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Barn- och ungdomsnämnden
2021 BUN0047

Ärendebeskrivning Upphandlingsunderlag renovering Torups skola reviderad efter arbetsutskottets möte 20210309 – reviderad efter
arbetsutskottets möte 20210309.
Nuvarande lokaler:
Skollokaler för fskl – åk 6 och lokaler för fritidshem (delas med förskoleklass)
Skolan har idag 154 elever och elevprognosen till läsår 24/25 ser ut enligt följande.
Skolan har elevutrymme för 175 elever så som skolan är utformad idag.
åk 0-6

lå 20/21

lå 21/22

lå 22/23

lå 23/24

lå 24/25

lå 25/26

154

154

141

132

132

132

Renoveringsbehov:
Skolan ska renoveras utifrån ett tillgänglighetsperspektiv och ett hållbarhetsperspektiv.
Utvändigt:
-

Upprustning ytskikt fasad
Fönster ses över och bytes där behov finns.
Samtliga tak ses över och bytes där behov finns.
Asfaltering kommer att behövas på vissa områden.
Vatten och avloppsledningar kommer att ses över och åtgärdas där behov finns.
Dränering runt byggnaden måste göras.
Eventuellt måste en utrymningstrappa byggas utvändigt, beror på hur nya toaletter får
plats och utformas.

Invändigt:
-

Renovering av samtliga invändigt befintliga skollokaler, med uppbyggnad av inbyggda
grupprum i klassrummen.
Ventilation ska bytas ut
Iordningställande av 3 ytterligare klassrum inom befintlig byggnad, dvs flytt av
väggar/inre renovering.
Förskoleklass, fritidshem och de lägre årskurserna ska ha möjlighet till stor samverkan
vilket innebär att lokalerna ska kunna samnyttjas under hela skoldagen.
Skolan skall förses med digital utrustning och modern teknik i samtliga klassrum.
Skolans lokaler för administration och elevhälsa behöver anpassas för verksamheten,
eventuellt en översyn av bästa placering inom befintliga lokaler.
Färgvalet inomhus är viktigt för att skapa lugn och harmoni för barn och personal.
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-

Olika ljuddämpande material bör användas för att skapa en lugn inlärningsmiljö.
Anpassningar av lokaler bakom matsalen (små rum) görs så att lokalerna kan användas
för tex mindre matsal, personalutrymmen, samtalsrum, arbetsrum.
Idrottshall: inga större ytskiktsrenoveringar kommer att utföras i idrottshallen då
förbesiktningen visar att den är i gott skick.
Omklädningsrum: väggar mellan duschar sätts upp för att anpassa efter dagens behov
Fler toaletter i skolan kommer att behövas.

Utemiljö:
Skolans pedagogiska utemiljö ska göras attraktiv både för barn och vuxna. Det ska finnas en
utemiljö som stimulerar till fysisk aktivitet i det fria, både under lektion och under rast.
Skolgården fyller också en viktig funktion efter skolans slut, då de olika platserna i utemiljön
kan brukas för fritidsaktiviteter av både barn och vuxna. Skolgården ska vara utformad så att
risken för skadegörelse minimeras. Ett samarbete med elevrepresentanter/elevråd kring
utformning och miljöval ska ske innan åtgärder görs.

Ersättningslokaler under renovering:
Renovering kan ske i etapper. Under renoveringen kan undervisning fortgå i delar av skolan.
Inflytt kan då ske i nyrenoverade lokaler efter hand. Det är viktigt att en plan för de olika
etapperna görs om man väljer detta alternativ så att man säkerställer att undervisning kan
bedrivas utan för mycket störningar. Ersättningslokaler för renovering under etapper kan till
största del hanteras inom de egna lokalerna. Eventuellt kan externa lokaler hyras tex
församlingshem, Torulund.
Tidsplan:
Hyltebostäder delger tidsplan för renovering.
Kostnader:
Hyltebostäder delger kostnader för renovering.
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