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Kommissorium
Baggrund
Som et led i EUD-reformen, skal der - for at fremme gennemførelsesprocenten, og vores kunders oplevelse af
EUC Sjælland som et godt sted at være og et godt sted at lære - sættes fokus på hvorledes vi kan skabe
motiverende ungdomsuddannelsesmiljøer, tænke i campusmiljøer samt skabe mulighed for motion og
bevægelse på institutionen. For EUC Sjælland gælder tanken om at skabe et spændende og motiverende
uddannelsesmiljø ikke alene på EUD-forløbene men også på vores gymnasie uddannelser og på efteruddannelsesområdet.
I skolens strategiplan for 2015-2017 fremgår det bl.a.:
”I vores fremtidige bygningsstrategi skal skabes rum til hhv. ungdoms og voksenmiljøer- herunder plads til
forskellige miljøer, der understøtter arbejdsro, samtale, spil og forskellige motionsformer.
Der skal laves fælles kampagne for oprydning og rengøring, ”
For at realisere denne vision, nedsættes en projektgruppe.
Sigtelinjer
For at målrette skolens indsats med undervisningsmiljøet udpeges sigtelinjer, som giver mulighed for at
gennemføre en systematisk tilgang til undervisningsmiljøet.
Sigtelinjerne:
1. Udvikling af strategi for fysisk uddannelsesmiljøet. Fælles for EUC og adressebestemt, både indendørs
og udendørs
2. Udarbejdelse af plan for uddannelsesmiljøet, herunder tidsplan samt økonomi for gennemførelsen
3. Inddragelse af brugerne både elever og kollegaer
4. Kobling mellem officielle udviklingsønsker i EUD-reformen og fremtidige fysiske forhold
5. Forankring i organisationen
6. Opstart af offentliggørelse af undervisningsmiljøet jvf.:
http://dcum.dk/undervisningsmiljoe/undervisningsmiljoeloven
Mål
Projektgruppens mål er at udarbejde forslag til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategi for hele skolens uddannelsesmiljø overordnet
Strategi for de enkelte adressers uddannelsesmiljø
Strategi for udviklingen målrettet uddannelsesmiljøer
Plan for ovenstående
Tids og økonomiplan for ovenstående
Afholdelse af brugerinddragelsesaktiviteter
Kobling af de i EUD-reformen opstillede krav til den forventede udvikling
Plan for forankring og implementering i aktiviteterne i organisationen
At ETU løbende bliver evalueret og anvendt aktivt i udviklingen af et fysisk og psykisk godt
uddannelsesmiljø
Offentliggørelse af undervisningsmiljøet jvf.:
http://dcum.dk/undervisningsmiljoe/undervisningsmiljoeloven
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Tidsramme
Projektgruppen skal fremsende et første oplæg til direktionen og styregruppen inden sommerferie, og et fuldt
færdigt forslag inden efterårsferien.
Budget
Der vil blive allokeret ressourcer løbende i takt med at tidsplanen udfoldes
Projektleder
Daniel Bertram Blankholm
Projektdeltagere
2-3 lærere fra EUD, EUX og HTX, nødvendigt antal elever, Søren Kokholm, 1-2 TAP-kollegaer.
Styregruppe
Direktionen
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Procesbeskrivelse
1. Sammensætning af projektgruppe
Projektgruppen sammensættes bredt af medarbejdere i organisationen. I gruppen deltager Tina
Briting, Pernille Marcussen, Anne Hebert, Ditte Lene, Mette La Cour Petersen, Michael Smidt og Daniel
Bertram Blankholm som projektleder.
2. Planlægning af møderække og proces for projektet
Der blev planlagt en række møder placeret ca. 1. gang månedligt.
3. Analyse af gammel ETU
Inspiration for udarbejdelse af spørgeskemaet var grundlagt i de sidst nye ETU undersøgelser – såvel
stor ETU som lille ETU. Der blev gennemført et analysearbejde for at afdække om der var nogle
tendenser som var toneangivende i de unges besvarelser.
4. Spørgeskema til Survey Monkey
I designet af spørgeskemaet blev overordnet områder som indemiljø, udemiljø og fællesmiljø berørt.
Der var 11 spørgsmål i spørgeskemaet
5. Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse
Undersøgelse blev gennemført over en uge i august 2015 via elevplan og Lectio. Ud af alle tilstedeværende elever i den pågældende uge, besvarede 517 respondenter spørgeskemaet.
6. Resultat bearbejdning
I begyndelsen af september 2015 mødtes projektgruppen for at analysere undersøgelsens resultater.
Resultatet fra undersøgelsen er præsenteret i skemaform med en opsummering af de generelle
besvarelser. Det blev til 14 indsatsområder på udemiljø, 10 indsatsområder på indemiljø og 17 indsatsområder på fællesmiljø.
7. Planlægning af Interview samt interviewguide
Ud fra ovenstående indsatsområder, blev der planlagt interview med elever på hhv. EUD og HTX på
de 3 adresser, for undersøge indsatsområderne mere detaljeret, vigtigheden af dem og samtidig sikre,
at der var en fælles forståelse af deres ønsker/besvarelser.
8. Interview af elever på EUC Sjælland
Interviewene blev gennemført i slutningen af september (uge 40) med ca. 8 elevrepræsentanter på
hver adresse.
9. Databehandling af interview
Projektgruppen mødtes og udarbejdede 2 rapporter for henholdsvis Malervænget og Jagtvej/Lyngvej.
10. Budgetplaner
På baggrund af ovenstående blev der udarbejdet en budgetplan med overblik over de enkelte
indsatsområders pris og leverandør.
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11. Fremsendelse af budgetplan til direktionen og styregruppen
Budgetplaner, handleplaner og udkast til UVM rapporten fremsendes til direktionen via ressourcedirektør Tue Skovgaard den 31. december 2015.
12. Handleplaner
På baggrund af ovenstående budgetplaner og interview mm. skal direktionen udarbejde prioriteret
handleplaner til videre brug for implementeringen.
13. Udarbejdelse af UMV rapporten
Dokumentation for procesforløb og resultater samles i en UMV rapport.
14. Plan for forankring og implementering af aktiviteterne i organisationen.
Med udgangspunkt i direktionens prioriteringer og beslutninger, implementeres de indsatsområder
der vægtes højest og som er mulige inden for skolens økonomiske formåen.
15. Offentliggørelse af undervisningsmiljøet
Rapporten lægges på skolens hjemmeside www.eucsj.dk og på skolen intranet.

Undersøgelsesetik
Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført anonymt, ligesom deltagerne i interviewene ikke refereres med
navns nævnelse i rapporterne.
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Elevundersøgelse undervisningsmiljø – Survey Monkey
Spørgeskema

11 spørgsmål til det fysiske miljø på EUC Sjælland

1.

På hvilken adresse ligger din skole?

2.

Hvilken uddannelsesretning går du på?

3.

Hvis du skulle beskrive det fedeste klasselokale,
hvordan ville det se ud? Hvad skulle der være i
lokalet? Skriv 4 punkter, hvor punkt 1 er det
vigtigste for dig

4.

Beskriv det sted, hvor du allerhelst vil holde
dine pauser på skolen

5.

Beskriv det sted, hvor du allerhelst vil lave
gruppearbejde på skolen

6.

Hvad mener du om kantinen; udvalget og der
hvor du kan sidde og spise?

7.

Kom med forslag til, hvordan EUC Sjælland kan
informere om f.eks. skema- og lokaleændringer m.m.

8.

Den ny reform siger, at du skal bevæge dig 45
minutter om dagen. Hvad kunne du godt tænke
dig på skolen, til dette formål?

9.

Giv et eksempel på hver af disse punkter:
1. Hvor er det bedste udeområde?
2. Hvor er det værste udeområde?
3. Hvad ville du ønske af aktivitet i
udeområdet, hvis du selv kunne vælge?

10. Beskriv mulighederne for at parkere (cykel,
knallert, bil)
11. Beskriv hvad der er brug for fremover, for at
gøre EUC Sjælland mere attraktiv (ikke til at
modstå) som uddannelsessted

Kære elev – nu giver vi dig en tryllestav i hånden! Du skal kikke rundt på skolen og forestille dig de
ting, som kunne gøre din hverdag på EUC Sjælland sjovere.
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Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Udemiljø

Flere boldbaner
Nye mål til eksisterende baner
Skaterrampe
Træningsområde
Opmærkning af boldbaner
Dans/Yoga
Badminton
Cykelskur
Flere parkeringspladser
Flere borde og bænke
Afdækkede områder med læ
Stimiljø på skoler og campus
Aktiviteter til fagretning
Tuneringer

Inde miljø

Ventilation
Stole og Borde
Lys
Mørklægning
Smartbord
Stikkontakter i bord
Udsmykning på væg
Kontaktinformation til eleverne
Aktiviteter til fagretning
Åben erhvervsskole

Fællesmiljø

Sofaer/Bløde møbler
Stikkontakter i bord
Klippekortsordning/ Studiekort
Morgenmadsordning
Større fokus på sundhed
Infoskærm ved indgange
Motionscenter på skolen
Poolbord/billard
Bordfodbold
Bordtennis
Åben erhvervsskole
Udsmykning på væg
Køleskab/Mikroovn/Kaffemaskine
Hyggelige afskærmede miljøer
Aktiviteter til fagretning
Fredagsbar
Fest
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Interview med elever
Resultat af interview med elever - EUD Jagtvej

Indsatsområde

Aktivitet

Miljø

Udsmykning på væg

Bedre og hyggeligere
fællesmiljø

Kantakt information til eleverne

SMS, FB, Elevplan og
Lectio

Inde

Aktiviteter til fagretning

Tænke over de fysiske
belastninger faget
giver. Små stationer
rundt omkring.
Mulighed for at kunne
komme og gå
Mulighed for at kunne
komme og gå
Bedre og hyggeligere
fællesmiljø
Bedre og hyggeligere
fællesmiljø
Til brug ved
gruppearbejde i
fællesområder og
mobil

Inde

Åbent erhvervsskole
Åbent erhvervsskole
Udsmykning på væg
Køleskab/Mikroovn
/Kaffemaskine
Hyggelige afskærmede miljøer

Inde

Marmorering og broderering, 3d
- brug alle de forskellige stilarter
som er på GF1 og GF2.
Brug malernes plader til pynt
rundt om på skolen.
Evt. udsmykke rundt om på
skolen med elevopgaver på
plader.
Lave samarbejde med de andre
afdelinger om at lave vægge i
deres afdelinger.
Hos VVS bygning d,
SSI ønsker vandbeholder - der er
kun vand fra toilet håndvaskene.
Elever kigger sjældent på
ELEVPLAN. Får ikke SMS
beskeder om skemaændringer.
VVS er ikke skemalagt så man
kan se det. Malerlærerne har 2
klasser og er delt op i 3 forløb.
Der mangler struktur på
skemalægning.
SSI har været ramt af SKILLS.
VVS har lavet en
facebookgruppe som bruges til
at meddele ændringer.

Inde

Rigtig god ide

Fælles

Rigtig god ide.

Fælles
Fælles
Fælles

VVS ønsker et studiemiljø til
fællesskab, opgaveskrivning,
tekøkken, har anvist muligt
område.
Mangler udluftning.
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SSI mangler lys i en time om
dagen. VVS virker strømmen i
loftet virker i lokal 049.
Ventilation trænger til at blive
justeret i bygning d.
Maler GF2 mangler varme i
lokalet - det er på vej ifølge
Daniel.
GF2 har ingen steder at
opbevare maling så de skal hele
tiden forstyrre hovedforløbene.
Spørger til om lærerene er ved
at blive slidt op?
Snak om rygning og rygevagter.
Aktiviteter til fagretning

Fredagsbar

Fest

Stimiljø på skoler og campus
Aktiviteter til fagretning

Tuneringer
Flere borde og bænke

Afdækkede områder med læ
Stimiljø på skoler og campus
Aktiviteter til fagretning

Tuneringer

Tænke over de fysiske
belastninger faget
giver. Små stationer
rundt omkring.
Hygge

Fælles

Prioriterer fysisk aktivitet lavt.
Ved ikke at der er
træningscenter på skolen.

Fælles

Planlagt EUC
temafester. Halloween,
Pinse, nytår,
oktoberfest, Valentin,
sankthans.
Miljø til gang og
fordybelse
Tænke over de fysiske
belastninger faget
giver. Små stationer
rundt omkring.
Konkurrencer fagene
imellem
Hyggelig miljø

Fælles

Skulle være et samlet sted, ville
rigtig gerne drikke en øl inden
man går hjem, måske
musikarrangement, fester god
ide for de unge,

Gruppearbejde
Miljø til gang og
fordybelse
Tænke over de fysiske
belastninger faget
giver. Små stationer
rundt omkring.
Konkurrencer fagene
imellem

Ude
Ude

Fælles
Fælles

Fælles
Ude

Ude

Stor tilslutning til flere
borde/bænke med højttalere
evt. bådhøjttalere, Jabadoo
sælger solcellehøjttaler til
bluetooth,

Streetbaner - basket net –
asfaltbaner - kunststofbaner.
Spil til at samles om.

Ude
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Resultat af interview med elever - EUX/HTX Jagtvej

Indsatsområde

Aktivitet

Miljø

Kantakt information til eleverne

SMS, FB, Elevplan og
Lectio

Inde

Aktiviteter til fagretning

Tænke over de
fysiske belastninger
faget giver. Små
stationer rundt
omkring.

Inde

Udsmykning på væg

Bedre og hyggeligere
fællesmiljø

Inde

Er ved at finde på udsmykning - evt.
plader med grafitti. Har aftale om
kunst men det finder eleverne ikke
spændende og vil hellere have
plader med grafitti. Køber plader og
får ungdomsskolen til at male dem.
Synes skolen ser fin ud men vil gerne
have nogle blomster til lidt
afskærmning.
Info kommer over LECTIO - man skal
være opmærksom på at tjekke det.
Får ikke besked automatisk hvis der
sker ændringer. Vigtige beskeder
kommer ofte først 5. minutter før.
Lærerne lægger beskederne
forskellige steder, nogen lægger det
på skemabrikken og andre på
forsiden. Eleverne har selv ansvar for
at tjekke oplysninger.
Spil vil blive brugt - men ribber og
deslige vil formentligt ikke blive
brugt.
Billard foreslået. Bordtennis, Air
hockey, bruge de åbne områder til
åbent bibliotek med billard, lave
område på første sal til sansegynge.
Vi tænker elevtrivsel i off-tiden.
Kan man lege med tapet? Wall
Papers, evt. wallpapers med
bibliotek,
Mangler flere sofamiljøer til at
arbejde ved.
Vil gerne have hynder til trappen ved
aulaen.
Har mikroovne og elkedel, køleskab men mangler lidt bordplads så det
kunne stå samlet som lidt
tekøkkenagtigt, der er bestilt
koldvandsautomat. Kunne evt.
placeres hvor mikroovne står i dag
ved at sætte bord ud fra væggen.
Festudvalg skal tages med på råd.
Spiser i klassen, kantinen er for dyr
og der er for langt, er meget
klasseopdelt,

Side 11 af 27

Mangler bolde, udstyr til rundbold,
mangler net til mål, men HTX er ikke
så ude aktive,
Ønsker udskiftning af stole.
Savner udstillingsmontre til de
projekter der bliver fremstillet af
elever.
Savner afskærmning mellem
bordene, savner whiteboard
tavler/flipover, små studiemiljøer til
gruppeopgaver. Mangler gruppe
arbejdslokale ovenpå.
Åbent erhvervsskole

Mulighed for at
kunne komme og gå
Åbent erhvervsskole
Mulighed for at
kunne komme og gå
Udsmykning på væg
Bedre og hyggeligere
fællesmiljø
Køleskab/Mikroovn/Kaffemaskine Bedre og hyggeligere
fællesmiljø
Hyggelige afskærmede miljøer
Til brug ved
gruppearbejde i
fællesområder og
mobil
Aktiviteter til fagretning
Tænke over de
fysiske belastninger
faget giver. Små
stationer rundt
omkring.
Fredagsbar
Hygge

Inde

Fest

Fælles

Stimiljø på skoler og campus

Planlagt EUC
temafester.
Halloween, Pinse,
nytår, oktoberfest,
Valentin, sankthans.
Miljø til gang og
fordybelse

Fælles
Fælles
Fælles
Fælles
Fælles

Fælles

Holdes ca. 5 gange årligt. Svært at
overtale folk til at komme. Et sted
man kommer og hygger, spiller og
snakker. Desværre er der 2 grupper,
en gruppe der ikke drikker og en
anden gruppe der drikker sig i
hegnet.
Ville rigtig gerne have billard, har
købt musikanlæg, lige nu er tilmeldt
40 til næste fredagscafe for EUX og
HTX. Har fællesfest med Køge i
januar Vil gerne stå for at være med til at
arrangere fest for alle.

Fælles
Side 12 af 27

Aktiviteter til fagretning

Tuneringer
Flere borde og bænke
Afdækkede områder med læ
Stimiljø på skoler og campus
Aktiviteter til fagretning

Tuneringer

Tænke over de
fysiske belastninger
faget giver. Små
stationer rundt
omkring.
Konkurrencer fagene
imellem
Hyggelig miljø
Gruppearbejde
Miljø til gang og
fordybelse
Tænke over de
fysiske belastninger
faget giver. Små
stationer rundt
omkring.
Konkurrencer fagene
imellem

Fælles

Fælles
Ude
Ude
Ude

Flere borde bænke.

Ude

Ude

Side 13 af 27

Resultat af interview med elever - EUD Lyngvej
Af kommentarer ud over det der er noteret i skemaet er:
HTX fællesrum i området i stueetagen opfattes kedeligt. Man ønsker farver på væggene og en mere hyggelig
indretning.
Der er en dårlig akustik og lokalet opfattes som halvfærdigt.
Skabene på HTX vil eleverne rigtig gerne have lov at bruge. Der er mange ledige skabe men de kan ikke få
nøgler? Charlotte Munthe.
Eleverne kigger ikke på kunsten på væggene de ville rigtig gerne erstatte det med tegninger malet af
malerafdelingen evt. på træplader så de kan skiftes ud.
På 1. sal er der 2 små indhak hvor man rigtig gerne ville have lavet et lille tekøkken og nogle siddepladser til
gruppeopgaver og fordybelse.
AUTO:
Lyscensor er placeret for tæt på vindue så der ikke kan komme lys i lokalet??
Når der går nogen på trappen drysser det ned med skidt og møg fra fodtøjet og der er elever der arbejder
under trappen.
Vil gerne kunne være i lokalerne i pauserne.
Der er meget træk i lokalet.
Efterlyser skabe med plads til
EUX:
Mangler reoler til opbevaring så lokalet kunne blive mere ryddeligt og hyggeligt.
Mangler områder at sidde ved uden for teorilokalerne.
Generelt:
Der trænger til en oprydning i murerlokalet - der står gamle mælkeflasker som er med til at give dårlig lugt.
Lokalet over for administrationen ville man rigtig gerne bruge til fællesrum /aktiviteter - det bliver brugt som
pakkerum.
Kantinen kunne indrettes lidt mere hyggeligt - område på 1. sal kunne opdeles med rumdelere så det blev lidt
mere hyggeligt at sidde og lave opgaver. Området ved siden af sodavandsautomat på første sal kunne være
sofaområde.
Rørene kunne males i forskellige farver, efter hvad det er, så man kan følge dem - og det kunne skabe lidt liv.
Mal motiver i stedet for kunst på væggene.
Vil gerne have hyggeområder på græsset bag bygningerne - plant nogle træer til at danne skygge og hygge.
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Indsatsområde

Aktivitet

Miljø

Udsmykning på væg

Bedre og hyggeligere
fællesmiljø

Inde

Kantakt information til eleverne

SMS, FB, Elevplan og Lectio

Inde

Aktiviteter til fagretning

Tænke over de fysiske
belastninger faget giver.
Små stationer rundt
omkring.
Mulighed for at kunne
komme og gå

Inde

Mulighed for at kunne
komme og gå
Bedre og hyggeligere
fællesmiljø
Bedre og hyggeligere
fællesmiljø

Fælles

Åbent erhvervsskole

Åbent erhvervsskole
Udsmykning på væg
Køleskab/Mikroovn
/Kaffemaskine

Hyggelige afskærmede miljøer

Aktiviteter til fagretning

Til brug ved gruppearbejde
i fællesområder og mobil

Tænke over de fysiske
belastninger faget giver.

Inde

Udsmykning er ikke
interessant - HTX har
udsmykning men de lægger
ikke mærke til dem.
I klasselokalerne er der meget
kedelige betonvægge - ser ud
som om man ikke har haft tid
at lave det færdigt. Vil gerne
have det malet. Rørskjulere
HTX efterlyser SMS.
EUD har ikke brug for
skemaændringer.
EUD ønsker at deres
informationer om diverse ting
skal komme gennem læreren.
Er ikke interessant - er bange
for at det ville blive ødelagt.
Vil gerne have en massør SMIL.
LAN party er en god mulighed,
Ville gerne være her og
arbejde uden for 8 til 14.
Lektiecafe - HTX har.

Fælles
Fælles

Fælles

Har udfordringer med steder
at opbevar personlige ting har ikke noget fast
klasselokale. Skabe kunne
være en mulighed.
Rengøring af mikroovne.
Placeres forskellige steder så
der er til at komme til.
EUD har ikke behov men HTX
mangler steder at sidde.
AUTO fortæller at der er
meget træk i lokalerne. ALLE
elever har været syge.
For mange elever om hver bil
og for lidt plads omkring
bilerne.

Fælles

Side 15 af 27

Fredagsbar

Fest

Små stationer rundt
omkring.
Hygge

Fælles

Planlagt EUC temafester.
Halloween, Pinse, nytår,
oktoberfest, Valentin,
sankthans.
Miljø til gang og fordybelse

Fælles

Aktiviteter til fagretning

Tænke over de fysiske
belastninger faget giver.
Små stationer rundt
omkring.

Fælles

Tuneringer

Konkurrencer fagene
imellem

Fælles

Flere borde og bænke

Hyggelig miljø

Ude

Afdækkede områder med læ
Stimiljø på skoler og campus
Aktiviteter til fagretning

Gruppearbejde
Miljø til gang og fordybelse
Tænke over de fysiske
belastninger faget giver.
Små stationer rundt
omkring.

Ude
Ude
Ude

Stimiljø på skoler og campus

Fælles

HTX har fredagsbar og her er
EUX velkommen. De to
repræsentanter fra HTX ville
synes det var en god ide at
åbne for EUD.
HTX har fester og vil gerne
have EUD og EUX med.
GOD ide med fester.
AUTO er meget utilfredse med
at alle går igennem gangen forstyrrer undervisningen.
Der i Køge når CAMPUS
kommer.
Ville gerne have motion på
skemaet.
Find to learn god ide - men
der skal være flere spørgsmål.
Det er umiddelbart en god ide
og der var opbakning hele
bordet rundt.
Foreslår det skal være midt på
dagen og så skubbe
undervisningen.
Facebook er interessant for
HTX men ikke for EUD.
Lave trapper til at sidde på ved
banerne så der er plads til
tilskuerne.
Ønsker træplader til at sidde
på.
Ønsker om borde/bænke nede
ved boldbanen.
Lyder spændende med
overdækkede borde.
Vil hellere have det er en fast
radiostation - og vil gerne
have dem placeret rundt om
på skolen.
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Tuneringer
UDSUGNING

Konkurrencer fagene
imellem
Hele skolen

Ude
Inde

Udsugning er et problem - HTX
har ingen vinduer der kan
åbnes og det gælder også
EUD.
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Resultat af interview med elever - EUD/AMU Malervænget
Vi har snakket med:
2 fra serviceassistent hovedforløb
3 fra H6 mekaniker
2 fra transport
3 fra H1 auto
Fredagsbar og fester ikke relevant, det behov havde de ikke. Men nogle kunne godt ønske sig, at der bliver
aktiviteter på tværs af forløbene.
Inde miljø
Ønsker:
Bordfodbold. 2 stk. fordelt på skolen.
Vandfontæne: flyttes fra toilet v. Auto, til gang Opstilling af en fontæne mere.
Fastmonterede Højtalere i klasselokalerne
Strøm til Pc’erne, internetforbindelse.
Indrette 1.sal ved kantine, til grupperum, og sofa arrangementer. Med skillevægge eller planter til
afskærmning.

Arbejdspladser på gang, skal være mere indbydende. Polstrede møbler, sofaer eller andet som kunne gøre det
mere indbydende at sidde der.
Sætte glasparti i, ind mod lærerværelse og klasser, så der kommer mere lys på gangen.
Dekorere vægge med motiver fra fagområderne. Evt. Fotostater af elever i gang på værksteder i 3x3 format.

Udemiljø
Skal det opstilles, skal det være i nærheden af hvor de færdes, så ikke de skal gå for langt for at bruge det.
Fodbold baner
Fitness baner v. Gårdhave, eller blot en opdatering af det nuværende miljø.
Lidt hyggekroge i begge ender af skolen.
Stisystem rundt om skolen.
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Ikke nødvendigvis behov for boldbane, men blot fodboldmål.
Hvad fyldte...?
Lærerne skal være mere på beatet. De virker ikke altid som om de er opdaterede på viden. Havde svært ved at
finde underviserne.
Fællesmiljø
Opgradere informationsmetoderne lærer og elever imellem. Ensartet at redskaberne findes, Kan man lave en
app til smartphones.
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Budgetoversigt
Tilbudsplan Jagtvej

Indsatsområder Jagtvej

FAG

Prioritering

EUC Pris

TN Anlæg Pris

HRJ Pris

Udsmykning på væggene, andet end kunst. Gerne malernes plader

EUD

kr. 15.000,00

Tekøkken, Mikroovn, koldt vand, køleskab. Enkelt og eksl. Tilslutninger

EUD

kr. 25.000,00

kr. 25.000,00

Stillerum

EUD

Udstillings montre hxbxd 197x100x40

EUD

kr. 12.500,00

kr. 12.500,00

Udluftning og ventilering

EUD

kr. 2.000.000,00

Inddeling af gruppeområder evt. med skabene eller grønt

EUD

kr. 10.000,00

Åben erhvervsskole. Åben til kl. 21:00 og lektiecafe

EUD

Fælles fredagsbar

EUD

Maling af vægge/filsning. (Se tegning) 100 m2

EUD

Aktiviteter indendørs. Bordfodbold, Airhocky, Bordtennis, Dart, Aktivitet fra Gerlev

EUD

kr. 50.000,00

Udsmykning på væggene, andet end kunst. Gerne graffiti aula

HTX

kr. 15.000,00

Blomster og grønt

HTX

kr. 10.000,00

Tekøkken, Mikroovn, koldt vand, køleskab. Dobbelt og eksl. Tilslutninger

HTX

kr. 35.000,00

Fællesområde. Tapet med udsmykning som bibliotek

HTX

kr. 35.000,00

Gulv Linoleumsfliser som ligner træplanker

HTX

kr. 65.000,00

Aula skal have bløde puder og hynder

HTX

kr. 15.000,00

Udstillings montre hxbxd 197x100x40

HTX

kr. 12.500,00

Lærde og projekter til aula

HTX

kr. 45.000,00

Inddeling af gruppeområder evt. med skabene eller grønt

HTX

kr. 10.000,00

Åben erhvervsskole. Åben til kl. 21:00 og lektiecafe

HTX

Fælles fredagsbar

HTX

Maling af vægge/ filsning. (Se tegning) 100 m2

HTX

Aktiviteter indendørs. Bordfodbold, Airhocky, Bordtennis, Dart, Aktivitet fra Gerlev

HTX

Stikkontakter på Aula trappe

HTX

Skiltning ude som inde

Facility
Service

kr. 26.000,00

kr. 35.000,00

kr. 12.500,00

kr. 26.000,00
kr. 50.000,00
kr. 25.000,00
kr. 100.000,00

Indhegning af Boldbane bag skolen
Kunststofbaner med basket
Spilområder til spil fra Gerlev (Se tegning)
Bord og bænkesæt terrasse (Se tegning)
Ny kantine indretning
Par kur bane
Udendørs træningsbane
Lys til boldbane bag skolen
Belægning i stedet for grus på parkering. Pr. m2
Stimiljø til fordybelse pr. 10 m. 1x1,2m Eksl. Bortkørsel af jord
Kantsten pr. 50 meter beton m/faset.
Render til kloak på vej ved koldhal
Glas til Teori i bygning 2 C pr. lokale
Glas til teori i bygning 2 D pr. lokale

Facility
Service
Facility
Service
Facility
Service
Facility
Service
Facility
Service
Facility
Service
Facility
Service
Facility
Service
Facility
Service
Facility
Service
Facility
Service
Facility
Service
Facility
Service
Facility
Service

kr. 80.000,00
kr.

kr. 75.000,00
kr. 290.000,00

kr. 50.000,00
kr. 30.000,00
kr. 300.000,00
kr. 500.000,00
kr. 300.000,00
kr. 38.000,00
kr. 400,00
kr. 250,00
kr. 400,00
kr. 44.000,00
kr. 30.000,00
Kr. 30.000,00
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Tilbudsplan Lyngvej

Indsatsområder Lyngvej

FAG

Afslapningsområde med bløde møbler. (Se tegning)

HTX/EUX/EUD

Maling af vægge. (Se tegning)

HTX/EUX/EUD

kr. 36.000,00

Epoxy på gulv. (Se tegning)

HTX/EUX/EUD

kr. 75.000,00

Der skal laves en ændring af gangvej til EUX, ellers skal lift fjernes. (Se tegning)

EUD

Underdækning af trapper til førstesal hvor der er adgang under, så det ikke drysser ned. (Se
tegning)
Bedre information omkring adgang til container med affald. (Skiltning)

HTX/EUX/EUD
Facility Service

kr. 10.000,00

Reoler og mere struktur og opdeling hos EUX i bygning A

EUX

kr. 45.000,00

Aktiviteter indendørs. Bordfodbold, Airhocky, Bordtennis, Dart, Aktivitet fra Gerlev

HTX/EUX/EUD

kr. 50.000,00

Område med koldt vand og mikroovn og køleskab

HTX/EUX/EUD

Skiltning ude som inde

Facility Service

Åben erhvervsskole. Åben til kl. 21:00 og lektiecafe

HTX/EUX/EUD

Fælles fredagsbar

HTX/EUX/EUD

Lægning af fliser foran EUX, så tilkørsel til Auto bliver bedre.

Facility Service

Indhegning af Boldbane bag skolen

Facility Service

Net over kunststofbane, så bolden ikke rammer bilerne

Facility Service

Spilområder til spil fra Gerlev (Se tegning)

Facility Service

Cykelskur (Se tegning)

Facility Service

Bord og bænkesæt terrasse (Se tegning)

Facility Service

kr. 10.000,00

Bord og bænkesæt græsområde (Se tegning)

Facility Service

kr. 10.000,00

Ny kantine indretning for bedre udnyttelse samt at forhindre tyveri (Se tegning)

Facility Service

kr. 250.000,00

Par kur bane (Se tegning)

Facility Service

kr. 500.000,00

Udendørs træningsbane (Se tegning)

Facility Service

kr. 300.000,00

Lys til boldbane bag skolen

Facility Service

kr. 40.000,00

kr. 40.000,00

Lys til grus parkering bag skolen

Facility Service

kr. 30.000,00

kr. 30.000,00

Belægning i stedet for grus omkring skolen og på parkering. Gerne asfalt pr. m2 ved minimum 500
m2

Facility Service

kr. 250,00

kr. 270,00

Prioritering

EUC Pris

TN Anlæg Pris

HRJ Pris

Karise A&B Pris

kr. 40.000,00

kr. 21.000,00

kr. 25.000,00
kr. 50.000,00

kr. 100.000,00

kr.
115.000,00
kr. 75.000,00

kr. 35.000,00
kr. 60.000,00

kr. 60.000,00

kr. 265,00
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Tilbudsplan Malervænget

Indsatsområder Malervænget

FAG

Prioritering år

EUC Pris

TN Anlæg Pris

HRJ Pris

Aktiviteter indendørs. Bordfodbold, Airhocky, Bordtennis, Dart

EUD

Førstesal i kantine, bygget om til grupperum og blødemøbler

EUD

kr. 200.000,00

Glasvæg eller dør til læreværelse

EUD

kr. 41.000,00

Lys til fordeling gang auto

EUD

kr. 75.000,00

kr.

Dekoration af vægge fra fagområder

EUD

kr. 15.000,00

kr. -

Glasvæg til administration

EUD

Ventilation og udluftning

Facility Service

kr. 1.200.000,00

kr.

-

Gårdmiljø. (Se tegning)

Facility Service

kr. 300.000,00

kr.

-

Kunststofbaner med basket (Se tegning)

Facility Service

kr.

kr. 290.000,00

kr.

-

Aktivitet fra Gerlev (Se tegning)

Facility Service

kr. 50.000,00

kr.

kr.

-

Information omkring ændringer i undervisningen

IT

kr. 40.000,00

kr.

kr.

-

Sti omkring skolen pr. m

Facility Service

kr. 350,00

kr.

-

kr. 45.000,00

-

kr. 41.000,00
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Handleplaner
Jagtvej

Handlingsplan for (Jagtvej) – Indemiljø, udemiljø og fællesmiljø
Indsatsområde

Aktivitet

Mål

Økonomi

Prioritet

Ansvar

Tidsplan

Lyngvej

Handlingsplan for Lyngvej – Indemiljø, udemiljø og fællesmiljø
Indsatsområde

Aktivitet

Mål

Økonomi

Prioritet

Ansvar

Tidsplan
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Malervænget

Handlingsplan for Malervænget – Indemiljø, udemiljø og fællesmiljø
Indsatsområde

Aktivitet

Mål

Økonomi

Prioritet

Ansvar

Tidsplan
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