
 

Høringssvar til strategisk indeklimaplan  
Skødstrup Skoles bestyrelse og MED-udvalg har med interesse læst høringsmaterialet til den strategiske 

indeklimaplan, herunder Principper for prioritering af anlægsmidler og beskrivelsen af status på de 46 

skoler. 

Principper for prioritering af anlægsmidler 

Skolebestyrelse og MED-udvalg finder det positivt, at der prioriteres gennemsigtigt ud fra børneareal, 

indeklima samt planlagte til- og udbygninger. 

Status på Skødstrup Skole 

Skolebestyrelse og MED-udvalgs kommentarer til den aktuelle status: 

- Temperatur og sol. Skolen oplever særligt store udfordringer med temperatur og sol i bygning 6, som 

har vinduesindfald fra sydøst. Dette er ikke medtaget i beskrivelsen. Udskolingsklasserne samt Klub 

er særlig udfordret. Der har i efteråret 2019 været en aktuel indeklimasag om arbejdsmiljøet i 

Klubben. Denne sag er endnu ikke afsluttet. 

- Lys. Skolens grundbelysning er udskiftet i alle lokaler og gangarealer. Dog mangler der stadig 

gruppelys i de pædagogiske læringsmiljøer.  

- Luft. Bygning 6, som også er nævnt i indeklimaplanen, bør prioriteres. Dette skal ses i sammenhæng 

med det generende lysindfald/temperatursvingninger. 

- Akustik. Enkelte lokaler (bl.a. bygning i 1) har utidssvarende gipslofter. Her opleves udfordringer 

med akustik. 

- Toiletter. Det nævnte antal toiletter stemmer, dog er der langt op til Sundhedsstyrelsens anbefaling 

på 10 elever pr. toilet i indskolingen. Skolen har aktuelt 20 toiletter til 674 børn (0.-4.kl). Det giver et 

gennemsnit på 34,7 barn pr. toilet. Toiletterne fremstår primært med gamle klinkegulve fra 1975 

(Hasleklinker), skolen har prioriteret ekstra rengøring i løbet af skoledagen pga. lugtgener. 

- Garderobe. Skolen er oprindelig bygget til at have garderoberne i fællesrummene. Efterfølgende er 

SFO/skole etableret i fællesrummene. Det betyder, at garderoberne er flyttet til gangarealerne. 

Aktuelt opleves der udfordringer med snavs, børnetøj og dårlig luft i indskolingsområdet. 

- Spisning. Skolen er ikke bekendt med det beskrevne forslag om etablering af fælles kantine og 

produktionskøkken/madkundskabslokale. Skolen har et aktuelt behov for mere plads og har for egne 

midler i 2019 renoveret madkundskabslokalet. Vi indgår derfor gerne i en dialog om de aktuelle 

udfordringer og behov. 

- Elevafhængigt areal. Skolebestyrelsen og MED-udvalget er enige i udregningen, som viser, at der 

mangler ca. 1.000 m2. 

 

Andre kommentarer 

- Pædagogisk modernisering. Skolen har stadig store udviklingsmuligheder i forhold til at skabe 

spændende læringsmiljøer. Klasselokalerne trænger generelt til en pædagogisk modernisering for at 

kunne sikre et spændende læringsmiljø med fokus på faglighed, bevægelse, innovation, it osv.  

- Generel vedligeholdelse. Skolens gulve er generelt nedslidte og burde tænkes med i en pædagogisk 

modernisering.  
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