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Kære børn, forældre, skolepersonale m.fl.,

Så er ombygningen af klynge D blevet færdig – omend med nogle fejl og 
mangler, som er blevet rettet i de seneste uger. Mandag efter efterårsferien 
mødtes indskolingens børn og voksne ved indgangen, hvor to elever klippede 
det røde bånd og dermed indviede klyngen. I god ro og orden gik klasserne 
ind til deres nye basislokaler, der stod klar med helt nye møbler og en masse 
flyttekasser, som blev pakket ud i løbet af dagen og dagene derefter. Alle giver 
udtryk for, hvor flot der er blevet både i fællesrummene og i klasserne, og der 
udtrykkes tilfredshed med akustikken. 
 
Der blev dog også konstateret visse uhensigtsmæssigheder, som skulle 
rettes, før en skolehverdag kan opleves optimal. Der har været perioder, hvor 
varmen ikke har været helt som forventet, men Enemærke & Petersen har 
fortløbende arbejdet på at få etableret konstant varme. Dette er desværre et 
tilbagevendende problem på de fleste skoleyggerier som aldrig er sjovt, og 
som tager tid at få på plads.

I denne mørke tid glæder vi os alle over de solskinstimer, vi får en gang imellem, 
og i skrivende stund overgår solen sig selv med flere årlige solskinstimer, end 
der nogensinde er blevet målt. Når solen står så lavt, som er tilfældet på 
denne årstid, står den ind i klasserne – desværre til gene for børn og voksne. 
Det er derfor nødvendigt at supplere solfiltret i ruderne med almindelige 
rullegardiner, som nu er bestilt til opsætning lige før jul. 

Garderoberne har også givet udfordringer her i begyndelsen, men knagerne 
er nu flyttet ned i en højde, som børnene nemmere kan nå dem og antallet er 
blevet suppleret med flere, så der er nok til alle. Derudover er der skohylder, 
som vil blive mærket med børnenes navne, så hvert barn får sin egen plads 
til sko og støvler. Der er hvide bokse til opbevaring af skiftetøj mm., og der er 
mere end én boks pr. barn. Det er selvfølgelig vigtigt, at garderoberne fungerer 
for alle børn, og der vil derfor i den kommende tid blive forsøgt at forbedre 
fordelingen af knager, hylder og kasser til klasserne. 

Udenfor er der nu etableret en stor sandkasse og en fugleredegynge som 
supplement til de legeredskaber, som var på indskolingens areal i forvejen. 
Børnene leger rigtig godt på hele arealet og spiller fodbold på asfaltarealet ved 
siden af hallen, og det er en fornøjelse at se dem indtage de nye muligheder for 
at løbe rundt om noget og gemme sig i de nye omgivelser. 

Skolens administration og ledelse er nu også flyttet ind i deres nye lokaler, 
som nu ligger til venstre for hovedindgangen. Der er blevet åbnet til klynge A, 
så der nu er adgang til den øvrige del af skolen den vej. 
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I klynge C, som 3. – 4. klasserne snart skal indtage, arbejdes der nu med 
genopbygningen af klasserne og toiletterne, og det går godt fremad. Den første 
etape har givet erfaringer, som nu kan bruges i den næste klynge, og vi er 
opmærksomme på, at den næste aflevering først skal ske, når f.eks. varmen og 
ventilationen er funktionel og i drift. 

Det er i skrivende stund ikke endeligt fastlagt, hvornår klasserne kan flytte ind, 
men vi har også lært af den første ibrugtagning, så vi vil planlægge flytteprocessen 
på en måde, som kan blive bedre for alle, og hvor overtagelsen af nye lokaler 
kommer til at fungere bedre. Vi bliver heldigvis hele tiden klogere alle sammen.

Med forventninger om en fortsat god byggeproces, som bliver til glæde for alle på 
Parkvej, ønsker jeg glædelig jul. 

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.
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