Nyheder om byggeri af skoler og daginstitutioner
Uge 50 - 51 2020
Kommuner vil uddanne lærere som rumvejledere
I Aarhus Kommune har man valgt at uddanne lærere i at forstå tekniske installationer og fysiske rammer med
henblik på at understøtte undervisningen optimalt. Københavns Kommune vil hertil foretage etårseftersyn på
funktionaliteten af skolernes rum. Det skyldes, at de mange strategiske tanker bag et byggeprojekt ofte går til
spilde grundet stor udskiftning i projekt- og brugergrupper undervejs. Dansk Center for Undervisningsmiljø
(DCUM) udvikler desuden en rumvejlederuddannelse, så de fysiske rammer kan bruges gunstigt i forbindelse med
børns indlæring.
Kilde: Bygherreforeningen.dk, 4. december 2020, af Redaktionen.

Züblin vinder totalentreprisen på et multifunktionelt byggeri
KAB skriver i en pressemeddelelse, at entreprenørselskabet Züblin og Samvirkende Boligselskaber (SAB) har
underskrevet en totalentreprisekontrakt på knap 800 millioner kroner for udførelsen af det multifunktionelle
byggeri, Det nye Sølund, ved Sortedams Søen i København. Byggeriet skal huse 360 plejeboliger, servicearealer
som café og multisal, 23 tryghedsboliger til ældre, 150 ungdomsboliger, daginstitution samt fællesarealer og
mikrobutikker i stueplan. "Vi vil skabe et sted, hvor ældre, unge og børn både bor sammen og kommer hinanden
ved," siger formand for SAB, John B. Sørensen.
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 2, 14. december 2020, af Lars Dalsgaard Adolfsen.

Samsø Kommune udpeger vindere af totalentreprise på skolebyggeri
Elever og lærere på Samsø Skole kan se frem til nye klasselokaler, nyt musiklokale og ny SFO og klub. Det står klart,
efter kommunalbestyrelsen i Samsø Kommune har udpeget Hustømrerne, Skala Arkitekter og Akademiingeniør
Svend Poulsen A/S som vinder af totalentreprisekonkurrencen til projektet ”Om- og tilbygning af Samsø Skole”.
Ifølge Skala Arkitekter ønsker man “at skabe et motiverende læringslandskab, der styrker sammenhængskraften i
lokalsamfundet og skaber rammerne for inspirerende undervisning for alle børn og unge.”
Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad, side 6, 8. december 2020, af Lars Dalsgaard Adolfsen.

Millionerne til renovering af idrætsfaciliteter i Odense fordeles
I Odense har 70 idrætsforeninger og 32 fodboldklubber de seneste uger kommet med indspark til, hvordan 95
millioner kroner til renovering af byens idrætsfaciliteter skal fordeles. Klubberne er glade for, at de kan få
medindflydelse. Det er alle byrådspartier, som står bag aftalen om at investere 1,8 milliarder kroner i skoler,
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dagtilbud, idrætsfaciliteter og ældreboliger. Alle partier er dog ikke enige om finansieringsgrundlaget, som
indebærer brug af samtlige 400 millioner, der er i budgettet for de kommende fire års anlægsinvesteringer.
Kilde: Fyens Stiftstidende, side 2-3, 7. december 2020, af Camilla Maria Ahlmann-Petersen.

Nu kommer der en ny daginstitution ved Seminarieskolen
Der er stort pres på børnepasningen i området omkring Seminarieskolen i Aalborg, men nu kan børn og forældre
se frem til en ny daginstitution på skolens område. Institutionen, der bliver en integreret institution med 40
vuggestuepladser og 90 børnehavepladser, bliver opført som en ny tilbygning til skolens nuværende pedelbolig.
Der er i alt afsat 28,5 millioner kroner til projektet.
Kilde: Minbynews.dk, 3. december 2020, af Redaktionen.
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