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Udendørs område: 
 Ønske om sti med fliser fra området med af- og pålæsningspladsen til den brede sti. Her skal man 

gå 3-4 m over græs/ jordområde. 

 Generel gennemgang og opretning af alle flisebelagte områder. Især område ved hovedindgangen, 

stier og basketbane i ”indhakket” ved madkundskab. 

 Renovering af atletikfaciliteter. Løbebane er helt ødelagt af rødder fra træerne. Højdespringsbane 

mangler afvanding. Renovering af kanter o.l. af springgrave. 

 Opmaling af streger på området ved hovedindgangen i forbindelse med bussernes holdepladser og 

eleverne ventepladser. Behov for opmaling med ”refleksmaling”, der kan holde og ses sidst på 

eftermiddagen i vinterhalvåret. 

 Opretning af skæve lamper på P-plads samt reparation af lamper uden lys. 

 Renovering af hele P-pladsområdet. Der er et stort behov for adskillelse af gående og kørende 

trafik.  

 Der er behov for flere af- og pålæsningspladser, så der kan være et flow i trafikken. I sær om 

morgenen er der kaostiske tilstande på P-plads og på Lendrumvej, da de mange biler parkerer eller 

sætter børn af flere steder. Her er der ligeledes mange børn og kørende biler, der krydser 

hinanden. 

 Generelt behov for flere P-pladser – ofte holdes på diverse græsarealer. 

 Grøn vedligeholdelse af P-plads – især langs fodboldbanen og P-plads. 

Hvis planer vedr. renovering af hele P-plads og busholdepladser på Strøbyskolen bliver udført 

som skitsen viser – er en del af ovenstående punkter indeholdt.  

(Skitse vedr. dette forslag er vedhæftet). 

 
Bygninger udvendigt: 

 Færdiggørelse af tagrenovering på bygning 3. 
 Fortsættelse af tagrenovering på resten af bygning 4 og hele bygning 5 og 2, samt glasgang 

mellem 1 og 2. 
 Solafskærmning på bygning 4 og 5. 
 Solafskærmning på den store bygning – dels reparation og dels nyt. Der ønskes et stationært 

system, lig bygning 1 og 2. 
 Tage på cykelskurer: Flere ødelagte tagplader på cykelskurerne ud mod Lendrumvej. 

 Renovering af øvrige cykelskurer ved skolegård. Gammelt system med holdere til cykelstyrerne kan 

ikke repareres – næsten alle holdere er ødelagte. Holdere kunne skæres ned og erstattes af nyt 

system stående på jorden. 

 Behov for flere cykelparkeringspladser. Fx udvidelse på bagsiden af cykelskur ved Strøby Hallen. 
 Ønske om nye cykelskure på de grønne områder ved stien fra Stevnsvej mod hallen. 
 Ønske om overvågningssystem af strøm til nedløbene på den store bygning, der forhindrer 

tilfrysning, samt overvågning af grundvandspumper. 
 
 

 
 



 
Bygninger indvendigt: 
 
Store bygning: 

 Færdiggørelse af skader i forbindelse med tagrenovation. Vi har fortsat problemer med vand, der 

drypper, så snart det regner. 

 Generel oprydning og mindre reparationer vedr. tagrenovationen på gange og i lokaler. 

 Færdiggørelse og oprydning i forbindelse med nyt ventilationsystem. Stadig problemer med for lidt 

udsugning på personaletoiletter. 

 Plan for maling af gange og lokaler- både klasselokaler, faglokaler, fællesrum, toiletter, gangarealer 

med dørkarme og paneler samt personalerum. 

 Støjdæmpning i lokaler nr. 25. Her er en anden type loft, end i de øvrige lokaler. 

 Støjdæmpning i kantinen. 

 Udvidelse af naturfagslokaler. Vi har for få arbejdspladser til eleverne. Man kunne inddrage lokale 

nr. 30 og lave en samlet naturfagsafdeling. 

 Omdannelse af glasgang mellem bygning 1 og 2 til undervisningslokale, der kan bruges hele året. 

Dette kræver isolering, varme og ventilation. 

 Renovering af personalekøkken, behov for to opvaskemaskiner, nye skabe og skuffer. 

 Maling af personalerum. 

 Nye møbler til personalerum. 

 Renovering af kantinekøkken – hårdt brug for nye hvidevarer, stor ovn. 

 Nye ovne til madkundskabslokalet. 

 Skillevæg i kælderrum – mellem IT og ”motionsrum”. 

 Færdiggørelse af lysrenovering. 

Indskolingshus: 
 Støjdæmpende foranstaltninger i køkken/fællesrum, da det bruges som undervisningslokale. 

 Støjdæmpende foranstaltninger i tre baselokaler (Y, Æ, Ø) 

 To nye komfurer til SFO-køkken. 

 Fortsættelse af lysrenovering. 

 Udskiftning af facader på hele bygningen (i gangsættes juni 2017) 

 Isolering af lofter på hele bygningen. 

 

Regnbuen - ”Det gule hus” 
 Generel plan for renovering af det røde og det gule hus – eller fx nybygning af lokaler til 

specialgrupperne. 

 Maling af bryggers, gang, entre. 

 Nye køkkenlåger. 

 Nyt brusebad/væg/forhæng. 

Regnbuen – ”Det røde hus” 
 Generel plan for renovering af det røde og det gule hus – eller fx nybygning af lokaler til 

specialgrupperne. 

 Nyt støjdæmpet loft i lokalet ud mod Lendrumvej 

 Nye vinduer – især ud mod Lendrumvej 

 Renovering af køkken 

 Maling af diverse karme og paneler. 
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