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Supplerende omkring bygninger og udenoms arealer ved Brændgårdskolens SFO.

Dato: 5. februar 2015

Der tilbydes i dag følgende muligheder i Brændgårdskolens SFO:
Hus nr. 6 - Pedelbolig
Finmotorisk værksted.
Computerrum.
Gode køkkenfaciliteter.
Opholdsstue.
Hus nr. 8. - Rektorboligen
Finmotoriskværksted.
Computerrum.
Konstruktionsrum (Lego).
Opholdstue.
Sofastue.
Træværksted.
Teaterrum.
Udearealer.
Multibane.
Atletikbane.
Tarzanbane.
Legeplads i skolegården.
Stor sportsplads.
Skolegården med forskellige baner.
Herudover er der mulighed for at anvende følgende fælleslokaler på skolen.
Fire gymnastiksale.
En hal (delvis).
Hjemkundskab.
Sløjd.
Billedkunst lokalet.
For at institutionen kan fremstå lys, venlig og imødekommende anbefales indvendig maling af vægge og lofter, og desuden slibning af gulve i nogle lokaler i
begge af SFO’ens bygninger.
Rektorboligen og pedelbolig
Gulvene er parketgulve og noget mørke af slid i de fleste rum. En slibning og
lakering vil gøre dem lyse og mere rengøringsvenlige, og rummene vil præ-1–
Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

sentere sig mere lyse
Anslået pris:

50.000 kr.

Pedelboligen
Mørke trælofter males hvide

20.000 kr.

Udskiftning af lysarmaturer

20.000 kr.

Maling af vægge og træværk

60.000 kr.

Etablering af ventilation

250.000 kr. (skal)

Det foreslås at supplere nuværende inventar i begge bygninger med inventar fra anden
kommunal institution.
Lokale på skolen
Lokalet på skolen bærer stort præg af at være et undervisningslokale. Der bør sættes fokus
på inventar og indretning, der kan understøtte, at lokalet også anvendes til SFO.
Der skal laves akustikregulering.
Anslået pris i alt:
40.000 kr. (½ beløb til
akustik – et skal)
Udenomsaraler:
Skolen/SFO’en har et ønske om at forbinde løbebanen og atletikområdet med SFO’en. Det
kan gøres ved at lave en sti med fast belægning, således at det er muligt at køre der med
mooncars, løbehjul, cykler mv.
Anslået pris:
145.000 kr.
Udeareal ved indgang til SFO:
Området foran SFO’en signalerer ikke, at her ligger en SFO.
Det foreslås, at der nedlægges 2 P-pladser langs muren ved SFO’ens bygning. Kravet til
antallet af P-pladser vil fortsat være opfyldt. Der plantes grøn beplantning i de bestående
tomme cement krukker, ligesom der bør laves en vægudsmykning. Kan evt. laves af børnene
i mosaik eller lignende. Der bør etableres noget belysning ved indgangspartiet og på væggen
samt opsætning af et skilt, der synliggør, at her ligger en SFO.
Anslået pris:

30.000 kr.

Center for Børn og Læring har prioriteret ovenstående arbejder i samarbejde med Kommunale Ejendomme som de mest presserende i forhold til at gøre SFO’en mere indbydende og
attraktiv.
I alt beløber ovenstående forslag sig til:
615.000 kr.
Heraf beløber skal-opgaver sig til:
Yderligere anbefalede opgaver:

270.000 kr.
345.000 kr.

Der er herudover et ønske fra skole og SFO om opførelse af et væksthus, som forbinder de
to bygninger anslået pris:
1 mio. kr.
Etablering af asfaltbomber på legearealet ved den nye sti
100.000 kr.
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Renovering af legepladsareal i skolegården, opsætning af
flere gynger og vippe

100.000 kr.

Sfo’en har sparet nogle penge op (godt 500.000 kr.), hvorfor der vil være mulighed for selv at
finansiere en del af disse ønsker.
Skolen har meddelt, at de ønsker at anvende de opsparede midler til opførelse af væksthuset.
De fremsender senere ansøgning til Center for Børn og Læring herom.

-3-

