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Vi har nu godt gang i processen med at få bygget en ny Rosenvænget skole. Arkitekterne sidder og tegner
og beregner – og der bliver holdt byggeudvalgsmøder og styregruppemøder.
Vores mål er hvert kvartal at sende et nyhedsbrev ud som dette til alle forældre på de to skoler. På den
måde kan I følge med i, hvad der sker, og hvordan det evt. berører jer.

Hvad sker der nu?
Lige nu gøres der klart til at bygge. Det betyder, at der her først i marts bliver flyttet en boldbane og derefter
nogle udendørs legepladsarealer. Nogle flyttes permanent andre midlertidigt. Udenfor bliver etableret nye
legepladser for Finderuphøjs elever.
Vi har vedhæftet en tegning over området, hvor I kan se, hvordan det skal ende med at se ud. Det er stadig
skitsemateriale, som er under udarbejdelse, så der kan ske justeringer. Men området kommer nogenlunde til
at se sådan ud.
Når byggeriet for alvor går i gang, er planen at ingen børn skal genhuses, men kan blive mere eller mindre,
hvor de er i dag.

Tidsplan indtil sommer – helt kort
Primo marts – Vi går i gang med at flytte boldbane.
April – Vi holder orienteringsmøde for omkringliggende berørte foreninger.
Maj – Licitationen over byggeriet går i gang. Vi flytter legepladser.
Juni – Byrådet forventes at godkende licitationsresultatet.
Efter sommer – Første spadestik på byggeri.

Hvem beslutter?
Der er nedsat en styregruppe og et styre- og byggeudvalg. Herunder kan I se, hvem der indgår heri:

Styregruppe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skoleleder Annette Hjorth, AH, Rosenvængets Skole
Niels Lund, NL, Rosenvænget Skole
Skoleleder Stine Bohnstedt, SB, Finderuphøj Skole
Pædagogisk leder Klaus Worm, KW, Finderuphøj Skole
Medarb. rep Allan Cunningham Olsen, AC, Finderuphøj Skole
Medarb.rep Dennis Villadsen, DV, Rosenvængets Skole
Charlotte Abrahams, CA, Viborg Kommune
Skolebestyrelsesformand Jens Ole Sørensen JOS Finderuphøj Skole
Skolebestyrelsesformand Steen Dalsgaard SD Rosenvængets Skole

Styre- og byggeudvalg:
•
•
•
•
•

Jørgen Kaack, JK, afdelingsleder, BU forvaltningen
Mikkel Olesen, MO, projektleder, Viborg Kommune
Brian Mumgaard, projekteringsleder, KAAI
*Anne Tornvig, AT, sagsarkitekt, KAAI
Jakob Thiel, JT, projektleder, KAAI (ref)Byggeudvalg

Har I spørgsmål omkring byggeriet, er I velkomne til at kontakte Jørgen Kaack på jk@viborg.dk

Venlig hilsen
Hans Henrik F. Gaardsøe
direktør for B&U

