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Nye lokaler

”Byggeinfo”

Når vi kommer tilbage på skolen i uge 9 efter
vinterferien, skal renoveringen af Nøvling
Skole i gang. Det betyder at alle elever skal
være i de to pavilloner ved skolegården.

kontor, skolebod, bibliotek og et spændende
fællesområde skal etableres.
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Her skal eleverne være helt frem til
sommerferien.

Tidsplan

Fredag d. 10/2 skal der være licitation på
Nøvling Skole. Her afgøres det, hvem der
skal stå for renoveringen af skolen.
Lige efter uge 8, går håndværkerne i gang
med ombygningen. Hele skolen bliver
renoveret på en gang. På denne måde kan
vi være næsten i mål efter sommerferien.

Områder
Skolen tænkes inddelt i forskellige områder.
De yngste elever skal være i det område, der
nu er kontor og bibliotek.
De to ældste afdelinger skal være ned ad
gangen. Gymnastiksal, pauserum, en del af
hjemkundskab og det nuværende 3.
klasselokale skal udgøre hjertet i skolen, hvor

Idræt
Gymnastiksalen skal også renoveres. Den
bliver en del af skolens centrale område, og
der vil være en glasvæg mellem
pauserummet og gymnastiksalen (der vil
være mulighed for at rulle et gardin for, hvis
der er behov for adskillelse). Gymnastiksalen
får et nyt flot blåt gulv. Salen kan fremover
også bruges til forestillinger og koncerter, da
musik flyttes ind i pigernes omklædningsrum
og opbevaringsrummet til redskaberne. Der
vil blive etableret to nye omklædningsrum ud
mod fodboldbanen. Mens ombygningen sker,
vil det stadig være muligt at gå i bad (også
for boldklubben). Der vil altid være et
funktionelt bad ad gangen har bygherrerne
lovet os. Imellem de to baderum, vil der være
direkte adgang mellem udearealerne og
gymnastiksalen.

Sal, omklædning og musik

Farver

Hver afdeling vil få farve efter en årstid.
De yngste vil være forår – administration,
gymnastiksal og pauserummet vil være
vinter og de to sidste afdelinger nedad
gangen vil være sommer og efterår.

Hjemkundskab
Hjemkundskab bliver mindre. En del af
hjemkundskab omdannes til et skoletorv,
hvor man kan sidde og lave skolearbejde og
i spisepausen nyde sin mad. Man vil fra
skoletorvet kunne gå udenfor og sidde på
torvet under pergolaen.

Fra pauserummet/skoletorvet vil der
være et udsalgssted, hvor skolemad kan
hentes.

Andre brugere
Man vil bl.a.kunne se farverne i de nicher,
der vil være i hjemområderne.

Mens byggeriet står på, vil der være
håndværkere, der er i gang i hele skolen.
Derfor vil det ikke være muligt, at anvende
hjemkundskab, gymnastiksal og pauserum
undervejs. Vi har satset på at rykke
sammen, så perioden for byggeriet bliver så
kort som muligt – og sommerferien kunne
udnyttes optimalt.

Kontor
Kontoret flytter. Mens vi bygger om, vil
kontoret være i det lille mødelokale ved
siden af personalerummet. Teknisk
serviceleder Jakob planlægger at flytte ind i
Børnehavens kontor.

Skitse over skolen

Efter ombygningen kommer kontoret ind,
hvor 3. klasse bor nu.

Udenfor

Fra alle klasselokaler vil det blive nemt
at komme udenfor. Der vil være
udeområder, hvor der er lagt fliser – og
med en pergola til at danne et uderum.

Udenfor pavillonen mod syd vil der blive
lavet store vaske og vandhaner, der kan
bruges bl.a. til udeskoleaktiviteter.
Når vi kommer tilbage efter
sommerferien, håber vi, at der blot
mangler at blive malet. Den sidste etape
af ombygningen bliver at fjerne den
gamle pavillon. Den kommer til at huse
os alle i foråret – og er efter sommer klar
til at ende sit virke som
undervisningssted.
Vi glæder os til at flytte ind i en ny og
spændende skole.

-Lene-

