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Mens andre holdt sommerferie, har skoler-
nes pedeller haft travlt med at gøre klar til
heldagsskolen.På Gyvelhøjskolen i Skan-
derborg har 42 lærere fået hver deres forbe-
redelsesplads. Lokalerne blev næsten klar,
men nogle møbler manglede, og gardinerne
var endnu til vask kort før skolestart. Det
har været en hektisk sommer for teknisk
serviceleder René Sørensen.
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Slutspurt før 
skolestart

Sidste hånd. Hånd-
værkere fra Viggo
Ravns El-forretning
A/S lægger sidste
hånd på lærernes
forberedelseslokaler.
Møbler og håndvær-
kere skal bestilles i
god tid, men diskus-
sioner og knas med
kommunens ind-
købsordning har for-
halet processen. 

Mølædt. Kommunen
har ikke afsat penge
til skolens rampone-
rede gymnastiksal,
og da den lokale
gymnastikforening
flyttede, tog de
deres gymnastik -
redskaber med. Nu
er der kun nogle få
gamle ting tilbage. 
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Ingen indstemp-
ling. Skolens elek-
troniske nøgle
registrerer alle, der
kommer ind, på pe-
dellens pc. Den
kunne snildt bruges
som tjekind og -ud til
lærerne, men skolen
har besluttet ikke at
benytte den mulig-
hed.
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Mere musik. Det nye
musikrum skal imøde-
komme reformens bud
om mere musik til de
mindre klasser. René
Sørensen er sammen
med teknisk service-
medarbejder Helle S. 
Nielsen ved at indrette
rummet. 

Uden mad og drikke ...
En ny kantine med køk-
ken og salg i en tidligere
gennemgang er netop
blevet godkendt af
brandtilsynet. Med den
lange arbejdsdag har
skolen besluttet, at 
lærere og elever ikke
længere skal  spise og
arbejde i de samme 
lokaler.
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Skoleklokke. Brand-
alarmen fra 4GS bru-
ges nu også som
skoleklokke. Fordelen
er, at ringetiderne
kan indstilles forskel-
ligt til ind-, mellem-
og udskolingen, hvil-
ket der nu er brug
for. Pedellen kan
styre det fra sin pc.
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Stolene op på bor-
det. Klasse- og fag-
lokaler skal også
gøres  klar til skole-
start. René Sørensen
har selv høvlet og la-
keret borde og malet
vægge for at holde
udgifterne nede.
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[dyr reform]
René Sørensen har søgt
Skanderborg Kommune
om 825.000 kr. til om-
bygninger og nyanskaf-
felser, men det kunne
kun blive til 495.000 kr.
Derfor er vedligeholdel-
sesbudgettet kommet i
spil med et bidrag på
200.000 kr.
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