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Nyheder om byggeri af skoler og daginstitutioner 

Uge 36-37 2019 
 

(Nyhederne leveres af Retriever Danmark) 
 

 
Atra Arkitekter fra Holstebro skal stå for byggeriet af ny børneinstitution 
  
Byggeriet af en ny børneinstitution på Lupinvej ved Klostermosen i Kalundborg skal varetages af Atra Arkitekter fra 
Holstebro. Kommunen har afsat 20 millioner kroner til byggeprojektet. "Atra arkitekter har givet et rigtigt godt bud 
på, hvordan vi løser opgaven med at skabe de bedst mulige rammer for vores børn og for de voksne, der arbejder 
med at passe børnene," siger direktør for børn- og ungeområdet i Kalundborg Kommune, Michael Gravesen.  
Kilde: www.sn.dk/nordvestsjaelland.dk, 5.september 2019 af Thomas Rye. 
 
 
Aalborg Kommune betaler dyrt for konkurs 
  
Af et budget-notat, som medlemmerne af kommunens skoleudvalg for nylig fik fremlagt, fremgår det, at 
entreprenørfirmaet Lund & Stauns konkurs, der har forsinket afleveringen af et nyt byggeri på Vester Mariendal 
Skole, koster Aalborg Kommunes  skoleforvaltning 60.000 kroner om ugen. "Det skyldes blandt andet øgede 
udgifter til transport og drift, fordi vi er nødt til at holde flere forskellige bygninger i brug," fortæller direktør i 
skoleforvaltningen Jakob Ryttersgaard.  
Kilde:Nordjyske Stiftstidende Aalborg, side 10, 5. september 2019 af Lise Stenbro.  
 
 
Struer får ny institution i midtbyen 
  
Et efterhånden noget omdiskuteret byggeri af en ny daginstitution i Struer midtby fik i denne uge et go fra et flertal 
i Struer Byråd. Diskussionen er gået på om der overhovedet var brug for de planlagte 100 børnehavepladser og 50 
vuggestuepladser. Den endelige beslutning er endt med, at man skærer 25 børnehavepladser og 10 
vuggestuepladser, så der nu bliver plads til 75 børnehavebørn og 40 i vuggestuealderen.  
Kilde: Dagbladet Holstebro-Struer, side 3, 1. september 2019 af Morten Bang Larsen.  
  

 
24 teams har budt på midtjysk skolebyggeri 
 
Bygherreforeningen vurderer på baggrund af, at det at hele 24 hold af rådgivere og arkitekter har budt ind på et 
nyt skolebyggeri i Gødvad ved Silkeborg til 200 millioner kroner, kan være en indikator på, at rådgivere og 
arkitekter er ved at få mere plads i ordrebøgerne. "Det er meget positivt, at så mange kvalificerede teams har 
ansøgt om at udvikle den nye Dybkærskole og sætte sit præg på lokalområdet i Gødvad," siger projektleder Mette 
Viborg fra Silkeborg Kommune.   
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6, 12. september 2019 af Morten Munk Andersen.  
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Konkurs har forsinket byggeri 
  
I nærheden af Solrød er byggeriet af en ny dagsinstitution netop gået i gang igen. Bygningen på i alt 1372 
kvadratmeter, som blandt indeholder otte fleksible stuer, som både kan fungere som vuggestue og børnehave for 
de cirka 146 børn, blev sat på en ufrivillig pause i december sidste år, da Daurehøj Erhvervsbyg, gik konkurs. Nu er 
det byggefirmaet Elindco, der er udpeget som ny totalentreprenør.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 2, 12. september 2019 af Lars Dalsgaard Adolfsen. 
 

 
Ny spisesal og idrætshal på SES 
  
På sportsefterskolen Sjælsølund har de etableret en ny lyddæmpet spisesal til skolens 168 elever og i nærheden er 
skolen ved at bygge en 2000 kvadratmeter ny sportshal med alle slags sportsfaciliteter til fodbold, badminton, ski, 
golf og adventure, som er nogle af de sportsgrene, skolen slår sig op på. Forstander Jens H. Nissen er stolt af 
skolen og dens udbud af faciliteter.  
Kilde: Ugebladet, side 14, 10. september 2019 af Fred Jacobsen. 

 
 
I fremtidens undervisning indgår byggeriet 
  
De fysiske rammer understøtter de pædagogiske visioner i det kommende Læringshus Nærheden i Høje Taastrup 
Kommune. I januar 2018 vandt et team bestående af Christensen & Co. Arkitekter, Kjaer og Richter, 1:1 Landskab 
og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma arkitektkonkurrencen for det 15.500 kvadratmeter store byggeri. De 
har sammen formet et projekt, så bygningen så at sige er et læringsværktøj i sig selv, derfor spiller arkitekturen en 
aktiv rolle i elevernes læring. Byggesummen er 278 millioner kroner.  
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 16, 9. september 2019 af Lars Dalsgaard Adolfsen.  
 
 
Pilegårdsskolen i Kastrup har fået ny tilbygning 
  
I løbet af sommerferien har Pilegårdsskolen fået en helt ny tilbygning med to klasselokaler, toiletter og et ekstra 
mødelokale. Det var en nødvendighed, da der er blevet flere og flere indbyggere i Tårnby Kommune. ”Projektet 
med leveringen af den nye tilbygning til Pilegårdsskolen har været meget spændende. Tilbygningen skulle være 
klar til skolestart i august og skulle dermed leveres inden for meget kort tid,” siger Dennis Holm Vegeberg, der er 
afdelingsleder og bygningskonstruktør hos ABC Pavilloner.  
Kilde: Mestertidende, side 22, 9. september 2019.  
 
 
Årets skolebyggeri skal kåres 
  
På Nohrcons konference "Fremtidens skole og læringsrum", skal Årets skolebyggeri for syvende år i træk kåres. 
Juryen består af nøje udvalgte fageksperter, der i år har nomineret fem formidable projekter til den prestigefulde 
pris. Det er specielt nye, flotte og funktionelle skolebyggerier og læringsrum, som Nohrcon de sidste syv år har haft 
fokus på. Byggerierne skal tjene som gode eksempler for andre skolebyggere.  
Kilde: www.dagensbyggeri.dk, 6.september 2019 af -jazt.  
 
 



Side	3	af	4	
	

Ny skole på Sluseholmen skal bygges af et internationalt team 
  
Det team der skal bygge en ny skole på Sluseholmen er netop valgt af Københavns Kommune. I teamet indgår 
blandt andet BAM Danmark, JJW Arkitekter samt rådgivende ingeniørfirmaer AB Clausen og JL Engineering.Kasper 
Graa Wulff, der er chef for Københavns Kommunes bygherreenhed, Byggeri København, er glad for den 
internationale interesse for Københavns udvikling. Ifølge Københavns Kommune hævede vinderforslaget sig 
markant over de andre. Bedømmelsesudvalget var imponerede over forslagets fortolkning af kommunens vision 
for skolen.  
Kilde: www.licitationen.dk, 6. september 2019 af Redaktionen/he.  
 
 
Smart økonomistyring sikrer skolebyggeri i Brande 
  
Det koster kommunekassen i Brande 205 millioner kroner at bygge den nye skole. Heldigvis skal pengene ikke 
hives op af kommunekassen i ét hug. I stedet frigives de løbende henover byggeperioden, der varer fra 2018-2021. 
Den metode gør det nemt for kommunen at holde styr på budgettet. ”Det går fuldstændigt efter planen. 
Nedrivningen af bygningerne i Centerparken er i gang, og der er ugentlige byggemøder med totalentreprenøren 
NCC,” fortæller udvalgsformand Simon Vanggaard (DF).  
Kilde: www.herningfolkeblad.dk, 5. september 2019 af Thomas Vang Nielsen.  
 
 
Præfabrikeret byggeri blev hejst ind på skole 
  
På Pilegårdsskolen i Kastrup er et 180 kvadratmeter præfabrikeret byggeri, der skal skabe plads til de mange nye 
elever, som skolen har fået efter sommerferien, blevet hejst ind i skolens atriumgård med kran. Det præfabrikeret 
byggeri består af fem moduler og er leveret af midtjyske ABC Pavilloner. "Den præfabrikerede byggemetode har 
gjort, at vi nemt kunne hejse de fem dele henover skolen og herefter samle dem i atriumgården," siger Dennis 
Holm Vegeberg fra ABC Pavillioner.  
Kilde: Amager Bladet, side 20, 3. september 2019 af jape.  
 
 
Skolebyggeri sat i gang med en mindre eksplosion 
 
I stedet for det traditionelle første spadestik, satte Høje-Taastrup Kommune borgmester, Michael Ziegler (K), og 
formand for institutions- og skoleudvalget, Kurt Scheelsbeck (K), gang i byggeriet af den nye skole i Nærheden med 
en mindre eksplosion. "Det bliver en anderledes skole, så vi skal selvfølgelig også have et anderledes spadestik i 
tråd med den kommende science-skole. Vi skal have masser af røg og larm. Vi skal nemlig sprænge os vej til det 
nye læringshus," sagde borgmesteren.  
Kilde: Dagbladet Roskilde, side 14, 31. august 2019 af Kasper Ellesøe. 
 
 
Guldborgsund Kommune klar til byggeri af ny SUNDskole 
 
Den nye SUNDskole i Guldborgsund Kommune skal bygges på en grund, der ligger mellem Industrivej og 
Slettebjergvej ud for Linde Allé i Sundby. Kommunen har købt grunden af Det Classenske Fideicommis, der hidtil 
har ejet og dyrket grunden. Med købet kan Guldborgsund Kommune nu for alvor komme i gang med det store 
byggeprojekt, som skal afløse den eksisterende SUNDskole, der har mere end 50 år på bagen.  
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Kilde: Ritzau, 30. august 2019 af Guldborgsund Kommune.  
 
 
Kæmpeinvesteringer nødvendige på grund af børneboom 
  
Landets højeste tilvækst af 0-6-årige kan nu betyde, at skolerenoveringer må udskydes, og at anlægspenge må 
findes i Skanderborg Kommunes driftsbudgetter næste år. Det fortæller borgmester Frands Fischer (S). “Med det 
behov, vi har for at få skabt daginstitutionspladser i en fart, så er renoveringer af vores eksisterende skoler mere 
‘nice to have’ end ‘need to have’, selvom der helt sikkert er skoler, som trænger til det,” forklarer han og 
understreger, at politikerne endnu ikke kender den økonomiske ramme for næste års budget.  
Kilde: Midtjyllands Avis, side 19, 30. august 2019 af Bettina Sønderskov. 
 
  
 


