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Midlertidige pavilloner på Byskovskolen efter
sommerferien

Ringsted Kommune

Mandag aften indstillede Plan- og Boligudvalget at bevilge penge til at
opsætte seks midlertidige klasselokaler på Byskovskolen efter
sommerferien. Bevillingen skal dog endeligt behandles af Økonomiudvalget
og Byrådet tirsdag aften.

Kommunikation

For to uger siden flyttede Byskovskolens afdeling i Benløse 10 klasser til
midlertidige lokaler. Det skete efter Alfa Ingienører fandt nedbrydninger af de
gasbetondæk, der udgør gulvet mellem stue og krybekælder i den såkaldte
bygning 64.
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De 10 klasser har frem til sommerferien fået andre klasselokaler i faglokaler på
skolen. Lokalerne står tomme, fordi de ældste årgange i øjeblikket har læseferie.
Efter rapporten fra Alfa Ingeniører står det klart, at bygning 64 heller ikke kan
bruges efter sommerferien. I det nye skoleår er der behov for undervisningslokaler
hvilket f.eks. kan ske i midlertidige pavilloner. Pavillonmoduler med seks
klasselokaler kan placeres på Byskovskolens parkeringsplads i Benløse.
Per Roos, formand for Plan- og Boligudvalget, siger:
”Vi har valgt at flytte eleverne fra bygning 64 som en præventiv foranstaltning,
efter vi fik rapporten fra Alfa Ingeniører. Der har ikke på noget tidspunkt været
nogen former for sundheds- eller sikkerhedsmæssig risiko for hverken elever eller
skolens personale.”
I dag bruges Gymnastiksalen også af fritidsbrugere især fra Benløse IF.
”Gymnastiksalen vil kunne bruges, hvis der laves en midlertidig understøttelse af
indgangspartiet. Men omklædningsfaciliteterne kan ikke bruges, mens der udføres
arbejde på bygningen.
Flytning som en sikkerhedsforanstaltning
Ringsted Kommunes Vej- og Ejendomscenter opdagede skaderne i bygning 64 på
Byskovskolen i maj måned, da de var i gang med at arbejde med skolens
ventilation. Der har ikke været akut fare på skolen, og kommunen bestilte derfor
en ingeniørrapport fra Alfa Ingeniører. Rapporten anbefalede som en
sikkerhedsforanstaltning at flytte eleverne i bygning 64. Bliver skaderne på
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gasbetondækket ikke udbedret, kan der på længere sigt være en risiko for, at
gulvet ikke kan opretholde sin bæreevne.
Ringsted Kommune er nu i samarbejde med ingeniørfirmaet Alfa Ingeniører i gang
med at klarlægge, hvordan det eksisterende gasbetondæk kan genoprettes, eller
om der skal findes en anden løsning.
Arbejdet med klarlægningen bliver færdig i løbet af efteråret 2016.

Til redaktionerne: For yderligere information kontakt venligst
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