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Kære børn, forældre, skolepersonale m.fl.,

Så er vi kommet et stort skridt videre med ombygningen. 

D. 17/6 overdrages en stor del af lokalerne til skolen så de kan møbleres og 
blive helt klar til ibrugtagning når sommerferien er slut.

Dette markerer samtidigt også afslutningen på ”renoveringsdelen” da det nu 
kun er tilbygningen som skal erstatte den gamle klynge A, der mangler.

RENOVEREDE OMRÅDER
I klynge B – den sidste af de små klynger, som der kommer til at huse de 
ældste på mellemtrinnet vil blive færdig. Her forventer vi kun nogle småting 
som vi udestå, og som forventes løst hen over sommerferieperioden.

Den store klynge M - skolens hjerte og samlingspunkt, der indeholder mange 
funktioner, og rent teknisk klart har været det tungeste område at renovere 
og ombygge. Som vi tidligere har skrevet, så forventer vi også at der vil være 
nogle ”børnesygdomme” med indkøringen af de tekniske installationer i 
dette område, som vi dog vil forsøge at få løst hen over sommerferieperioden. 

Klynge M indeholder udover de tidligere færdiggjorte indgangsområde, 
administration, pedelkontor og sløjdlokale - også pædagogisk læringscenter, 
kublokaler, fritidsordningen, personalefaciliteter, et nyt overdækket 
Atrium, hjemkundskabslokale, naturfagslokale, musiklokaler, multisalen, 
håndarbejdslokale som nu er en del af Håndværk og Design, billedkunst, 
toiletter, depoter og teknikrum.

UDVENDIGT
Udvendigt har vi været i gang i et stykket tid med anlægsarbejderne, og 
vi er nu også gået i gang med etablering af det nye ankomstareal ved 
hovedindgangen. Dette bliver nok det mest synlige bevis udenfor, på at at 
skolen har gennemgået en stor renovering, i hvert fald indtil tilbygningen 
også står færdig. Når tilbygningen er ved at være færdig, bliver der også her 
udført nye belægninger og aktivitetsarealer rundt om, som færdiggør, og 
sætter punktum for den store renovering på Gilbjergskolen.

KLYNGE A - NEDRIVNING OG NYBYGNING
I slutningen af juli måned påbegyndes nedrivningen af den gamle klynge A, og 
herefter kan arbejdet med opførelse af den nye moderne udskolingsbygning 
starte. 
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Ved henvendelser om 
byggeriet kan du kontakte:

Gilbjerskolen 
Att. Anja Helmbæk Horst
Mail: aheho@gribskov.dk

KONTAKT:

Karakteren af dette arbejde er noget andet end det vi har været i gang med det 
sidste år, da der her er tale om en helt ny bygning. 

Der bliver opstillet hegn omkring hele byggepladsens område, og vi skal igen 
venligst bede Jer alle om at huske på at det er en byggeplads hvor man skal 
blive på den rigtige side af hegnet. I skal også huske børnene på at de store 
gravemaskiner og lignende betragtes bedst på afstand.

Nedrivningsarbejdet vil både larme og støve, og vi vil gøre alt der står i vores 
magt for at begrænse omfanget og planlægge de værste arbejder til tidspunkter 
hvor de generer den daglige undervisning mest muligt. 

Vi håber på forståelse og tålmodighed fra alle parters side i denne proces.

Tilbygningen forventes at stå færdig til foråret 2020.

INFORMATION OG KONTAKT
Vi vil fortsat informere jer om byggeriet via nyhedsbreve og på Skoleintra, og vi 
vender tilbage så snart vi har mere at fortælle om. 

Hvis du i forbindelse med byggeriet oplever behov for at kontakte os vedrørende 
byggeriet, skal du kontakte skolen ud fra de kontaktoplysninger, som fremgår 
af informationerne til højre. De vil sørge for at din henvendelse bliver sendt 
videre til rette vedkommende.

Med venlig hilsen 

BYGGETEAMET

Fællesrum med ovenlys i Klynge B


