
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Åbnings- og telefontider 
Mandag 10.00-17.00 
Tirsdag-fredag 10.00-13.30 

      
 

Anlægsprojekt Baggrund/formål mv. Bemærkninger 

1. Bork Skole Renovering 

af sløjd-lokale 

Lokalet er nedslidt. Der mangler 

udsugning. Anslået udgift: 

230.000 kr. 

Se bilag 2. 

Skolen har fremsendt ansøgning i 

2021. 

Ejendomscentret(EC) har en årlig 

pulje på 1,5 mio. kr. til 

renoveringsopgaver på skolerne.  

EC arbejder på en samlet 

tilstandsoversigt over skolernes 

faglokaler 

2. Rækker Mølle 

Børnefirkløver.  

Ny belægning på 

parkeringsarealet 

 

Belægningen på 

parkeringsarealet er meget 

nedslidt. 

Anslået udgift: 100.000 kr. 

Se bilag 2. 

 

3. Nyt køkken Borris SFO Der er pres på de eksisterende 

faciliteter som følge af flere 

børn. 

Anslået udgift: 400.000 kr. 

 

Ønsket er fremsendt fra 

Ejendomscentret. 

4. Solstrålen Tarm – 

fornyelse af 

køkkenfaciliteter 

Det eksisterende er nedslidt. 

Anslået udgift: 200.000 kr. 

 

Ønsket er fremsendt fra 

Ejendomscentret. 

5. Ådum Idrætsbørnehave 

Overdækning ved 

krybberum 

Der er ikke plads til alle 

vuggestuebørn i det 

eksisterende krybberum. 

Anslået udgift 50.000 kr. 

 

Ønsket er fremsendt fra 

Ejendomscentret. 

På anlægsbudgettet er optaget et 

rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til 

løsning af pladsproblemer i 

dagtilbuddet. 

 

6. Multibane ved 

Ringkøbing Skole afd. 

Alkjær 

Nuværende multibaner er en 

meget dårlig forfatning. 
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Multibanen benyttes også af 

kvarterets børn i fritiden. 

Anslået udgift: 250.000 kr. 

Se bilag 2. 

 

7. Lovliggørelse af 

gasinstallation, Skolen i 

Skjern afd. Klostervej 

Skolen har afholdt i alt 73.000 

kr. til lovliggørelse af 

gasinstallation i fysiklokalet. 

Skolen er blevet gjort bekendt 

med at lokaler med 

gasinstallationer med skjule 

samlinger ikke længere er 

lovligt, uden at der foran 

systemet er installeret en 

laboratorie tester, der har til 

formål at teste gasrørene for 

utætheder. Skolen har desuden 

afholdt udgifter til sikker 

udendørs opbevaring af 

gasflasker i ikke-brændbart 

materiale. 

 

8.  Udskiftning af 

bordplader i fysiklokalet, 

Skolen i Skjern, afd. 

Klostervej 

 

Skolen har modtaget påbud fra 

Arbejdstilsynet om sikring af 

nuværende bordplader i 

Fysiklokalet. mod indtrængning 

af kemikalier. 

Udgift 65.000 kr. 

 

9. Madkundskabslokale, 

Ringkøbing Skole, afd. 

Rindum 

Afd. Rindum har mange elever 

på 7. og 8. klassetrin. Eleverne 

på disse klassetrin skal vælge et 

to-årigt valgfag med afsluttende 

eksamen. Rigtigt mange elever 

vælger madskundskab, og det 

giver et stort pres på skolens 

madkundskabslokale. 

Skolen ansøger om 

anlægsmidler til istandsættelse 

af det tidligere 

madkundskabslokale, der var på 

den gamle Rindum Skole. Det 

eksisterer stadig og er til dels 

fungerende, men har været 

brugt til kreativt lokale for 

SFO’en de sidste år. 

 

Ejendomscentret har vurderet, 

at udgiften til 

madkundskabslokalet vil 

udgøre 1.823.900 kr. 

Ejendomscentret(EC) har en årlig 

pulje på 1,5 mio. kr. til 

renoveringsopgaver på skolerne.  

EC arbejder på en samlet 

tilstandsoversigt over skolernes 

faglokaler. 

 
Ifølge folkeskolelovens § 9, stk. 

8. skal eleverne på 7. og 8. klassetrin 

tilbydes valgfaget håndværk og 

design, og kan tilbydes valgfagene 

billedkunst, musik og madkundskab. 

Eleven skal vælge et af de  angivne 

valgfag. 
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10. Tim Skole 

Indkøb af solafskærmning 

og møbler 

Tim Skole søger om et tilskud 

på op til 500.000 kr. til indkøb 

af skoleinventar. 

I forbindelse med udarbejdelsen af 

anlægsbudgettet for Tim Skole blev 

der ikke afsat midler til nyt inventar 

– heller ikke til gardiner mv.  

Skolens møbler blev forudsat 

genbrugt. 

Under byggearbejdet blev en 

væsentlig del af skolen møbler 

imidlertid udsat for en vandskade. 

11. Etablering af 

legeplads ved 

Sommerfuglen 

Der søges om et beløb på 

104.000 kr. 

Sommerfuglen er et 

aflastningstilbud til børn med 

fysiske og psykiske 

funktionsnedsættelser. 

Institutionen har på nuværende 

tidspunkt ingen 

udendørsfaciliteter, hvilket 

hæmmer det pædagogiske 

arbejde med at understøtte 

barnets trivsel, udvikling og 

sundhed. Børnene har ofte brug 

for enerum og ’højt til loftet’, 

hvilket tilbuddets fysiske 

rammer ikke understøtter på 

nuværende tidspunkt. 

Børne- og Familieudvalget valgte 

ved budgetmødet d. 30. maj ikke at 

videresende anlægsforslaget til 

behandling i budgetprocessen, med 

den bemærkning, at der arbejdes 

videre med at finansiere projektet 

indenfor eget område. 

 


