
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udtalelse vedrørende samarbejde med arkitektfirmaet Gorm Nielsen  Dato: 13-10-2008 
 
Arkitektfirmaet Gorm Nielsen har i 2008 udarbejdet en samlet skoleudbygningsplan for folke-
skolerne og specialskolerne i Horsens Kommune.  
Planen er udarbejdet på baggrund af en møderække med nedsatte arbejdsgrupper på de en-
kelte skoler og repræsentanter fra forvaltningen.  
Det endelige resultat omfatter en etapedelt udviklingsplan med tegningsforslag, beskrivelse og 
overslag for de enkelte skoler, der herefter er samlet i en 10-årig investeringsplan for kommu-
nens skoler, hvor der gives forslag til en prioriteret gennemførelse af de enkelte etaper. 
 
Processen har været veltilrettelagt og der er gennem dialogen med de enkelte skoler skabt et 
grundlag for det videre arbejde, som der er opbakning til både på skolerne, i forvaltningen og 
hos politikerne. Skolerne er i processen blevet udfordret på deres umiddelbare forestillinger om 
både omfanget, indholdet og arten af forandringer, der skulle til for at deres skole blev opdate-
ret både kapacitetsmæssigt og pædagogisk. Processen bar præg af at arkitektfirmaet har stor 
indsigt på skoleområdet, hvilket har været medvirkende årsag til store accept og respekt fra 
skolerne. 
 
Resultatet af samarbejdet er en plan, der både tager højde for udbygningsbehov og pædago-
gisk opdatering, og som gør det muligt at lave en samlet planlægning samtidig med at opgaven 
kan splittes op i forskellige etaper. En særlig kvalitet i produktet er, at der tages udgangspunkt i 
de eksisterende bygningsmæssige muligheder og at der gives forslag til innovative og fremad-
rettede løsninger, men at der samtidig hermed tages hensyn til en fornuftig økonomi. 
 
Børn og Unge- området og Teknik- og Miljøområdet har ad flere omgange samarbejdet med 
arkitekt Gorm Nielsen, og der er altid ydet et meget professionelt stykke arbejde, der fuldt og 
helt lever op til de forventninger, vi har haft i Horsens Kommune. 
Endelig kan vi fremhæve, at det præsentationsmateriale, der er resultatet af den proces, der er 
foregået på skolerne, har været af meget høj kvalitet. 
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