
 
 

skema 3 Budgetperioden 2022 - 2025 

 
 

 

Anlægsforslag 
 Forslag nr. ________ 

 

Udvalg:                      Børne- og Familieudvalget 

Afdeling/Område: Dagtilbud og Undervisning 

Udfærdiget den: 

Initialer: 

 

Projektnavn: Motoriserede køretøjer til dagplejen Funktion: 05.25.11 

Bedes afkrydset: 

 ________ Omflytning af eksisterende forslag _____X____ Nyt forslag 

Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal forinden fremsendelse have været omkring RKSK 

ejendomme. 

 

1. Projektbeskrivelse: 

Arbejdet som dagplejer giver mange fysiske udfordringer med løft, skub og træk, og det sætter sine 

spor med årene. En motoriseret barnevogn eller ladcykel kan aflaste den enkelte dagplejer og dermed 

være med til at forebygge arbejdsskader og slidskader samt fastholde dagplejerne i arbejdet. Samtidig 

kan det være med til, at gøre arbejdet som dagplejer mere attraktiv, så flere ønsker at søge ledige 

stillinger.  

 

Pr. maj måned 2021 viser optællingen hos dagplejerne følgende status: 

 

 37 motorbarnevogne 

 14 el-ladcykler 

 

Herudover har dagtilbuddene indkøbt 3 motorbarnevogne og 10 el-ladcykler, som deles mellem 

dagplejere og dagtilbud. Disse enheder er dagtilbuddenes ejendom, og er derfor ikke medtalt i 

ovenstående.  

 

En motoriseret barnevogn koster ca. 25.000 kr. pr. stk. og en el-ladcykel koster ca. 12.000 kr. pr. stk. 

Hertil kommer en årlig driftsudgift pr. enhed på 1.500 kr., som dækker udgiften til et årligt servicetjek.  

 

I 2022 forventes der at være ansat ca. 120 dagplejere ansat. Hvis alle dagplejere i løbet af 2022 skal 

have en motoriseret barnevogn eller en el-ladcykel skal der anskaffes ca. 69 enheder til en 

gennemsnitlig pris på 19.000 kr. En samlet udgift på 1,3 mio. kr. Hertil kommer en årlig driftsudgift til 

service på netto 135.000 kr.  

 

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og 

dokumenteret beskrivelse): 

Øget trivsel og mindre nedslidning hos den enkelte dagplejer.  

3. Opfølgningsplan på tiltaget: 

Ingen bemærkninger. 

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget: 

Ingen bemærkninger.  



 
 
 
 
 
 

 

 

Side 2 af 2 

 

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms) 

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år 

Anlægsudgifter 1.100     

Anlægsindtægter      

Afledte driftsudgifter  135 135 135 135 

 



 
 

skema 3 Budgetperioden 2022 - 2025 

 
 

 

Anlægsforslag 
 Forslag nr. ________ 

 

Udvalg:                      Børne- og Familieudvalget 

Afdeling/Område: Dagtilbud og Undervisning 

Udfærdiget den:    19.05.2021 

Initialer:                   JOK 

 

Projektnavn: Skolen i Skjern                                                                                 Funktion: 03.22.01 

Bedes afkrydset: 

 ________ Omflytning af eksisterende forslag _____X____ Nyt forslag 

Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal forinden fremsendelse have været omkring RKSK 

ejendomme. 

 

1. Projektbeskrivelse: 

Byrådet har besluttet, at Kirkeskolen og Amagerskolen i Skjern fra den 1. august 2021sammenlægges 

til én skole med én ledelse, én bestyrelse og ét skoledistrikt. 

Begge skoler har i dag elever på alle klassetrin fra 0. – 9. klasse. Der er endnu ikke taget politisk stilling 

til, om alle eller blot nogle af eleverne skal samles, og om det skal ske på én eller flere matrikler. 

Der er følgende muligheder: 

1. 0. – 9. klassetrin på begge matrikler som i dag 

2. 0. – 6. klassetrin på den ene matrikel og 0. – 9. klassetrin på den anden 

3. 0. – 6. klassetrin på den ene matrikel og 7. – 9. klassetrin på den anden 

4. Alle elever samles på den ene matrikel, som udbygges og ombygges 

5. Alle elever samles på en helt nybygget skole 

 

I forbindelse med høringen af byrådets forslag til ændring af skolestrukturen i Skjern, blev der fra 

skolebestyrelserne og medarbejderne givet udtryk for et ønske om, at alle elever kunne samles på én 

matrikel. 

Vælger man at bygge en helt ny skole, vil det medføre meget betydelige anlægsudgifter. I en rapport 

fra NIRAS-konsulenterne fra 2018 anslås udgifterne således at udgøre 265 mio. kr. 

Vælger man i stedet at gennemføre en til- og ombygning af Amagerskolen og samle eleverne her, vil 

der også være meget store anlægsudgifter forbundet hermed – men dog betydeligt lavere end ved 

bygning af en helt ny skole. 

Hvis det besluttes at anvende begge matrikler, vil der stadig være behov for at investere i de 

bygningsmæssige rammer. Det skyldes, at dele af bygningsmassen på de to skoler trænger til 
renovering. Ønsker man faseopdele skolen, dvs. samle elever på samme klassetrin på samme matrikel, 

vil det også medføre behov for visse ombygninger, hvis rammerne skal kunne anvendes optimalt. 

 

Uanset hvilken løsning, man vælger, vil der altså være behov for anlægsinvesteringer. Det anbefales 

derfor, at Byrådet over de kommende år reserverer en del af anlægsbudgettet til Skolen i Skjern. 

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og 

dokumenteret beskrivelse): 

Effekten afhænger af hvilken af de 5 ovennævnte muligheder, Byrådet beslutter at gennemføre. En 

samling af alle elever på én matrikel vil imidlertid være en realisering af visionen om Én by – én skole, 

som blev fremsat under skolestrukturdebatten. En ny stor skole i Skjern, hvor alle elever er samlet, må 



 
 
 
 
 
 

 

 

Side 2 af 2 

således forventes at give nye rammer og åbne for helt nye muligheder for organiseringen af 

undervisningen. 

3. Opfølgningsplan på tiltaget: 

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget: 

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms) 

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år 

Anlægsudgifter      

Anlægsindtægter      

Afledte driftsudgifter      

 



 
 

skema 3 Budgetperioden 2022 - 2025 

 
 

 

Anlægsforslag 
 Forslag nr. ________ 

 

Udvalg:                      Børne- og Familieudvalget 

Afdeling/Område: Dagtilbud og Undervisning 

Udfærdiget den:    12. maj 2021 

Initialer:                   JOK 

 

Projektnavn: Asfaltering af vej ved Tim Skole Funktion: 03.22.01 

Bedes afkrydset: 

 ________ Omflytning af eksisterende forslag _____X____ Nyt forslag 

Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal forinden fremsendelse have været omkring RKSK 

ejendomme. 

 

1. Projektbeskrivelse: 

Der ønskes etableret en ny vejføring i Tim, som skal give en bedre trafikafvikling og betjene Tim Skole, 

Tim Plejehjem, Tim Hallen og en helt ny daginstitution, som bygges ved hallen. 

 

Det anbefales, at der etableres en vej fra Åvænget til Hovedgaden via Tim Hallens sydlige 

parkeringsplads og Eskesensvej. Vejen, som vil være ensrettet fra øst mod vest, skal være bred nok til, 

at ”tunge” køretøjer (over 3500 kg) kan passere hinanden og eventuelt 2-delt nord for plejehjemmet. 

Dette medfører inddragelse af det sydligste stadionareal. 

Projektet indebærer desuden oprettelse af parkeringsbåse på Tim Hallens sydlige parkeringsplads og 

asfaltering af både hallens og plejehjemmets parkeringspladser. 

Parkeringspladserne tæt på plejehjemmet bevares, og der etableres  

 ”Buslomme” på den vestlige side af Eskesensvej mellem Tim Skole og Tim Plejehjem. 

 ”Kiss & ridezone” på Tim Skoles runde parkeringsplads. 

 Gangsti/fortov mellem hal og skole. 

 Gangsti/fortov mellem hallens sydlige parkeringsplads og ny børnehave 

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og 

dokumenteret beskrivelse): 

Et af de vigtigste mål med projektet er at skabe en mere sikker skolevej. I dag fungerer den runde 

parkeringsplads ved skolen som parkeringsplads for forældre og personale, som bus-

holde/vendeplads og som afleveringsplads af elever (kiss-and-ride). Det har ofte givet nogle farlige 
situationer. Alene det at få busserne væk herfra vil gøre en stor forskel for trafiksikkerheden. Ved at 

lade busserne holde på en ensrettet vej, vil eleverne kunne stige af og på uden at komme i kontakt med 

den øvrige trafik. Den runde parkeringsplads vil desuden kunne deles op i en parkeringszone og en 

kiss-and-ride-zone, hvilket yderligere vil kunne sikre skolevejen. 

Projektet vil dog også forbedre adgangsforholdene til og parkeringsmulighederne ved hallen og den 

nye daginstitution.  

For plejehjemmet vil projektet dog betyde, at der vil komme mere trafik forbi hovedindgangen og 

nogle af boligerne end i dag. Til gengæld trækkes vejen længere væk fra indgangspartierne mv., og 

trafikken ensrettes. 



 
 
 
 
 
 

 

Side 2 af 2 

3. Opfølgningsplan på tiltaget: 

 

Ingen bemærkninger. 

4. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget: 

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms) 

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år 

Anlægsudgifter      

Anlægsindtægter      

Afledte driftsudgifter      

 


