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Kære børn, forældre, skolepersonale m.fl.,

Så er ombygningen af klynge C – der nu huse de yngste på mellemtrinnet – blevet 
færdig, og det er blevet rigtigt flot og vel modtaget af alle parter. Nogle af de 
udfordringer vi havde i forbindelse med aflevering af den første etape, er blevet 
løst gennem samarbejde i byggegruppen, så der er stor ros til håndværkerne for 
godt udført arbejde.

Arbejdet med ombygningen af klynge M (midterbygningen), er i fuld gang i over- 
og underetagen, og her skal vi hvis ellers alt går som planlagt, være færdige i juni 
måned. 

Der er mange funktioner i dette område, og rent teknisk er det samtidig det 
tungeste område da det er her alle hovedinstallationer bliver forbundet og 
fordelt fra. Derfor forventer vi også at der vil være nogle ”børnesygdomme” med 
indkøringen af de tekniske installationer, som vi dog vil forsøge at få løst hen over 
sommerferieperioden. 

Klynge M indeholder - udover det allerede færdiggjorte indgangsområde, 
administration, pedelkontor og sløjdlokale - også:

• Pædagogisk Læringscenter
• Klublokaler
• Fritidsordningen
• Personaleområde med tilhørende mødefaciliteter, forberedelseslokaler, 

garderobe, toiletter, omklædningsrum
• Et nyt overdækket Atrium
• Hjemkundskabslokale
• Naturfagslokale
• Musiklokaler
• Multisalen
• Håndarbejdslokale som nu er en del af Håndværk og Design
• Billedkunst
• Toiletter
• Depoter og teknikrum

I klynge B, der kommer til at huse de ældste klasser på mellemtrinnet, er 
nedrivningen også overstået, og genopbygningen er gået i gang her også. 
Nedrivningsarbejderne har dog også givet et par udfordringer løbende, da en del 
af skolens internetforsyning  som går gennem området, ved uheld er blevet klippet 
over et par gange.  

Klynge B forventes dog også at være færdigt til ibrugtagning i juni måned.
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KLYNGE C ved ibrugtagning

Montage af shedtag over atrium



Ved henvendelser om 
byggeriet kan du kontakte:

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

KONTAKT:

Udvendigt går vi nu i gang med udførelsen af udearealerne ved atriumforsækningerne 
omkring midterklyngen. Efterfølgende fortsætter vi med bålhytte, bålplads og 
udearealer ved hovedindgangen ved indskolingen.

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

Skoleledelsen
Gribskov Kommune
Karin Magnussen, pædagogisk projektleder
Enemærke & Petersen A/S
AI - Arkitekter & Ingeniører
Thing-Brandt Landskab

Nedrivning i Klynge B


