
Vedligeholdelsesplan 2021-25

Emne Pris Tidspunkt Kommentarer

Persienne-udskiftning 363.000 2021-22 Man kan ikke få reservedele 

længere og persiennerne er 

begyndt at gå i stykker. Planen 

er at tage 

adminstrationsgangen og 

lærerværelset/lærerforberede

lse i starten af 2021 (72.000 

kr.) og så bruge de gamle til 

reservedele til resten. Resten 

udskiftes i løbet af 2021-22.

Renovering af elevbad og 

omklædning.

300.000 (estimat) 2021  "Bruse-båse" i pige-

omklædning, skillevægge i 

drenge-omklædning. 

Lydisolering. Flere lamper. På 

sigt kan en mere 

gennemgribende renovering 

komme på tale.

Energimærkning af Gymnasiet ca.30.000 2021 Lovpligtigt.

Multibanen på sportsbanen  2021

Overfladebelægningen 

smuldrer, hvilket gør den farlig 

at bruge. Derudover er der 

grundlæggenede 

konstruktionsfejl, som gør, at 

der ligger vand på den. Det er 

ikke endelig besluttet, om den 

skal renoveres eller fjernes. 

Økonomisk vil en fjernelse 

koste 100.000 (estimat; tilbud 

følger i næste uge) + 

etablering af f.eks. græs. En 

renovering vil koste min. 

250.000.

Maling af klasselokaler 5.500 pr. lokale 2021-22 Lokaler males hvert 10. år.

Maling af kontorer 2022-23

Maling af gangareal (den blå 

væg på 1.sal)

2022-23

CTS-anlæg 650.000 (estimat) 2022 Soft- og hardware udløber. 

Mangler derudover opsætning 

af 1.sal og Hal.

Bilag 2 



Tæpper i fællesareal og 1.sal 2022-23 De er slidte og skal helst 

udskiftes på en gang, da der 

ikke garanti for supplement.

Nyt tag på del af hallen (over 

omklædningsrum)

2022-25 Taget er slidt og vil blive utæt 

på et tidspunkt (taget på 

resten af hallen blev skiftet for 

nogle år siden). Prisen kan 

blive så høj, at det skal 

lånefinansieres.

Udskiftning af fliser på gangstier 

og kørevej

Løbende

Tjek af kloaksystem Løbende

Der har ikke de seneste år 

været behov for større 

reperationer og slet ikke, hvor 

man skal grave ned til de store 

udendørs rør. Når der bliver 

behov for det, vil det dog 

medføre en meget stor udgift. 

Rørene er jo 40  år gamle.

Brandvarslingssystem 400.000 Gør det bl.a. muligt at blive 

varslet om brand på skolen på 

et tidspunkt, hvor der ikke er 

nogen på skolen (Weekends, 

ferier mv.). En sådan mulighed 

eksisterer ikke nu.

Blødgøringsanlæg (vand) 30.000

Forhindrer kalk i rørene. 

Virkning undersøges pt.

Ude-undervisningsprojekt  Et par overdækkede områder, 

hvor der kan undervises 

"udendørs"

Renovering af Tekøkken ved 

lærerværelse

65.000 + 

hvidevarer  

Udnytte pladsen bedre.

Bilag 2 




