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BORK SKOLE 

 

 

 

 

 

Ansøgning. 

Vores sløjdlokale er nedslidt og trænger voldsomt til at blive renoveret. 

Sløjdbænkene er nedslidte og skæve, de fleste bagtænger virker ikke. 

Der er ikke og har aldrig været udsugning i lokalet. Vi anvender en støvsuger med Hepa-filter, det er 

lovligt, men ikke ordentligt. 

Der er behov for et udsugningsanlæg (udsugning af træstøv – udsugning ved maskiner). 

Der er behov for nye sløjdbænke, de gamle er slidt ned) dog ikke et helt klassesæt, da træarbejde kun 

er en del af de muligheder der skal være i et Håndværk & Design lokale. 

Vi ansøger derfor om: 

Udsugningsanlæg: 

Bilag 1* overslag fra Bork-Hemmet Smede & VVS:   kr. 205.400 

Bilag 2* ST inventar webshop 2 x 4-plads bænk:  kr. 24.970 

I alt ekskl. Moms    kr. 230.370 

 

Vi sørger selv for rydning af lokalet, maling og småreparationer. 

 

Med venlig hilsen 

Jens Otto Pedersen 

skoleleder Bork Skole 

 

* Ikke vedlagt. 

 

 

Midtbyvej 30 

Nr. Bork 

6893 Hemmet 

 

Telefon: 75 28 01 53 

borkskole@rksk.dk 

www.bork-skole.skoleintra.dk   

 

Dato: den 29. juni 2021 

 

 



 
 

 
Lærkereden Dato: 10.06. 2021 

 

På vegne af Børnehaven Lærkereden tillader jeg mig hermed at ansøge om et beløb 

fra BUF´s pulje til mindre anlægsprojekter. Beløbet, der ansøges om, er 100.000 kr. 

Vi har foran børnehaven et parkeringsareal for forældre til brug ved aflevering og 

afhentning. 

Belægningen på dette område er voldsomt nedslidt og flere steder er der store huller i 

belægningen. 

Den belægning, der stadig er intakt, er af en meget ru og ujævn struktur, med store 

sten i. 

For de forældre der afleverer/afhenter deres børn til fods eller på cykel, er der gener, 

da selve overgangen fra fortovet/parkeringsdelen ned mod vejen er med en meget 

høj kant/store huller. 

Når børnene selv går eller kører på for eksempel en løbecykel, er den slidte belægning 

til hindring for deres selvstændighed, da kanten er for farlig for dem at passere. 

Alternativet er, at de skal gå/køre bagom bilerne på parkeringspladsen, hvilket også 

er risikofyldt. 

Vedhæftet er billeder af det areal, der er det første man møder, når man kommer i 

Lærkereden. 

 

                    



           

 

 

       

 

Venlig hilsen 

 

Jette Stenger Føhns 

Dagtilbudsleder, Lærkereden, Rækker Mølle 

 

 

 

 

 

 



Ansøgning om midler fra anlægspuljen på beløb 250.000,-  
Vedr. Multibane på Ringkøbing Skole, afdeling Alkjær  

 

Afdeling Alkjær, d. 23. august 2021 

Historik: 

På afdeling Alkjær (tidl. Alkjærskolen) har man siden 2015/2016 samarbejdet om og med projekt ’Børnenes By, 

Ringkøbing’ - et byprojekt, der oprindeligt udsprang af idé fra skolens bestyrelse om at skabe 

sammenhængskraft og synergieffekt ift.  den ’nye’ bydel Ringkøbing K. Projektet er siden overgået til foreningen 

’Børnenes by’ og er nu drevet af frivillige kræfter.  

Første delprojekt i ’Børnenes by’, som forsøgtes realiseret, var ’Moslemekka’ – et delprojekt med fysisk placering 

på og omkring afdeling Alkjærs udeområder (se. evt. bilag). En realisering af ’Moslemekka’ vil betyde en 

væsentlig udvikling og forbedring af skolens ude- og legeområder. Der er derfor, i håbet om en realisering, af 

ikke foretaget andet end højest nødvendige udbedringer af legeredskaber og vedligehold af udeområder siden 

2015/2016. 

Det er desværre ikke lykkedes foreningen ’Børnenes by’ at rejse tilstrækkelige fondsmidler til realisering af 

Moslemekka, og jf. mundtlig samtale med Lene Halkjær fra foreningen ’ Børnenes by’ er realiseringsfokus ikke 

længere på Moslemekka. Man håber stadig på at kunne gennemføre Moslemekka, men det er uvist, om det 

lykkes, i givet fald hvornår og i hvilket omfang?  

 

Begrundelse for ansøgning: 

På afdeling Alkjær har vi nu desværre udeområder og legeredskaber, som trænger til en gennemgribende 

modernisering og udskiftning. Vi er nu derfor i proces med at få lavet en plan for, hvordan vi i løbet af de 

kommende år kan gennemføre renovering og udskiftning på vores udeområder på en måde, som er forenelig 

med vores økonomiske forhold nu og forventet fremadrettet,  

Grunden til denne ansøgning er, at vores to multibaner efter års løbende almindelig vedligehold er i en sådan 

sikkerhedsmæssig forfatning, at handling er påkrævet nu. Vi ønsker ikke at reetablere/udskifte begge 

multibaner, da én multibane fint kan dække vort behov. Vi har ikke midlerne til at udskifte én multibane og 

samtidig afsætte midler over de kommende år til renovering og udskiftning af resten af vores udeområder. Vi 

ansøger derfor anlægspuljen om dækning af udgifter til udskiftning af én multibane - beløb 250.000,- - så vi 

fortsat kan have en multibane på skolen – en multibane som i høj grad benyttes i skoletiden både i 

læringsmæssig henseende samt i frikvarterer og fritidstilbud – og således også fremadrettet vil kunne benyttes 

af de mange børn bosat på og omkring Søibergsvej på eftermiddage, aftener og i weekender – børn som i høj grad 

leger, spiller og er aktive på skolens område i fritiden. 

 

Ny multibane – økonomisk overslag: 

 Bæredygtigt og slidstærkt kunstgræs med korte strå og med komfortable gummimåtter nedenunder, til 
en bane på 15x30 m. Pris: 179.000 ekskl. moms. 
Se link: https://heveamats.dk/shop/greensport-sport-kunstgraes-192p.html  

 4 stk. hockeymål på langside i aluminium. Pris pr. stk. 3.900 ekskl. moms. 
 Derudover ønskes – nøjagtig pris ej oplyst fra firmaet, men ca. 55.000,- ekskl. moms: 

Forlængede stolper for boldfang (op til 4 meter) 
Indgange: normal åbning, åbning med forskudt bande, åbning med vinkelbande, gitterlåge, servicelåge, 
bande med udhak mm. 
Boldvæg på langsider 
Affaldsspande tilpasset dit valgte multibane koncept 
Hjørnestolper (5 meter høje) med strømkabel for banelys 

 

https://heveamats.dk/shop/greensport-sport-kunstgraes-192p.html


 
Indsendt på vegne af Ringkøbing Skole, afdeling Alkjær 
 
Gitte Hindø 
Ringkøbing Skole 
Daglig leder Afdeling Alkjær 

 

 

 

 

Tim 31-05-2022 

Ansøgning om tilskud til inventar på Tim Skole 

 

Lokalerne på Tim Skole forventes løbende færdigrenoveret fra sommer til efterår 2022. 

Der er ikke afsat noget beløb til inventar i den sidste del af byggeriet, og skolen har selv kun 

begrænsede midler på driftsbudgettet og lille beløb til anlæg.  

Skolen har haft opbevaret møbler i kælderen, som grundet manglende afdækning er blevet 

vandskadet. Skaden vurderes til omkring 100.000 kr. Kommunens og entreprenørs forsikring har 

afvist at dække. Hvis skolen vil have skaden dækket, skal vi gøre udlæg mod entreprenør. 

Det skolen primært mangler er: 

Solafskærmning(gardiner/persienner) i 3 kontorer, 6 klasselokaler, musiklokale, bibliotek, 

fysik/kemilokale, geografi/biologilokale, billedkunstlokale, møderum og lærerforberedelse. 

Møbler til kontorerne, møderum, hylder/reoler til bibliotek, skamler til musiklokalet. Borde og stole 

til fysiklokalet, billedkunstlokalet. 

Det vil også være rigtig rart, hvis der kunne findes midler til møbler til torvet (300 m2), sofaer, møbler 

til grupperum, nye møbler til personalerum. Møbler på de store gangarealer. 

Skolen råder over borde og stole til alle elever. 

 

Torben Svendsen, skoleleder 

 

 


