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Politikområde:  

Renovering af ISSØ - Skolen afdeling Stenstrup 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Issø-skolen, afdeling Stenstrup 

Overordnet 
beskrivelse 

Forslag om midler til renovering af Issø-skolen, afdeling Stenstrup, så der 
indrettes et moderne læringsmiljø med fleksible anvendelsesmuligheder, 
der tilgodeser variation i skoledagen og understøtter de mangfoldige 
læringsmiljøer.  
 
Skolen fremstår i dag slidt og utidssvarende. 
 

Behov/ønsker I 2020 er det besluttet at renovere ”nordfløjen” på Issø-skolen, afdeling 
Stenstrup for 2,2 mio. kr., via puljerne ”Renovering af faglokaler”, 
”Indvendig vedligeholdelse” og ”Styrket udvendig vedligehold”. 
 
 
I forbindelse med renoveringen af ”nordfløjen” opgraderes primært 
faglokalet til Håndværk og Design samt omkringliggende arealer, i det 
omfang budgettet rækker. Samt udvendig vedligehold, der overvejende vil 
være udskiftning og reparation af vinduer. 
 
Imidlertid fremstår hele skolen slidt og utidssvarende. Den trænger til en 
større renovering, så de fysiske rammer understøtter det pædagogiske 
arbejde, og skolen generelt kommer til at fremstå opdateret, såvel 
udvendigt som indvendigt. 
 
Der er udarbejdet et overslag på renovering af skolen på 12 mio. kr., som 
omfatter generel renovering med ny gulvbelægning, nye lydlofter, 
indvendig maling, isætning af glasdøre, ombygning af klasselokaler, nyt 
ventilationsanlæg, vedligehold/udskiftning af rør, sanitet mv., samt 
færdiggørelse af igangværende belysningsprojekt. 
 
Derudover indeholder overslaget også facaderenovering, udskiftning af 
vinduer og døre samt renovering af indgangspartier, vedligehold af tage, 
tagrender samt udbedring af belægninger og hegn. 
 
Forslaget indeholder tillige budget til inventar/møbler, således at der kan 
indrettes tidssvarende læringsmiljøer, der understøtter forskellige 
læringsaktiviteter og arbejdsformer. 
 
Med ombygning af klasselokaler, nyindretning af gangarealer samt 
isættelse af glasdøre/ glaspartier skabes transparens og større fleksibilitet, 
med fokus på at der i folkeskolen i dag arbejdes med holddeling, 
projektarbejde, gruppearbejde mv. En nyindretning af skolen vil 
understøtte dette og skabe gode rammer for fleksibilitet og variation i 
undervisningen. 
 
Overslaget er udarbejdet på skitseniveau i et samarbejde mellem CETS, 
skolens ledelse og Skole og Uddannelse. 
Såfremt der afsættes budgetmidler, sammensættes der en projektgruppe 
der i samarbejde med rådgiver udarbejder et egentligt projektforslag. 
 
Såfremt der sker ændringer i bygningen/anvendelsen som vil medføre en 
driftsmæssig udvidelse, vil det være op til Børn – og Ungeudvalget at pege 
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på finansiering af denne udvidelse. Dette vil senest ske i forbindelse med 
den årlige frigivelse. 
 
En del af de generelle vedligeholdelsesopgaver forventes at kunne 
påbegyndes ret hurtigt. 
 

Projektets samlede 
udgift og periode 

12,0 mio. kr.  2021 - 2022 

 

1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet

P o l i t is k  bes lut n ing –  
udf ø re ls e

Udførelse 0 8.000 4.000 0 0 12.000

Sam let  an lægs pro jek t 0 8.000 4.000 0 0 12.000

Samlede likviditet, netto 0 8.000 4.000 0 0 12.000

Økonomi
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