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Politikområde: 

Tved Skole – Tilpasning af fysiske rammer

Projektbeskrivelse

Fysisk location 
(adresse)

Tved Skole, Skolevej 2, 5700 Svendborg

Overordnet 
beskrivelse

Køb af pavillon, som i 2018 blev lejet for en 3-årig periode.

Behov/ønsker Tved Skole blev i forbindelse med skolestrukturændringerne i 2011 
ændret til en skole for 0.-6. klasse, og blev i den forbindelse 
renoveret, så selve hovedbygningen fremstår i pæn stand.
Skolen blev dimensioneret til 7 årgange a´2 spor, dvs. forventet 14 
klasser.

Adskillige årgange har været større, så skolen i flere år har haft op 
til 18 klasser.

I skoleåret 2018/19 betød elevtallet, at der blev 3 
børnehaveklasser, hvorfor en ny pavillon blev lejet for en 3-årige 
periode fra august 2018 – juli 2021.

Fra skoleåret 2020/21 forventes 16 klasser, faldende til 14 klasser i 
skoleåret 2024/25.

For at kunne rumme skolens elever har der de senere år været 
lejet 2 lokaler i Tvedhallen, som anvendes som klasselokaler. 
Imidlertid har man i hallen selv brug for disse lokaler (som 
cafeteria), som derfor min. 1 gang om måneden skal ryddes, samt i 
forbindelse med større begivenheder i øvrigt, fx valg, stævner mv.
Lokalerne er derfor ikke optimale som klasse/stamlokaler, da det 
kræver en del ekstraarbejde at rydde dem jævnligt.

Derudover huses skolens 2 børnehaveklasser i en mindre 
rødstensbygning ”Det røde hus”, beliggende ved siden af skolen, 
samt i en ældre pavillon, som stammer fra Storebæltsbyggeriet. 
Denne pavillon vil ikke på sigt kunne bevares, da den er i dårlig 
stand.

Alle indskolingslokaler 0.-3. klasse dobbeltudnyttes, så SFO 
rummes i lokalerne om eftermiddagen.
Derudover er der fra 1. april 2020 og fremadrettet besluttet 
forårsSFO på alle skoler, hvilket tillige kræver ekstra lokaler.

Faglokaler:
Skolen har behov for et større lokale til Natur og Teknologi, som 
rummes i et mindre lokale i den røde bygning med plads til ½ 
klasse.
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Håndværk og Design er etableret i det det tidligere sløjdlokale. Her 
er der ligeledes pladsudfordringer.

Mangfoldige læringsmiljøer:
I 2019 besluttede Børne- og Ungeudvalget en justering af 
specialstrukturen og godkendte Mangfoldige læringsmiljøer som 
overordnet pædagogisk ramme.
Målsætningen er at flest mulige elever forbliver i almenmiljøet, og 
at skolerne tilpasser miljøet til eleverne.
Der er derfor behov for lokaler til holddeling, og Tved Skole blandt 
andet har lavet et forstærket indskolingstilbud, ligesom skolen 
gennem mange år har haft en familieklasse, hvilket også skaber 
behov for ekstra lokaler.

Administrationen har opstillet to løsningsforslag, som kombineret 
med at skolen igen er 2-sporet kan opfylde skolens pladsbehov. 
Samtidig vil skolen have øges fokus på at bruge uderummet.

Forslag 1 – færdigbygget pr. dec. 2021:

 Den lejede pavillon frikøbes pr. 1. januar 2021.
 Der tilkøbes 2 ekstra moduler pr. 1. januar 2021.

Pavillon og ekstra moduler sammenbygges med den røde 
bygning.
Lokalerne rummer herefter begge børnehaveklasser, 
forårsSFO og familieklasse og holddelingslokaler.

 Der lejes et lokale i hallen i skoleåret 2020/21.
 Håndværk og Design renoveres i eksisterende lokaler, 

inklusive inddragelse af udendørs toiletter.
 Natur og Teknologilokale flyttes til hovedbygningen og 

etableres i et nuværende klasselokale.
 Faglokalerne forventes færdigrenoveret inden udgangen af 

2021.
 Storebæltspavillonen nedtages i foråret 2021
 Der lejes 1 lokale i hallen i perioden 1. aug. 2020 -31. dec. 

2021.

Forslag 2 – færdigbygget pr. dec. 2022:

 Leje af pavillonen forlænges frem til 1. april 2022.
 Den røde bygning udvides med en tilbygning, så den kan 

rumme begge børnehaveklasser, forårsSFO og familieklasse 
og holddelingslokaler. 
Byggeriet forventes færdig pr. april 2022.

 Håndværk og Design renoveres i eksisterende lokaler, 
inklusive inddragelse af udendørs toiletter.

 Natur og Teknologilokale flyttes til hovedbygningen og 
etableres i et nuværende klasselokale.
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 Faglokalerne forventes færdigrenoveret inden udgangen af 
2022.

 Storebæltspavillonen nedtages i foråret 2021
 De 2 lokaler i hallen lejes frem til 31. dec. 2022.

For begge løsningsforslag gælder, at skolen ved brug af hhv. 1 og 2 
lokaler i hallen kan rumme alle klasser i ombygningsperioden, 
samtidig med at der bliver 2 klasser færre pr. august 2020.

I de efterfølgende år udfases yderligere 2 klasser med 3 spor, 
hvorfor administration og skolens ledelse på baggrund af 
elevtalsprognosen vurderer, at der samlet vil være et passende 
antal lokaler fremadrettet.

Økonomi Forslag 1 fordrer at ”Storebæltspavillonen” fjernes og at den lejede 
pavillon fra 2018 frikøbes, samt at der sker et tilkøb af to 
yderligere moduler. Herudover vil der ske en tilretning af 
udearealer, legeplads med mere.

Udgiften hertil er anslået til ca. 4,9 mio.kr 

Ombygning af Håndværk og Designlokale samt Natur og 
Teknologilokalet er anslået til ca. 1,9 mio. kr.

Den samlede anlægsudgift for forslag 1 er på ca. 6,8 mio. kr.

Forslag 1 fordrer herudover en øget årlig driftsudgift til leje og øget 
drift:

Forslag 2 fordrer en udbygning af rødstensbygningen på 260 
kvadratmeter samt en tilretning af udearealer, legeplads med 
mere. Dette er anslået til 9,3 mio.kr 

Ombygning af Håndværk og Designlokale samt Natur og 
Teknologilokalet er anslået til ca. 1,9 mio. kr.

Herudover vil en forlængelse af lejen af pavillonen fordre en 
deponi, da man vil gå udover lejeperioden på 3 år. Deponi er 
opgjort til ca. 1,3 mio. kr. 

Den samlede anlægsudgift samt deponi for forslag 2 er på 12,5 
mio. kr.

I 1.000 kr. 2021 2022 2023
2024 og 

frem

Leje -22 0 0 0

Drift 95 164 164 164

Samlet 73 164 164 164
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Forslag 2 fordrer herudover en øget årlig driftsudgift til leje og øget 
drift:

Hvis man ønsker at realisere forslag 2, vil det være muligt at søge 
ministeriet om lånoptagelsen af udgifterne på 1,3 mio. kr. til deponi 
i 2020. 

Dette vil dog fordre en øget driftsudgift på ca. 0,06 mio. kr. årligt 
fra 2021, til tilbagebetaling af lånet, som skal tillægges den øgede 
årlige driftsudgift til leje, og til øget drift.

I 1.000 kr. 2021 2022 2023
2024 og 

frem

Leje 177 177 0 0

Drift 76 184 192 192

Samlet 253 361 192 192

Projektets samlede 
udgift og periode

Forslag 1 - Anlæg: 6,8 mio. kr. Drift: 
0,073 – 0,164 mio. kr.

Forslag 2 – Anlæg/Deponi: 12,5 mio. 
kr. Drift: 0,192 - 0,361 mio. kr.

2021 - 2022

Forslag 1
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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

Anlægsudgifter 6.817 0 0 0 6.817

Sam let  an lægs pro jek t 0 6.817 0 0 0 6.817

Afledt drift 73 164 164 164 565

Samlede likviditet, netto 0 6.890 164 164 164 7.382

Økonomi

Forslag 2

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

Anlægsudgift 4.500 6.741 0 0 11.241
Deponi 1.300 0 0 0 1.300

Sam let  an lægs pro jek t 0 5.800 6.741 0 0 12.541

Afledt drift 253 361 192 192 998

Samlede likviditet, netto 0 6.053 7.102 192 192 13.539

Økonomi
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