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Den august 2019
Kære forældre
Endnu engang velkommen tilbage til skoleåret 2019/2020.
Skoleåret vil byde på mange spændende ting, som I vil blive opdateret om løbende via jeres
barns/børns årgangsteam, via vores nyhedsbreve og evt. andre beskeder via intra og til oktober via
Aula.
I dette skoleår og i de kommende skoleår fremadrettet vil jeg særligt informere jer om udvidelsen af
Holmegårdsskolen, som jeg håber I har hørt om og som vi efter mange års forberedelser glæder os
usigeligt meget til at komme i gang med.
Kort information/orientering om udvidelsen vil fremgå af opslagstavlen og mere uddybende information vil sendes særskilt som en besked.
Selve byggeriet vil først begynde i juni 2020, men for at kunne være klar en byggeproces, vil vi i dette
skoleår skulle forberede og gøre klar.
Byggeriet vil foregå over to etaper, hvor man i etape 1 bygger en ny bygning til Afdeling 1, 0.- 6. årgang. Bygningen kobles på vores nuværende bygning A, B og C som renoveres i samme periode.
Når den nye bygning står klar flytter 0.-6. årgang ind i deres nye Afdeling 1 bygning. Herefter rives
bygningen, hvor nuværende 8. og 9. årgang holder til ned, og der bygges en helt ny bygning til udskolingen, som kobles på bygning C. Når den står færdig flytter 7.-9. årgang ind.
I byggeperioden opstilles der pavilloner bagved Hallen på græsset, som børnene skal undervises i.
Det vil være pavilloner der lever op til gældende lovkrav om størrelse, miljø, toiletforhold udluftning
m.m. Der vil være ud over klasselokaler være et billedkunstlokale, natur- og teknik lokale og lokaler til
holddeling. Der vil være børn der allerede til foråret vil skulle flytte ud i pavillonerne og alle lokaler skal
tømmes, for at byggeriet kan starte op i juni måned. I vil få meget mere besked om hvordan udflytning
og indflytning tilrettelægges når vi nærmer os det led i processen.
Vedhæftet dette brev er der en foreløbig procesplan for forskellige dele af udvidelsen som er vigtige
for jer at vide.Det er vigtigt for mig at pointere, at udmeldte perioder, datoer og måneder, kan forventes at blive ændret, når der er valgt endelig entreprenør for henholdsvis pavilloner og udvidelse. Der
er også vedhæftet et billede af vores nye skole, som den vil se ud udefra. I vil i løbet af året sammen
med anden vigtig information også få billeder af hvordan det komemr til at se ud indvendig.
Projektleder fra kommunen og arkitektfirmaet vil i forbindelse med udvidelsen gerne invitere til et møde den 25. februar 2020 kl. 19-20, hvor de vil informere nærmere og besvare evt. spørgsmål. Som
skrevet tidligere har vi været i gang med forberedelserne længe og der er et stort team der arbejder
på at alle faktorer indtænkes. Der er særligt fokus på sundheds- og miljømæssige forhold og også
sikkerhed på skolen og trafiksikkerhed omkring skolen er vigtige fokuspunkter.
Vi ser frem til et godt samarbejde om udvidelsen og forsikrer jer, at jeres børns trivsel og faglighed
som altid vil være det vigtigste for os og at vi i byggeperioden vil gøre alt for at jeres børn fortsat vil
synes det er sjovt, spændende og lærerigt at gå i skole.

Venlig hilsen
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