
 

 

 

Referat Tværfaglige politiske styregruppe Arena 
Nord + skolestruktur 

Ekstraordinært møde TPS 

Dato  26. januar 2009 

Tid 16:00 

Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 

NB.   

Fraværende Ingen  

Stedfortræder   

Medlemmer Erik Sørensen (A) - Formand 

Birthe Marie Pilgaard (A)  

Bjarne Kvist (A)  

John Christensen (V)  

Mogens Brag (V)  

Ole Rørbæk Jensen (A)  
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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

2 539735/08 Åben Bilag 1 - Revideret beskrivelse Sæby Skoles udviklingsplan 

(TPS 19.8.08) 

2 539736/08 Åben Bilag 2 - Rev Overslag realisering Sæby Skoles udviklingsplan 

(TPS 19.8.08) 

2 5081/09 Lukket Bilag 3 - pkt. 2 TPS dagsordenen 26.1.09 - Sæby Skole_Ny 

adminstrationsbygning 
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1.   Renovering af Sæbygaardskolen 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 08/8960 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: prni 

 Besl. komp: TPS 
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2.   Renovering af Sæby Skole 

 

Sagsfremstilling 

På det Tværfaglige Politiske Styregruppemøde den 17.juni 2008 blev det besluttet, 

at Sæby Skole fremover dimensioneres til to spor med afsæt i det nye skoledistrikt, 

som fra 1.august 2009 inkluderer en del af det hidtidige Volstrup Skoles distrikt.  

  

På baggrund heraf er det tidligere fremsendte forslag vedrørende Sæby Skoles 

udviklingsplan fra det rådgivende firma revideret og videreudviklet (ingeniørfirmaet 

Frandsen og Søndergård, som sammen Villsbølls Konsulent og 

Foredragsvirksomhed har udarbejdet udviklingsplaner for folkeskolerne i 

Frederikshavn Kommune). Se bilag.  

  

Det reviderede overslag til håndværkerudgifter ekskl. inventar, omkostninger og 

moms beløber sig til 5,020 mio.kr., hvilket er en besparelse i forhold til det første 

overslag fra rådgivningsfirmaet som beløb sig til 6,685 mio.kr.  

  

Ved realisering af dette forslag kan Sæby Skole rumme de elever, som kommer fra 

Volstrup Skole. Desuden er der sket den fornødne modernisering af skolen jf. den 

reviderede udviklingsplan. 

  

Med hensyn til tidsplan er der ikke udarbejdet en endelig plan, men det forventes, 

at ovennævnte renovering og bygningsændringer kan stå endeligt klar 1.januar 

2010.  

Ifølge oplysninger fra Sæby Skoles ledelse vil der i perioden, hvor renoveringen 

foregår, blive lavet midlertidige løsninger for daglig drift, således at  undervisningen 

ikke forstyrres.  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Den Tværfag lige Politiske Styregruppe 

godkender forslag til renoveringen af Sæby Skole med et budgetoverslag på 5,020 mio.kr.  

 

Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + 

skolestruktur den 19. august 2008 

Godkendt.  

Renovering af Sæby Skole og Sæbygårdskolen finansieres af midler til 

skolerenoveringer, som er afsat i budget 2009.  

  

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen 

 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 4. september 2008  

Taget til orientering.  

 

Supplerende sagsfremstilling fra Tværfaglige politiske styregruppe Arena 

Nord + skolestruktur den 26-01-2009 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8961 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: prni 

 Besl. komp: TPS 
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I forbindelse med at Sæby skole, med afsæt i det nye skoledistrikt,  fremover skal 

dimensioneres til to spor er der udarbejdet endeligt licitationsmateriale. Materialet 

vedlægges om bilag.  

  

  

 

Indstilling fra Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + skolestruktur 

den 26-01-2009 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at, Tvæfaglig Politisk Styregruppe 

vedr. helhedsplan Arena Nord og udmøntning af skolestruktur godkender 

licitationsmateriale vedr. renovering af Sæby skole. 

 

Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + 

skolestruktur den 26. januar 2009 

Anbefales. 

  

Fraværende: Ingen  

 

Bilag 

Bilag 1 - Revideret beskrivelse Sæby Skoles udviklingsplan (TPS 19.8.08) (dok.nr.539735/08) 

Bilag 2 - Rev Overslag realisering Sæby Skoles udviklingsplan (TPS 19.8.08) (dok.nr.539736/08) 

Bilag 3 - pkt. 2 TPS dagsordenen 26.1.09 - Sæby Skole_Ny adminstrationsbygning (dok.nr.5081/09) 
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3.   Orientering om generel status - implementering af ny 

skolestruktur i Frederikshavn Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen vil i mødet orientere om generel status i processen 

omkring implementering af ny skolestruktur i Frederikshavn Kommune, herunder:  

Sæbygårdskolen etape 2 (se evt. bilagsmateriale til dagsordenens pkt. 1) 

  

Planlægningen af etape 2 ny indskoling på Sæbygårdskolen, som er budgetteret til 

17 mio.kr., foregår planmæssigt. Budgettet blev oprindeligt bevilget til et byggeri 

efter gældende regler. I planlægningsperioden er det imidlertid blevet opnormeret til 

energiklasse 1, hvorfor det har været en større udfordring at få sammenhæng i 

budgettet.  

  

Det er lykkedes indenfor den bevilgede ramme, med fastholdelse af de funktioner, 

som kræves i en pædagogisk nutidig bygning. Her skal fx nævnes mulighed for 

aktiviteter på enkeltindivid-, gruppe-, klasse- og holdniveau. Der forventes 

anvendelse af indesko i indskolingsområdet, hvilket giver mulighed for en langt 

højere grad af anvendelse af det samlede gulvareal til pædagogisk udfoldelse.  

Der er også integrerede siddetrapper, hvilket giver muligheder for at ”performe” 

indenfor såvel læring som leg. Der forventes et langt større samspil og pædagogisk 

udfordring mellem skole og SFO fremover, idet bygningens rum integrerer begge. 

Frem for nu, hvor de lever adskilt fra hinanden.  

  

Pt. arbejdes der med detailprojektering af den nye indskolingsbygning med en 

forventning om at sende byggeriet i licitation ultimo marts 2009. Indgåelse af 

kontrakt med håndværkerne ultimo maj 2009. Byggeriet påbegyndes juni 2009 med 

en byggeperiode frem til ultimo maj 2010 og indflytning og ibrugtagen 1.august 

2010. 

  

Endvidere arbejdes der med udarbejdelse af et udkast til sikring af adgangsvejene 

til skolen, som pt. forventes klar til 1.august 2009.  

  

  

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.   

 

Beslutning - Tværfaglige politiske styregruppe Arena Nord + 

skolestruktur den 26. januar 2009 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Ingen  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7430 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: TPS 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Erik Sørensen 
   

      

John Christensen 
   

 

      

Birthe Marie Pilgaard 
   

      

Mogens Brag 
   

 

      

Bjarne Kvist 
   

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

 

 
 


