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Visby Gamle skole 

Visioner for Visby gamle skole som fremtidssikret multihus 
Vi har samlet nogle punkter, som vi mener er vigtige for sikring af et godt resultat for projektet i Visby 

 Vi er meget positive over for ideen om at samle børnehuset et sted. Men når vi skal lave sådan et 

projekt, skal vi så ikke gøre det ordentligt første gang. Vi foreslår derfor, at den gamle gymnastiksal 

rives ned og at der i stedet for fokuseres på renovering af den resterende del af den gamle skole 

samt etablering af tilbygning af nødvendige m2 for opnåelse af, en fremtidssikret børneinstitution 

og foreningshus.  

 

 Det handler ikke kun om børneinstitutionen. Skolen bruges også af foreninger og er samlingsste d 

for byen. Det vigtigste er, at det bliver en optimal løsning for alle brugerne og der fortsat sikres et 

godt samarbejde mellem børnehuset, foreningerne og kommunen. 

 

 Visby Børnehus.  

 Fremtidssikring af børneinstitution i Visby. Det er ikke optimalt at være to steder, som de er 

i dag. 

 Vigtigt at der sikres gode rammer for kvalitet i hverdagen gennem kvalitet og et godt miljø 

for både børn og personale. 

 Ønskescenariet er 500 m2 til børnehuset. Der er for institutioner krav om m2 pr. barn. 3,5 

m2 for børnehavebørn, 4,5 m2 for småbørn. Der skal for Visby Børnehus beregnes med 20 

småbørn og 40 børnehavebørn, hvilket giver 250 m2. Hvis institutionen skal leve op til krav 

for højkvalitetsinstitution og hermed opnå A-niveau skal m2 til aktivitetsrum, personale og 

køkken mv. ligges oveni.  

                                     

 Spejderborg:  

 Skolen er for spejderne, deres Spejderborg, deres foreningshus og faste base for både 

aktiviteter og depot. 

 Ønskescenariet er, at spejderne kan forsætte deres virke i de omgivelser de har i dag og på 

den måde understøtte foreningens fremtidige virke.  

 

 Skolekøkkenet:  

 Skolekøkkenet bruges i dag til afholdelse af madlavningskursus for mænd og anvendes 

ligeledes til møder af bl.a. børnehuset samt til forskellige foreningsaktiviteter, som alle er 

velkommen til at deltage i. 

 Ønskescenariet er at det i fremtiden fortsat vil være muligt at afvikle disse aktiviteter i 

Visby Gamle skoles omgivelser.  

 

 Multisalen:  

 Salen bruges til gymnastik for både unge som gamle. Børnehuset og spejderne bruger den 

ligeledes både i hverdagen og til arrangementer. Salen bruges derudover af lokalrådet mfl. 

til aktivitetsarrangementer med forskellige foredrag, hvor alle er velkommen. 
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 Udendørsarealer: 

 Udendørsarealerne er som skolen flere steder slidte, bl.a. trænger skolegården til ny asfalt.  

 Ønskescenariet er at udendørsarealerne tænkes ind i projektet så der for børnehuset sikres 

gode udendørs læringsmiljøer i børneperspektiv samt gode rammer for foreningerne, bl.a. 

spejderne. 

 

 Trafiksikkerhed: 

 Med anlæggelse af en ny parkeringsplads fra parkvej vil der opnås bedre trafiksikkerhed 

omkring adgang til området. Børn og forældre kan således komme og gå uden at skulle 

krydse en trafikeret vej.  

 Hvis adgangen for områdets resterende brugere flyttes om, så indgangen fremadrettet 

placeres fra skolegården, vil der kunne opnås bedre trafiksikkerhed for alle områdets 

bruger.  

 

 Økonomi og bæredygtighed  

 Skolen ser ud som den gjorde, da vi gik i skole for 20-30 år siden. På nær, at multisalen er 

bygget til. Da man i sin tid lukkede skolen, var gymnastiksalen en af de helt store 

energiposter og da foreningerne lavede aftale med Tønder kommune i 2014/2015 blev der 

lukket helt ned for varmen i gymnastiksalen. Vi er derfor bekymrede for bygningens 

forfatning og konsekvenserne når man igen sætter varme på bygningsdelens. Der lægges 

endvidere op til at halvtaget i forbindelse med bygningen som i dag er utæt, skal anvendes 

som grov garderobe. 

 En ny varmkilde i stedet for det gamle oliefyr vil kunne sikre energioptimering.  

 Ønskescenariet er at man i projektet vælger en løsning som sikrer at Visby børnehus også 

er fremtidssikret i henhold til fremadrettede krav for klima og bæredygtighed. Dette vil 

også være med til at understøtte Tønder kommunes ønske om at være en grøn kommune.  

 

 Nedbringelse af kommunens m2 

 Baggrunden for projektet er nedbringelse af kommunens offentlige bygningsarealer. Ved 

fjernelse af Børnehusets nuværende lokaler i pavillonen og etablering af en ny og større 

tilbygning, i stedet for den gamle gymnastiksal, vil der fortsat kunne opnås en reduktion af 

de samlede antal m2.   

 

I forhold til det videre arbejde, vil vi gerne inddrages i processen om planlægning og indretning af lokaler og 

området. Vi ønsker et godt samarbejde med alle parter i dette projekt så vi sammen kan sikre den helt 

optimale løsning i forhold til børnehuset og foreningslivet. 

 

På vegne af  

Projektgruppen under Lokal Udviklingsplan ”Visby Gamle Skole – Børnehus og foreningshus” 

Else Jespersen, Mogens H Nielsen, Torben Poulsen, Søren Hermann og Rikke Højland Nielsen.  


