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Katrinedals Skole i Vanløse, København er indviet
I mandags blev Katrinedals Skole officielt indviet under overværelse af både overborgmester og børne- og
ungdomsborgmester. Helt centralt for den nye skole er det sociale fælleskab. Skolen er nu 4-sporet med
plads til 1000 elever fordelt fra 0. til 9. klassetrin. Udover udvidelsen af skolen er fritidshjemmet Katfrit også
blevet udvidet med 100 pladser. Brønshøj Sportshal er som en del af projektet også blevet udbygget og
konverteret til Katrinedalshallen, skolens idrætshal, som også kan benyttes af beboere i området.
Kilde: Lokalavisen Vanløse-Grøndal, side 8, d. 31. august, 2017, af Flemming Saugmann.

Hårslev Efterskole i Næstved Kommune bygger nyt til musikundervisning
Hårslev Efterskole ved Sandved i Næstved Kommune er i gang med at etablere en ny undervisningsbygning.
Bygningen skal blandt andet bruges til musikundervisning og have studie og øvelokaler. Planen var
oprindeligt at bygge en stor hal, men selvom skolen allerede havde fået godkendt det byggeri, valgte de at
droppe det. Det er lokale håndværkere, der skal bygge undervisningsbygningen, og byggeriet forventes
færdigt til nytår.
Kilde: Sjællandske - Næstved, Faxe, Vordingborg, side 13, d. 31. august 2017, af Mia Than West.

Skolebyggeriet finansieres af de borgerlige partier
I Varde Kommune har de borgerlige partier Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale lavet en fælles
skolestruktur, som blandt andet skal finde penge til et skolebyggeri. De Konservative har også meldt sig i
forhandlingerne, mens Socialdemokraterne har meldt sig ud. I budgettet er det især skolebyggeriet der tager
opmærksomheden, fordi det vil optage en meget stor del af det årlige anlægsprojekt på omkring 80
millioner kroner.
Kilde: Jydske Vestkysten Esbjerg, side 13, den 31. august 2017, af Benny Baagø.

FYNs HF-kursus får 7000 kvadratmeter ny bygning
7000 kvadratmeter fordelt på tre etager bliver FYNs HF-kursus nye bygning ved Byens Bro. Borgmester, Peter
Rahbæk Juel (S) og bestyrelsesformand for HF & VUC FYN, Kristian Grønbæk Andersen, tog sammen første
spadestik. Byggeriet får en central placering i Odense City Campus. "Vi glæder os til, at det nye FYNs HFkursus om cirka halvandet år vil stå færdigt. Det bliver et stærkt og innovativt uddannelsesmiljø for de mange
kursister," siger rektor for HF & VUC FYN, Stig Holmelund Jarbøl.
Kilde: Ugeavisen Odense, side 40, d. 30 august 2017, af EXP.

Byggeri af Dybkærskolen i Silkeborg tærer på opsparingen
Det kan blive nødvendigt for Silkeborg Kommune at tage fra kommunens opsparing for at finansiere de
mange anlægsprojekter, der er på vej de næste år. Blandt de helt store poster på budgettet er en ny
Dybkærskole til 160 millioner kroner, der skal erstatte den nuværende meget nedslidte skole. “Det laver et
ordentligt indhug i budgettet", konstaterer borgmester Steen Vindum (V).
Kilde: www.mja.dk, d. 26. august 2017, af Kenneth Husum.

Debat om skolebyggeri inden kommunalvalget i Jammerbugt, Nordjylland
Jammerbugt Kommunes næste store skoleprojekt er, om skolerne i Jetsmark og Pandrup skal renoveres eller
om der i stedet skal bygges en ny skole for alle årgange i Jetsmarkområdet. Økonomien i de to modeller
bliver pt. undersøgt af en politisk nedsat arbejdsgruppe, der barsler med en rapport, der oversendes til
kommunalbestyrelsen i oktober, altså før kommunalvalget. Borgmester Mogens Gade (V) svarede, "at han er
tilhænger af et nyt skolebyggeri, men man må se tiden an."
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, side 15, d. 26. august 2017, af Dorte Geertsen.

Skolebyggeri i Ikast-Brande, Midtjylland bliver 65% dyrere end budget
Tre byskoler i Ikast bliver dyrere end forventet på grund af byggeboomet i Danmark. Det vækker bekymring
hos politikerne i Ikast-Brande Kommune, men giver smil hos håndværkerne. Grunden til, at det bliver dyrere,
er, at priser på byggematerialer og lønomkostninger stiger, når det går godt i byggebranchen. Planerne der
blev vedtaget i 2016 holder ikke mere, da byggeriet nu vurderes at gå 65 procent over budget.
Kilde: www.aoh.dk, d. 18. august 2017, af Thomas Vang Nielsen.

