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AI arkitekter og ingeniører har sammen med Thing-Brandt Landskab og totalentreprenør Enemærke & Petersen A/S siden
starten af november 2017 arbejdet på at færdiggøre projektmaterialet til det store renoverings- og tilbygningsprojekt på
Gilbjergskolen.
Vi vil i fællesskab med skolens ledelse, byggeudvalg og Gribskov Kommune, sørge for at varsle og orientere løbende
gennem hele processen så alle kan føle sig godt orienteret og trygge ved forløbet, også når der ikke er noget spændende
at fortælle. Det gør vi blandt andet ved udsendelse af nyhedsbreve der lægges på skolens intranet. Dette er det første.
I et tæt og konstruktivt samarbejde med lærere, elever og ledelse samt med kommunens tilknyttede fageksperter og
projektledere har vi fået udarbejdet et rigtigt flot projekt, som vi nu skal i gang med at bygge. Ovenståede billede er en
visualisering fra det nye madkundskabslokale.
Selve byggearbejdet er planlagt påbegyndt når børnene er gået på sommerferie, men for at blive klar til dette, vil opstilling
af byggepladsskure m.v. påbegyndes allerede i uge 23. Dette arbejde tager 1-2 uger og er nødvendigt for at vi kan være klar
til at bygge lige så snart klokken ringer ud til sommerferie.
Projektet udføres i løbende etaper og vi forventer at den første reelle etape allerede står færdig til efteråret 2018. Den
formelle opstartsdato med alle byggeaktiviteter er d. 6/7-2018. Det er også her at der bliver opstillet byggepladshegn
der fysisk afgrænser byggepladsområder fra skoleområder. I nogle enkelte områder vil vi allerede i uge 26 udføre nogle
prøveopsætninger efter aftale med skolen hvor vi undersøger de løsninger vi har planlagt med blandt andet vinduer og
lofter.
Vi vil gerne, allerede nu, henstille til at alle forældre og skolepersonle sørger for at fortælle børnene hvor vigtigt det er at
man respekterer byggepladshegn og bakkende køretøjer så vi undgår uheldige situationer med børn og byggeplads.
Vi har stor erfaring med håndteringen af byggeri på skoler i drift, men der skal kun ét barn på den forkerte side af
byggepladshegnet til at ødelægge den statistik. Så sig til Jeres poder at de altid skal blive ude fra byggepladsområderne
uanset hvor spændende det måtte være.
Den 21/6-2018 er der arrangeret første spadestik hvor Gribskov Kommunes borgmester, skoleledelsen og
totalentreprenørholdet i fællesskab vil fortælle om og ”igangsætte” byggeprojektet sammen med skolens børn og
personale inden de går på sommerferie
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