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Kære børn, forældre, skolepersonale m.fl.,

Så er ombygningen af klynge C – der skal huse de mindste på mellemtrinnet 
– også ved at være færdig, og det bliver superflot. I øjeblikket udføres tekniske 
gennemgange af området, med deltagelse af de forskellige involverede 
parter med fokus på at identificere fejl og mangler, som skal udbedres inden 
overdragelsen. Enemærke & Petersen overdrager lokalerne for denne etape 
til indflytning fra d. 11/2 og børnene kan derfor tage det i brug lige efter 
vinterferien d. 20/2-2019.

De udfordringer, vi havde i starten med varmen og ventilationen, på klynge D, 
da den blev færdig i efteråret, har vi nu fundet midlertidige løsninger på. Som 
vi skrev tidligere, kan og vil der ofte være udfordringer med de tekniske anlæg 
på skolebyggeri, i forbindelse med overdragelserne når byggearbejderne bliver 
udført i etaper. Dette skyldes at de rent teknisk hænger sammen i en større 
sammenhæng, og derfor vil den samlede løsning ofte først kunne køre optimalt 
når hele systemet er etableret og kablet sammen. 

I klynge C har vi forsøgt at udarbejde en løsning med varmen og ventilationen 
som i højere grad vil fungere fra overtagelsesdagen. Når vi nærmer os en 
samlet afslutning på byggeriet, ligger der en opgave for de tekniske fag om at 
”slutte” alle kabler og anlæg sammen så alt kan styres centralt og ensartet. 
Herefter vil den samlede løsning kunne køre som planlagt. 

Vi beder derfor om tålmodighed hvis der opleves problemer med 
installationerne, og henstiller til at man kontakter skolens kontaktpersoner, 
der kan tage fat i byggeledelsen med det samme.

Klynge M – hele midterbygningen – inkl. underetage og stueetage med det 
nye atrium, pædagogisk læringscenter, personaleområde, lærerforberedelse, 
faglokaler, klub og FO vil blive bygget frem til d. 6/6-2019 hvor Enemærke & 
Petersen overdrager lokalerne til indflytning. Det forventes at områderne kan 
tages i brug fra d. 19/6-2019.

I dette område er vi blevet forsinkede i forhold til vores oprindelige plan, og 
det skyldes blandt andet udfordringer med føring af de tekniske installationer 
fra hovedbygningen over til klyngerne, og materialeleverancer der har taget 
længere tid end forudsat. 

Samtidig vil alle i teamet gerne levere så god kvalitet som muligt ved 
overdragelsen, og derfor er den samlede overdragelse rykket til et tidspunkt 
hvor dette vurderes at være muligt.

Udvendigt starter vi  op med bålhytte, bålplads og udearealer ved indskolingen 
i løbet af foråret når vejret tillader det. 
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Ved henvendelser om 
byggeriet kan du kontakte:

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

KONTAKT:

Vi vender tilbage i starten af februar i forhold til flytning af Klynge B, som er den 
næste etape der skal renoveres.

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 

Skoleledelsen

Gribskov Kommune
Karin Magnussen, pædagogisk projektleder

Entreprenør og rådgiver:
Enemærke & Petersen A/S
AI - Arkitekter & Ingeniører
Thing-Brandt Landskab
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