
Anlægsforslag 
Budget 2023-2026 

 
Emne: Renovering af Fjelsted-Harndrup skoles gamle gymnastiksal Nr.: A20-04 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Skoleudvalget Undervisning Skolerenoveringer 
 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Anlæg – Udgifter 3.049 0 0 0 
Anlæg – Indtægter -1.288 0 0 0 
Anlæg - Netto 1.761 0 0 0 
Afledt drift – sæt X X X X X 

 
Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger 
 
For at sikre den mest optimale prioritering af skolernes bygningsopdatering – både i forhold til indhold og rækkefølge, 
er der udarbejdet en langsigtet plan for renoveringsarbejdet på skoleområdet. Planen strækker sig med de senest 
indarbejdede omprioriteringer i dette års budgetforslag over perioden 2010 – 2029 og har en samlet byggesum på 
godt 363 mio. kr.  
 
Planen for skolernes renovering er udarbejdet med henblik på at sikre, at skolerenoveringerne understøtter optimal 
læring og herunder understøtter de nye fag, funktioner og visioner, der bl.a. er indeholdt i skolereformen. 
 
Renoveringen af Fjelsted-Harndrup Skoles gamle gymnastiksal indgår som en del af renoveringsplanen, men er taget 
ud som et selvstændigt projekt fordi Lokale- og Anlægsfonden har givet tilsagn om at medfinansiere en tredjedel af 
projektet: ”Gamle gymnastiksale – nye muligheder”.  

 
Til ombygningen af Fjelsted-Harndrup Skole gymnastiksal afsættes i et bruttobudget inklusiv forventet fondstilskud på 
3,599 mio. kr. (2,311 mio. kr. netto) til renoveringen af gymnastiksalen. 
 

Projektøkonomi, beløb i t.kr.  2021 2022 2023 2024 Total  

Anlægsudgift, brutto 100 450 3.049 0 3.599 

Medfinansiering fra LOA i byggefase  0 0 -1.138 0 -1.138 

Medfin. fra LOA i projketudviklingsfase   -150  -150 

Fjelsted-Harndrup Skole, hovedrenovering  100 450 1.761 0 2.311 
 
Beskrivelse af projektets indhold/kvalitet: 
Anlægsprojektet omfatter en samlet renovering af Fjelsted-Harndrup Skole gamle gymnastiksal, så den får en ny og 
moderne udtryksform. Gymnastiksalen skal fungere som skolens og lokalsamfundets samlingssal og skal kunne 
anvendes til motion, leg og bevægelse, gymnastik, drama og musik.  
 
Rammerne for renoveringen er salen inkl. scenearealer, samt det foranliggende halvtag samt koblingen til skolen. 
 
Beskrivelse af konsekvenser for borgere og personale, herunder arbejdsmiljø: 
De fysiske rammer på Fjelsted-Harndrup Skole bærer i dag præg af at være meget nedslidte.  
Eleverne på Fjelsted-Harndrup Skole vil med skolerenoveringen opleve et markant løft af de fysiske rammer, 
herunder et forbedret indeklima, samt at bygningsfaciliteterne i højere grad understøtter skolens læringsprocesser.  
 
Eleverne vil opleve visse gener i byggeperioden, herunder flytning af undervisningen til alternative lokaler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidshorisont  
 
Gymnastiksalsprojektet er på nuværende tidspunkt forprojekteret og projektforslaget er indsendt til Lokale- og 
Anlægsfonden. Det endelige projekttilsagn forventes at være på plads medio juni.  
 
Projektet færdigprojekteres hen over sommeren. Byggeopgaven udbydes ved licitation i 3. kvartal og 4. kvartal 2022 
med forventet projektstart ved udgangen af 2022.  
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Klima- og Bæredygtighedsvurdering   
K&B 

vurderet 
Ja/Nej 

Bidrag 
opfyldelse af 

klimamål 
(Stort/Mellem/ 
Lille/Negativt) 

Skønnet drivhusgasudledning (CO2) Er forslaget det bedste 
realistiske klimaforslag 
Ja/Nej 

Anlægsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

Driftsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

  

 
 

Ja 

 
 

Lille 
 

Renoveringen kræver 
materialer som har et 
negativt klimaaftryk 

Renoveringen 
omfatter indvendig 
opdatering af 
rammerne samt en 
mindre tilbygning og 
har ikke et 
klimaoptimerende 
sigte.  

Ikke relevant. 

* Rød = Øget udledning – Gul = Ingen ændring af udledning – Grøn = Reduktion af udledning 

 


