
Kjellerup Skole, Silkeborg Kommune
LÆRING

PROJEKTBESKRIVELSE
Projektet omfatter renovering og modernisering af Kjellerup Skole. 
Kjellerup Skole er en stor folkeskole beliggende centralt i Kjellerup 
ved Silkeborg med godt 700 elever. 

Skolen er i sin nuværende form ikke integreret med omgivelser-
ne og har ikke en indre, logisk struktur, da den løbende er blevet 
til- og ombygget efter behov. Skolen har i årenes løb gennemgået 
mange bygningsændringer og består i dag af flere bygninger, hvor-
af den ældste er opført i 1900 og den nyeste i 2007.

Moderniseringen har derfor til formål at opgradere skolen, så den 
matcher samtidens krav til undervisningsmetoder og læringsprin-
cipper. Skolen moderniseres med hensyn til rumlig organisering af 
læringsrum og opdateres byggeteknisk således, at skolen efterføl-
gende lever op til moderne krav til såvel pædagogik og indlæring, 
samt til energi og indeklima.

Kjellerup Skoles bygninger består af bygningsafsnit A, B, C og D.
Det oprindelige vestlige bygningsafsnit C nedrives og på det 
pågældende område opføres ca. 2.000 m2 undervisningsbyggeri, 
mens den resterende del af arealet inddrages til skolens udeare-
aler.

Bygningsafsnit A (1.854 m2), indeholdende velfungerende lærings-
miljøer i 3 plan, renoveres enkelte steder og forbliver stort set in-
takt. Bygningsafsnit B (2.160 m2) renoveres ligeledes i forbindelse 
med flytning af faglokaler og modernisering af skoletorvet i stuen 
og på 1. sal. Bygningsafsnit D berøres ikke i nærværende opgave.

BYGHERRERÅDGIVNINGSYDELSE
Byggeherrerådgiver ydelsen omfatter nødvendig 
udbudsrådgivning frem til og med indgåelse af 
totalrådgivningsaftalen. Ydelsen omfatter herun-
der udarbejdelse af udbudsmateriale, gennem-
førelse af udbudsforretningen, bedømmelse af 
forslag og tilbud samt kontrahering.

Ydelsen omfatter endvidere udbudsrådgivning 
i forbindelse med udbud af miljø og nedrivning 
samt udbud af genhusning, herunder medvirken 
til strategiske overvejelser i forbindelse med 
genhusning og budgettering. 

BYGHERRE: Silkeborg Kommune
KONTAKTPERSON: Søren Overgaard, Tlf.: 4020 4550

BYGGERIETS LOKATION: Kjelleup
BYGGERIETS STØRRELSE: Nybygning 2.000 m² - renovering og ombygning 4.200 m²

ANLÆGSSUM: Ca. 54.000.000. kr.
OPGAVENS ART: Renovering og modernisering af Kjellerup Skole

Opgaven gennemføres som totalrådgivning
UDFØRT: Opgaven er igangværende og forventes afleveret i august 2020


