
Til rette vedkommende. 
 
Haderslev Kommune er blevet forespurgt om vi vil tilkendegive, hvordan vi har arbejdet med 
skolebygningsmoderniseringsopgaven i samarbejde med Arkitektfirmaet Gorm Nielsen. 
 
Det vil vi gerne. 
 
Dels mener vi, at den model, som vi har arbejdet med, giver en række kvaliteter – og dels har der 
været tale om et meget givende og konstruktivt samarbejde med Arkitektfirmaet Gorm Nielsen. 
Der er aftalt, at planen for Bygningsmoderniseringen for folkeskolerne og specialskolerne i 
kommunen skal afsluttes i løbet af november/december 2008, således at der foreligger et samlet 
materiale til politisk drøftelse og som kan danne udgangspunkt for en efterfølgende prioritering 
politisk i kommunen. 
 
Processen er startet med udarbejdelsen af et kommissorium for arbejdet – bestående af 3 sider, 
der beskriver den opgave, der skal løses. 
Materialet indeholder lidt om baggrunden og formålet med opgaven, en klarlægning af de politiske 
præmisser for arbejdet, samt en opremsning af de 16 væsentligste faktorer, der skal tages hensyn 
til  – og en beskrivelse af hvordan vi forventer, at arbejdet må forløbe. 
 
Der er blevet lagt stor vægt på, at resultatet skulle basere sig på en procesinvolvering fra de 
enkelte skolers side, og at der både blev plads til det visionære, der rækker frem i den tid som 
nuværende elever og kommende elever skal leve i, og det mere jordnære, at der kun skal 
investeres i noget der er brug for – eller som andre rundt i landet har erfaring med bliver brugt 
 
Processen har været ledet af Gorm Nielsen hele tiden - på samtlige skoler sekunderet af en 
repræsentant for byggeafdelingen i kommunen og en repræsentant fra skoleafdelingen. 
  
Det endelige resultat vil omfatte en etapedelt udviklingsplan med tegningsforslag, beskrivelse og 
overslag for de enkelte skoler, der herefter er samlet i en 10 årig investeringsplan for kommunens 
skoler, hvor der gives forslag til en prioriteret gennemførelse af de enkelte etaper. 
 
Og så startede det hele med et stormøde for skolebestyrelserne, byggefolkene og samtlige 
skoleledere og/eller bygningsansvarlige, hvor alle fik et nært kendskab til hvilken proces der lå 
foran – og en indgangsvinkel til et ejerskab til processen. Her blev alle også klar over, at Gorm 
Nielsen har en viden om området, evnen til at lytte og evnen til at samle det, der bliver hørt, op til 
helheder. 
 
Processen er blevet rost – selvfølgelig har der været kontante drøftelser, der har rørt ved 
deltagerne, men sådan skal det være. 
 
Samarbejdet har været spændende – og givtigt for alle parter uanset om resultaterne kommer til at 
ligge 1 eller 9 år fremme i tid. 
 
Resultatet foreligger ikke endnu, men vi kender alle hovedlinier – og forventningerne ved vi bliver 
indfriet – og vi ved også, at vi vil vælge Gorm Nielsen næste gang til en opgave af en sådan 
karakter. 
 
Haderslev kommunes kommissorium kan på given foranledning tilsendes. 
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