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KOLDING KOMMUNE - FYSISK UDVIKLINGSPLANER
Bygherrerådgivning

Tegnestuen har udarbejdet fysisk udviklingsplan for alle kommunens folkeskoler og 
specialskoler, både før og efter kommunalreformen. Planen skaber overblik over det 
nødvendige udbygnings- og moderniseringsbehov på den enkelte skole og kommu-
nens skolevæsen som helhed. Planen er at betragte som et strategisk redskab, der sikrer 
fl eksibilitet og kontinuitet i den overordnede planlægning og fastholder kommunens 
vision for det samlede undervisningsmiljø på tværs af de enkelte enheder. 
Planen er udarbejdet i samarbejde med den kommunale forvaltning samt brugergrupper 
fra de enkelte skoler.

Udbygningsplanen omfatter en etapedelt udviklingsplan for hver enkelt skole med 
tegningsforslag, beskrivelse og overslag for de foreslåede tiltag. Disse er samlet i en 10-
årig økonomi- og tidsplan med oplæg til en prioriteret gennemførelse af den samlede 
modernisering og udbygning.
I arbejdet med udbygningsplanen for skolerne foretages en grundig analyse af de 
fysiske rammer på den enkelte skole, således at bygningsmæssige begrænsninger og 
muligheder indgår i overvejelserne for etablering af et fl eksibelt og tidssvarende undervis-
ningsmiljø på lige fod med ønskerne om forbedring af de pædagogiske arbejdsforhold.

Siden første udarbejdelse er planen revideret fl ere gange, så den fortsat danner et 
aktuelt grundlag for beslutningstagerne i kommunen.

Tegnestuens koncept for udviklingsplaner har vist sig som et meget værdifuldt redskab i 
Kolding Kommune, og tegnestuen har på lignende vis udarbejdet fysiske udviklingsplaner 
for børneområdet, fritids- og idrætsområdet, socialområdet og sundhedsområdet.  

Udviklingsplanerne for folkeskolerne, børneområdet og fritids- og idrætsområdet er ved-
taget som sektorplaner i kommunen, mens tegnestuen har videreført udviklingsplanen for 
sundhedsområdet til egentligt byggeprogram for nyt sundhedscenter.

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne
Udarbejdelse  2009, 2013, 2018 og 2020

Omfang  Alle kommunens folke- og specialskoler

Fysisk udviklingsplan for Børneområdet
Udarbejdelse  2007, 2010, 2014 og 2020

Omfang  66 daginstitutioner

Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet
Udarbejdelse  2008

Omfang  Alle kommunale og selvejende idrætshaller og udendørs  

  idrætsanlæg samt klub og foreningshuse og en rideskole.

Fysisk udviklingsplan for Sundhedsområdet
Udarbejdelse  2009

Omfang  Udviklingsplan for samling af hovedparten af kommunens  

  sundhedsaktiviteter og tilbud under ét tag.

Fysisk udviklingsplan for Socialområdet
Udarbejdelse  2011

Omfang  38 instituioner og bosteder

Plejeboligplan for seniorområdet
Udarbejdelse  2020

Omfang  Kommunens plejehjem, hjemmeplejegrupper og brugersty- 

  rede huse m.v.

For yderligere information og fysiske udviklingsplaner - kontakt venligst tegestuen

Kolding Kommune

Børneområdet - 66 institutioner

Folkeskolerne - 29 folke- og specialskoler

Fritids- og idrætsområdet - Alle kommu-
nale og selvejende haller, udeanlæg 
mv.

Sundhedsområdet - Hovedparten af de 
kommunale sundhedsaktiviteter

Socialområdet - 38 institutioner og 
bosteder
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