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Erhvervs-, Fritids-, og

Byskovskolen flytter elever til midlertidige lokaler

Kommunikationscenter
Rønnedevej 9

Byskovskolens afdeling i Benløse har som et præventivt tiltag i dag valgt at flytte
skolens elever på mellemtrinnet til andre lokaler på skolen. I alt har skolen flyttet
seks almene klasser og fire specialklasser, hvilket svarer til omkring 150 elever.
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Den pludselige flytning skyldes, at Ringsted Kommunes Vej- og Ejendomscenter i
går aftes fik en ingeniørrapport fra firmaet Alfa Ingeniører, som anbefaler, at
skolen som en sikkerhedsforanstaltning flytter undervisningen fra en række
lokaler. Det skyldes, at der er fundet såkaldte nedbrydninger af de gasbetondæk,
der udgør gulvet mellem stue og krybekælder.
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Kommunen tager rapporten alvorligt, da denne type skader, hvis de ikke
udbedres i tide, potentielt kan medføre en risiko for, at gulvet ikke vil kunne
opretholde sin bæreevne. Ingeniørrapporten blev bestilt af kommunens Vej- og
Ejendomscenter, som opdagede skaderne for en lille måneds tid siden, da de var i
gang med at arbejde på skolens ventilationsanlæg.
Præventivt tiltag
Direktør på skoleområdet Henrik Harder forklarer om rapporten og flytningen af
eleverne:
”Ingeniørerne kom med deres anbefalinger i går, og dem vælger vi selvfølgelig at
følge, så derfor flytter vi eleverne til nye lokaler for en sikkerheds skyld. Det er dog
vigtigt for mig at understrege, at der på intet tidspunkt har været fare for
personskade hos hverken elever eller personale. Vi gør det altså udelukkende for
at forebygge, at der i fremtiden kan opstå farlige situationer ”.
Flytningen foregik da også ganske udramatisk i løbet af skoledagen. I løbet af et
par timer fik eleverne flyttet deres ting til de lokaler, hvor de det næste stykke tid
skal undervises. Der er tale om eksisterende lokaler, som i øjeblikket står ubrugte
hen på skolen. I morgen møder eleverne til vanlig tid, men i nye lokaler.
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Tidshorisont for udbedring af skader
Ringsted Kommune sætter nu gang i de nødvendige undersøgelser, som skal give
svar på, hvordan skaderne kan udbedres, og om det kan klares på denne side af
sommerferien. Inden sommerferien får forældrene besked om, hvor klasserne
skal være efter ferien.
Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst:
Direktør Henrik Harder mobil: 41 77 02 11
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