaler, som erstatter de midlertidige 
faciliteter og fælleslæringsareal til undervisning og klub/fritidsmiljø, idet FU 
tilbuddet flytter fra Ludvig Feibergsvej 7 til skolen. 
 
Anlægsprojektet - opsamling 
Der er i alt afsat 18,4 mio. kr. til anlægsprojektet på Gammelgårdskolen til 
nybyggeri af 549 m2 til skolen og ombygning af 235 m2. Arealet svarer til 4 
tidssvarende lokaler til undervisning og klub/fritidsmiljø og fælleslæringsareal 
til ca. 17 klasser, 1 lokale til musik og udbygning og indretning af lokale til 
håndværk og design. 
 
I alt skal der på Gammelgårdskolen være 38 lokaler til undervisning, heraf 
14 lokaler til undervisning og SFO, når projektet er gennemført. 
 
Anslået omfang og anlægsøkonomi 
Emne Anlægsomkostninger 

i 1.000 
4 fælleslokaler 7.136 
Indretning af håndværk og design 4.828 
FU, mellemtrin 3.808 
1 musiklokale 2.600 
I alt  18.372 

 

Finansiering 
Fase 1 Anslåede anlægs-

omkostninger i 1.000 
RULL 2018  2.136 

Foreslået reserveret til håndværk og design 4.828 

Foreslået reserveret til FU 3.808 

Salg og kapitalisering 5.000 

Faglokalepuljen 2.600 

Finansiering i alt 18.372 
 
Vorrevangskolen 
Vorrevangskolen fik opstillet midlertidige faciliteter til specialklasser, da for-
ventningen var, at skolen kun midlertidigt ville blive anvendt som hjemskole 
for specialklasser. Skolen er fortsat valgt som hjemskole for specialklasser. 
Pavillonerne skal derfor erstattes af permanente faciliteter.  
 
Helhedsanalyse på Vorrevangskolen 
Der er i forbindelse med disponering af anlægsmidler udarbejdet en over-
ordnet helhedsanalyse, som bygger på flg. forudsætninger om en fremtidig 
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udbygning til 3,5 spor, med plads til 4 spor i indskolingen, 3 spor på mel-
lemtrinnet og udskolingen. 
 
Helhedsanalysen indeholder 35 fælleslokaler, der kan godkendes til at rum-
me undervisning og fritid for 28 elever og 2 voksne efter Bygningsreglemen-
tet. I alt 192 m3 pr. fælleslokale. 
 
Fælleslæringsareal til undervisning og fritid på 272 m2 til indskoling, 81,6 m2 
til mellemtrin, 122,4 m2 til udskoling. 
 
2 musik- og bevægelseslokaler, 1 natur- og teknologi lokale, 1 billedkunstlo-
kale til indskoling. 
 
1 madkundskabslokale i kombination med produktionskøkken, 1 natur- og 
teknologilokale og 1 håndværk- og designlokale til mellemtrinnet. 
 
2 naturfagslokaler og 1 praktisk-/musisklokale til udskoling. 
 
Kantine-/aulafaciliteter på 480 m2.  
 
2 gymnastiksale. 
 
65 elevtoiletter. Garderobekapacitet til 980 elever. Personalefaciliteterne til 
128 lærere og pædagoger. 
 
Der er udarbejdet et arealskema, hvor øvrige faciliteter er angivet. 
  
Det foreslåede anlægsprojekt omfatter: 
Skoleudbygning  
Jævnfør skoleudbygningsprogrammet er der på Vorrevangskolen et udbyg-
ningsbehov svarende til 2 lokaler til SFO. Midler gives til ombygning af eksi-
sterende arealer til undervisning, således at disse arealer kan anvendes til 
både undervisning og SFO. I alt skal der dermed som minimum være kapa-
citet svarende til 10 lokaler til SFO, når projektet er gennemført. 
 
Der afsættes 2,4 mio. kr. til etablering af yderligere 2 lokaler til SFO. 
 
Faglokaler 
Der afsættes 5,5 mio. kr. fra faglokalepuljen til et ekstra naturfagslokale og 1 
musiklokale.  
 
Pædagogisk og teknisk modernisering 
Der afsættes i alt 5,0 mio. kr. til pædagogisk og teknisk modernisering af de 
arealer, der erstatter de midlertidige faciliteter og fælleslæringsareal til un-
dervisning og klub/fritidsmiljø. Samtidig etableres FU faciliteter på skolen til 
erstatning for FU lokaler på Grydhøjvej 26A. 
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Administrative - og ledelsesmæssige fællesskaber 
De nuværende arealer kan ikke rumme fællesskaberne, derfor er der behov 
for en udbygning. Det blev vurderet og reserveret en pulje på 1,5 mio. kr. til 
delvis nybygning af administrationen og ledelsesfaciliteterne på skolen, så 
de kan rumme de administrative - og ledelsesmæssige fællesskaber i distrik-
tet.  
 
Anlægsprojektet - opsamling 
Der er i alt afsat 12,0 mio. kr. til anlægsprojektet på Vorrevangskolen til ny-
bygning af 200 m2 og ombygning af 353 m2. Arealet svarer til 2 tidssvarende 
lokaler og fælleslæringsareal til undervisning og SFO og fælleslæringsareal 
til undervisning og klub/fritidsmiljø til ca. 10 klasser, 1 naturfagslokale og 1 
musiklokale og areal svarende til principperne for areal til administration og 
ledelse. 
 

I alt skal der på Vorrevangskolen være 35 lokaler til undervisning, heraf 10 
lokaler til undervisning og SFO, når projektet er gennemført. 

 
Anslået omfang og anlægsøkonomi 
Emne Antal kvm. Anlægsomkostninger 

i 1.000 
Pædagogisk og teknisk mo-
dernisering 

353 5.039 

1 musiklokale og 1 naturfags-
lokale 

 5.463 

Administrative - og ledelses-
mæssige fællesskaber 

 1.475 

I alt  11.977 

 

Finansiering 
Fase 1 Anslåede anlægs-

omkostninger i 1.000 
RULL 2018 715 

Skoleudbygningsprogrammet5 2.420 

Foreslået reserveret til FU 1.904 

Faglokalepuljen 5.463 

Reserverede regnskabsmidler  1.475 

Finansiering i alt 11.977 

  

                                                      
5 Bemærk: Finansieringen fra skoleudbygningsprogrammet kan ændre sig, inden projektet 
gennemføres 
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Indsatsområde 2 
Pædagogisk og teknisk modernisering af dagtilbud 
Til pædagogisk modernisering af en dagtilbudsafdeling forslås RULL finan-
sieringen at udgøre 8,0 mio. kr. ud af en samlet anlægsudgift på 8,7 mio. kr. 
Her prioriteres Lille og Store Rygaard.  
 
Der er ikke peget på en finansiering af de 0,7 mio. kr. på nuværende tids-
punkt. Men forventningen er, at de resterende midler kan findes ved salg og 
kapitalisering af driftsmidler, samt medfinansiering fra genopretningsmidler 
afsat i Teknik og Miljø. 
 
Tabel 3. Oversigt over pædagogisk modernisering af dagtilbud (beløb i 1.000 kr.)  

Dagtilbud Adresse Aktivitet Forventet anlægsud-

gift 

Lille og Store Rygaard  Elverdalsvej 46 Nybygges 8.700 

   8.700 

 
Disse dagtilbudsafdelinger er udvalgt ud fra et registreret genopretningsbe-
hov, som betyder at nybyggeri vil være mest fordelagtigt. 
 

Finansiering 
Fase 1 Anslåede anlægs-

omkostninger i 1.000 
RULL 2018 7.996 

Manglende finansiering, som kan findes ved salg 
og kapitalisering, samt medfinansiering fra MTM 

704 

Finansiering i alt 8.700 
 

  



 

 

30. marts 2016 
Side 20 af 24 

Indsatsområde 3 
Etablering af nye faglokaler 
Det samlede behov for nye faglokaler er opgjort til en samlet anlægsudgift 

på 299 mio. kr. De afsatte 40 mio. kr. forslås prioriteret til naturfag, musik og 

idræt til de skoler, der har det største behov, og som har en forventet stig-

ning i antal elever. Heraf anvendes 13,5 mio. kr. på 4 af de 7 skoler, hvis 

skolebygninger er mest udfordret af folkeskolereformen, mens de resterende 

26,5 mio. kr. anvendes til de 5 skoler, der herudover har det største efter-

slæb på faglokaler. 

 
Tabel 7. Oversigt over faglokalernes fordeling på skolerne (beløb i 1.000 kr.) 

Skole Naturfag Musik Idræt Forventet an-
lægsudgift 

Indgår i helhedsanalyser 

for modernisering 

        

Hasle Skole 2.863     2.863 

Risskov Skole   2.600   2.600 

Skovvangskolen   2.600   2.600 

Åby Skole 2.863 2.600   5.463 

Total 5.726 7.800  13.526 

Øvrige prioriterede 

faglokalebehov 

        

Gammelgårdskolen   2.600   2.600 

Lisbjergskolen   2.600 7.748 10.348 

Vorrevangskolen 2.863 2.600   5.463 

Virupskolen 2.863 2.600   5.463 

Skåde Skole   2.600   2.600 

Total 5.726 13.000 7.748 26.474 

Samlet total 11.452 20.800 7.748 40.000 
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Indsatsområde 4 
Omdannelse af lokaler til håndværk og design 
I forbindelse med folkeskolereformen er der kommet et nyt fag ”Håndværk 
og Design”, som erstatter de klassiske fag håndarbejde og sløjd. Det er ikke 
en sammenlægning af de to fag, men et nyt fag, hvor der er særlig fokus på 
produktudvikling fra idé til produkt, dog med træk tilbage til håndværksmæs-
sige kompetencer og materialer fra de tidligere fag. Det er ikke en forudsæt-
ning for undervisningen, at der indrettes nye rammer, men for bedst muligt at 
understøtte det nye fags identitet, organisering, pædagogik og didaktik bør 
de fysiske rammer nyindrettes. 
 
Derfor blev der i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen 
bevilget midler til at skabe det første erfaringsgrundlag med faglokalet på en 
række udvalgte skoler, som pilotprojekter.  
 
Pilotprojekternes grundlæggende målsætning var at afsøge vilkår og forud-
sætninger for etableringen af de nødvendige rammer for det nye fag. I dette 
ligger der et spænd fra de rent bygnings- og installationsmæssige forudsæt-
ninger til indretnings- og kodningsmæssige tiltag, som er med til at skabe 
fagets identitet. 
 
I projekterne var det en prioritering at afprøve, hvordan læringsmiljøerne kan 
bidrage til at sikre den nødvendige forandring af faget, samt være en under-
støttende medspiller i de kreative og innovative processer. Der er derfor en 
prioritering, at lokalets indretning skal understøtte muligheder for at arbejde 
med produktudvikling - fra idé til produkt, som er en vigtig del af det nye fag. 
Erfaringerne fra pilotprojekterne har givet klarhed over vigtige prioriteringer, 
forudsætninger og forventelig økonomisk ramme for indretning af faglokalet. 
 
I forbindelse med pilotprojekterne blev der også udviklet en designguide i 
samarbejde med faglærerne, skoleledere, repræsentanter fra Aarhus 
Tech,og Young Enterprise, samt KATA Fonden. Designguiden er udviklet 
som et værktøj til at kvalificere beslutninger og prioriteringer i forbindelse 
med at skabe de nødvendige rumlige forandringer til faget.  
 
Designguiden skal danne grundlaget for de projekter, der omfatter de 39 
skolers sløjdlokaler, som omdannes til håndværk og design. I etablering af 
øvrige faglige miljøer vil Planlægning trække på de gode erfaringer fra disse 
processer og metoder. 
 
Prioriteringen af RULL midler til faglokaler til Håndværk og design understøt-
ter en pædagogisk modernisering af de fysiske rammer til det nye fag. Det 
omfatter dog ikke en total teknisk modernisering af de lokaler, der omdan-
nes. Forslaget indebærer, at indretningen af de fysiske rammer til faget 
Håndværk og Design kan ske i eksisterende håndarbejds- og sløjdlokaler. 
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Proces og kommunikation for Håndværk og design 
Af de afsatte midler til implementering af folkeskolereformen er der gennem-
ført ombygning og indretning af lokaler til Håndværk og Design på 5 skoler, 
som prototyper. Der er yderligere projekteret lokaler til faget på 4 skoler.  
 
Disse ombygninger er sket ved inddragelse af faglærer og ledelse på de 
udvalgte skoler, samt indsamling af forhåndenværende viden og data. Der-
ved er der udarbejdet et grundlag for både metode og indretning af lokaler-
ne. Processen er således en vigtig udviklingsplatform for ny viden og erfa-
ringer til implementeringen af faget fremadrettet på de implicerede skoler.  
 
Pilotprojektets første del har været gennemført med 1 projektleder, 1 rådgi-
ver og de samme entreprenører. De positive erfaringer med dette betyder, at 
det foreslås at gruppere projekterne på tilsvarende vis for de 21 skoler, der 
kun skal have indrettet håndværk og designlokale.   
 
Omdannelse af sløjdlokaler til Håndværk og design foreslås derfor at ske 
efter tidsplanen nedenfor.  
 
På Malling Skole etableres Håndværk og designlokalet sammen med etable-
ringen af et fælleslokale i eksisterende rammer. Dette finansieres af skole-
udbygningsprogrammet med 1,2 mio. kr. 
 

 

  
2016 2017 2018 

2. halvår 
 

1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 
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    Udførelse   
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Foranalyse og rådgiverud-
bud 
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Proces og skitsering 
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Proces og skitsering 
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Proces og skitsering 
    

 
  

  
 

 Udførelse 
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skoler    

Proces og 
skitsering   

 
   

  Udførelse 
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Indsatsområde 5 
Lokalefællesskaber mellem skole og FU 
Lokalefællesskaber mellem undervisning og fritid er prioriteret, som et væ-
sentligt indsatsområde, da det giver synergi mellem undervisning og fritid 
både pædagogisk og i forhold til de fysiske rammer. 
  
I Budget 2016 er det allerede besluttet at etablere lokalefællesskaber mel-
lem skoler og FU på 11 skoler. Samlet vil dette medføre udgifter for 31,1 
mio. kr., hvoraf RULL finansieringen udgør 10 mio. kr. Der regnes med en 
ca. ombygningspris på 14.270 kr. pr. m2. Hårup Skole og Beder Skole blev 
medtaget i forbindelse med budgettet, hvor der skulle anvises besparelser 
bl.a. ved yderligere arealoptimering. 
 
På Hårup Skole gennemføres projektet sammen med etableringen af et 
fælleslokale i eksisterende rammer. Dette finansieres af skoleudbygning-
sprogrammet med 1,2 mio. kr. 
 
Skole Adresse for FU tilbud Allerede nævnt i FU forliget 

Ellevangskolen Frijsenborgvej 9 X 

Hårup Skole Salonikivej 12  

Elsted Skole Elsted Skolevej 2 X 

Lystrup Skole Elsted Byvej 40 X 

Katrinebjergskolen Bodøvej 96 X 

Samsøgades Skole Nørre Allé 30B X 

Vorrevangskolen Grydhøjvej 26A X 
Sabro-Korsvejen Skole  
 

Vistoftvej 30 X 
Gammelgaardskolen Ludvig Feibergsvej 7 X 
Bavnehøj Skole Kunnerupvej 176 X 
Beder Skole Kirkebakken 41  

 
Areal til FU elever, som er fællesarealer til undervisning og fritid 
Arealet til undervisning og FU består af en kombination af fælles læringsare-
al og fælleslokaler. Det samlede areal, der skal opfylde kravene til begge 
aktiviteter er angivet nedenfor. Derfor skal der ved gennemførelse af an-
lægsprojekterne sikres, at det nævnte areal er godkendt til både undervis-
ning og fritid/FU. 
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Oversigt over areal, der skal opfylde kravene til undervisning og fritid  
Skole Adresse for FU tilbud Antal m2  

Ellevangskolen Frijsenborgvej 9 
203 

Hårup Skole Salonikivej 12 79 
Elsted Skole Elsted Skolevej 2 169 
Lystrup Skole Elsted Byvej 40 123 
Katrinebjergskolen Bodøvej 96 156 
Samsøgades Skole Nørre Allé 30B 175 
Vorrevangskolen Grydhøjvej 26A 137 
 Sabro-Korsvejskolen  Vistoftvej 30 146 
Gammelgaardsskolen Ludvig Feibergsvej 7 235 
Bavnehøj Skole Kunnerupvej 176 246 
Beder Skole Kirkebakken 41 146 

 

Finansiering 
Fase 1 Anslåede anlægs-

omkostninger i 1.000 
RULL 2018 10.000 

Salg og kapitalisering 21.064 

Skoleudbygningsprogrammet6 1.210 

FU-forlig afsat til Skåde Skoles lokalefællesskab 3.187 

Finansiering i alt 35.461 
 

                                                      
6 Bemærk: Finansieringen fra skoleudbygningsprogrammet kan ændre sig, inden projektet 
gennemføres 


