Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2020
Sektor: Skoler
03.22.01 Folkeskoler
Vedligeholdelsesplan – alle skoler

Vedligeholdelsesplanen er et fortløbende projekt, men afsluttes regnskabsmæssigt årligt.
Der er i 2020 et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som skyldes forsinkelse på
materialeleverancer, coronanedlukning og kontrol af tilbud. Mindreforbruget overføres til
2021.
Vedligeholdelsesplanen vedrører generelle vedligeholdelsesprojekter, dvs. indvendig
vedligeholdelse af vægge, gulve, lofter, døre osv. på skolerne samt etablering af
brandalarmeringsanlæg. Vedligeholdelsesplanen har i 2020 været anvendt på i alt 49
skoler. Der er tale om store og små projekter svingende fra ca. 2.000 til ca. 600.000 kr.
Anlægssum: 11.427.000 kr.
Endeligt regnskab: 10.394.774 kr.
Svenstrup Skole, fællestilbud
Som følge af nedlæggelse af de eksisterende fællestilbud med Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen var der i budget 2020 afsat 3,5 mio. kr. til en lokalemæssig tilpasning
på Svenstrup Skole med henblik på at kunne huse en del af de tidligere fællestilbud fremadrettet.
Projektet omfatter ombygning af tre selvstændige bygninger, Svenstrup Skolevej 17 samt
Bøgemarksvej 9 og 11. Bygningerne er omdannet således at der er etableret samlingsrum,
tilhørende grupperum, toiletter og personale/mødefaciliteter. Desuden er der etableret køkkener,
således at eleverne kan lave mad. Bygningernes indvendige overflader samt belysning er udskiftet
og der er etableret ventilation. Enkelte steder er der udskiftet døre og vinduer. Der er desuden
etableret legeplads og indkøbt inventar.
Projektet har medført nogle omrokeringer på den eksisterende skole, hvorfor projektet ligeledes
har omfattet bygningsarbejder i forbindelse med ny placering af natur/teknik, sundhedsplejerske og
tandpleje.
Anlægssum: 3.500.000kr.
Endeligt regnskab: 3.476.714 kr.
Tornhøjskolen - depot
Projektet omfatter en forskønnelse af området ved Tornhøjvej 1. Eksisterende containere og skure
er blevet bearbejdet så det fremstår sammenhængende. Konkret er der etableret et nyt uopvarmet
redskabsskur i tilknytning til Tornhøjhallen. Fodboldklubbens skur har fået ny beklædning og
overdækning og containere ved løbebanen er blevet flyttet og inddækket.
Anlægssum: 850.000 kr.
Endeligt regnskab: 854.000 kr.

