Jørlunde skole – Renovering af Klimaskærm
Renovering af tag og facader
JØRLUND SOGNESKOLE
Jørlunde Skole hed oprindeligt Jørlunde Sogneskole, da den
blev bygget i 1939. Den blev bygget som en konsekvens af
den nye lov om centralskoler i landdistrikterne fra 1937.
Som centralskole blev skolen bygget med tjenestebolig til
skolelærerne. Ved bygningen var den planlagt til 150 elever i
1.-7. klasse. I 1960
var elevtallet
vokset. Der blev
bygget en fløj til
skolen, og opført en
lærerbolig.
Jørlunde Kommune
blev delt mellem
Ølstykke Kommune og Slangerup Kommune. Skolen var som
en konsekvens af denne sammenlægning nær blevet lukket,
men den markante forældreopbakning fik stoppet planerne.
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Trio Arkitekter
Gunnar Stobbe
Roskildevej 22B – 3650 Ølstykke
Etape 3 Okt 2014 – februar 2015
Etape 2 Mar 2016 – Juni 2016
Renovering af Klimaskærm
1700 m2
8 mio. kr.
Renovering
Igangværende
Ikke ført på sagen
Hovedentreprise

http://www.trioarkitekter.dk/

Men Jørlunde Skole blev lukket i 1991 og
Bygningerne er forsøgt solgt til andre formål
uden held og der har været etableret
produktionsskole
Jørlunde Skole blev 10. klassecenter for
Ølstykke Kommune i 2001. Siden den sidste
kommunesammenlægning har skolen været 10.
klassecenter for Egedal Kommune.

Renoveringen af Klimaskærmen på Jørlunde skole er fordelt på 3 etaper 20142015-2016, Pga. de stramme budgetforhandlinger i kommunen er det
besluttet at udskyde projekt prioriteringer, så etape 2 og 3 er henholdsvis
gennemført i år 2014 -2016 og som udestående er etape 1 med bygning 2 og
4 påtænkt gennemført i 2017.
Klimaskærmen har gennem mange år været repareret nødtørftigt til salg for
øje, her er der valgt mere eller mindre uheldige miljøfarlige materialer til at
tætne klimaskærmen, så klimaskærmen skulle miljøsaneres pga. fund af
asbestholdig tætningsmasse mellem tagstene.

” etablering af lukket skakt med undertryk”

Vor Miljø afd. i JC Nedrivning A/S greb miljøsaneringen professionelt an med dybde gående processer i samarbejde med
rådgiver, Bambus og skolens bruger.
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Der er i udbuddet lagt vægt på at det er vigtigt at skolen skal være i brug under hele renoveringen, og dette
må siges indtil videre at være løst til ug, daglig undervisning og afgangs eksamener er gennemført uden forstyrrelser.
Alle de elementære processer i forbindelse med klimaskærmsrenovering indgår i projektet, opretning af spær, isolering,
nye vinduer og ovenlys i bygning 3 og ny tagbeklædning med vingetegl. Endvidere er der monteret nye præfabrikerede
kviste på bygning 3 mens kviste på bygning 1 og 5 er renoveret
med ny zink.
Der har kun været positive tilbage meldinger fra skolens bruger,
lære og administrative medarbejder ” nu trækker det ikke ind
mere gennem vinduer og tagetagerne er heller ikke længere
kolde og fugtige”.

”BYGNING 1 RENOVERING AF KVIST”

”Bygning 3 ny atriumgård, med hårdtræs terrasse”
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