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Princip for kommunikation om udvidelse af Holmegårdsskolen 

Baggrund:  
Holmegårdsskolen står over for en omfattende ombygning og udvidelse, der i 2022 vil resultere i en fuldt 
udbygget 3-sporet skole. Kommunikationen omkring byggeprocessen og dens forskellige faser er af stor 
vigtighed, da byggeriet vil have en markant indflydelse på hverdagen for både elever, forældre og 
medarbejdere over en længere periode.  
For at sikre en så god proces som muligt, har Skolebestyrelsen derfor udarbejdet et princip for kommunikation 
om udvidelse af Holmegårdsskolen gældende for perioden 2019-2022.   
Princippet kan løbende revideres af skolebestyrelsen, hvis der er behov for det. 

Formål: 
At sikre løbende, præcis og rettidig information til elever, forældre og medarbejdere samt andre interessenter 
(naboer, andre borgere) om ombygningen af Holmegårdsskolen, så alle kender til planer og aftaler i de 
forskellige stadier af byggeriet. 
Informationen vil medvirke til at skabe tryghed i forhold til skoleveje og trafik, sætte fokus på sikkerhed og 
arbejdsmiljø samt gøre viden om ændringer i de daglige rutiner som fx lokaleflytninger, adgangsveje, 
legeområder mm. lettere tilgængelig.  
Det skal være let at få et overblik på den aktuelle situation og indblik i kommende planer samt tilgå tidligere 
udsendt information. 
Det skal være let at komme i dialog med byggeriets nøglepersoner, hvis man har spørgsmål m.v. 

Mål:  
At elever, forældre og medarbejdere m.fl. 

- Får den nødvendige information om byggeriet og genhusning i rette tid til at agere derefter 

- Ikke bliver udsat for ulykker i forbindelse med byggeriet, hverken på skolen eller på skolevejene 

- Ved hvor de kan søge information om byggeriet 

- Ved hvem de kan kontakte, hvis de har spørgsmål eller brug for hjælp 

- Føler sig trygge hele vejen igennem byggeprocessen 

Dette betyder at: 
Der vil før byggeriet påbegyndes blive afholdt et forældremøde med skoleledelse, arkitekter og projektledere, 
hvor forældrene vil have mulighed for at få svar på deres spørgsmål omkring byggeriet 

Information videregives generelt så hurtigt som muligt, herunder ændringer i tidsplanen. 

Elever, forældre og medarbejdere vil på skolens intranet (AULA) modtage information om processen fra skole-

ledelsen minimum en gang om måneden omkring udviklingen i byggeriet eller når der er relevante oplysninger 
at viderebringe. 

Korte meddelelser/information om byggeriet vil blive lagt op på opslagstavlen, mens mere omfattende 
information vil blive sendt ud som besked til hver forældrene. 

 



Nyhedsbreve, tidsplan, tegninger, lokaleplaner, billeder mm., vil blive uploadet på hjemmesiden, så al 
information er samlet ét sted. Hjemmesiden kan også tilgås af interesserede borgere uden direkte tilknytning 
til skolen, som fx naboer, idrætsforeninger m.v. 

Elevrådet og klasserne inddrages i arbejdet på relevante områder 

Skolens ledelse har løbende kontakt til politi og kommune for at sikre en koordineret trafikplan. 

Skolebestyrelsen deltager i relevante møder om byggeri og trafik og får løbende orienteringer på 
bestyrelsesmøderne. 

Hvor vil man kunne finde information om byggeriet: 
Nyhedsbreve 
Hjemmeside 
Løbende orienteringer i Aula 
Indlæg fra elevrådet 

Tilsyn: 
Skolebestyrelsen følger løbende op, hvis der er behov for dette, og får desuden løbende status på genhusning, 
byggeri og trafiksituationen.  

Vedtaget af SB den 17.6.2020 

 

 


