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Kære forældre til elever på Christianshavns Skole
Nu er etape 1 af byggeriet på Christianshavns Skole afleveret og lærere og elever er flyttet ind i nye
lokaler efter efterårsferien. Men som I kan se, er der fortsat noget arbejde, der mangler at blive
gennemført. Nedenfor kan I læse mere om, hvilke tiltag der er klar og hvornår resten bliver færdigt.
Skolen fungerer under de midlertidige forhold, indtil byggesagen helt afsluttes i sommeren 2019.
Anneks/Tårn og Science
De nye lokaler i Annekset/Tårnet og en helt ny Science bygning, er nu taget i brug. Skolens elever og ansatte
kan nu færdes i store lyse rum, som både omfatter basislokaler, fællesrum og faglokaler. Hurlumhej rummet i
Annekset, med sin dobbelthøjde, er et rart og indbydende rum, der både favner de store bevægelser og ønsket
om en hule. Det store fællesrum, har fået et special fremstillet møbel, som giver mulighed for at bruge
rummet på mange måder, hen over hele dagen. Science Lab byder på et helt nyt udskolingsmiljø, hvor
undervisningen kan foregå på lidt andre måder, og den store trappe midt i bygningen er med sin materialitet
indbydende og stemningsskabende for læringsmiljøet. Det grafiske udtryk, bl.a. i form af, prints, navne og
citater, man finder rundt omkring i bygningerne, er med til at understrege det faglige og binde de nye
bygninger sammen med den historier, der er for stedet. Vi håber jeres børn vil tage rigtig godt imod de nye
bygninger.
Udearealerne ved Anneks/Tårn blev desværre ikke færdige til uge 43. Udearealerne ved Anneks og Tårn vil
være helt færdige i starten af det nye år. Men fra uge 45, når dele af skolegården ved Anneks og Tårn er
færdige, vil skolegården gradvist blive frigivet, så eleverne får mere og mere plads i denne del af skolegården.
Det er aftalt med skolen, at gymnastiksalen kan benyttes som supplement til skolegården frem til jul.

Brug af skolegård ved hovedskolen

Fra mandag den 5. november går håndværkerne i gang med at renovere hovedskolen. Af hensyn til sikkerhed,
må der ikke være elever i skolegården ved hovedskolen.
Fra mandag den 5. november, vil børn til tandlæge m.m. dog have direkte adgang fra Prinsessegade via lille
låge.
Midlertidige rammer
Lige nu arbejder skolen med at tilpasse sig de rammer, hvor de skal være frem til skolestart 2019. Det giver
visse udfordringer, som vi ihærdig forsøger at få løst. I den kommende periode kommer der til at blive
arbejdet på at få de sidste mangler i de nye lokaler udbedret.
Hvad skal det ende med?
Når byggesagen er afsluttet, vil rammerne være anderledes end de er i dag. Vi vil rigtig gerne præsentere
tankerne bag projektet for jer. Vi satser på at holde en projekt-gennemgang med rådgiver i starten af det nye
år. Ved arrangementet kan alle interesserede lærere, forældre og elever få indblik i tankerne med de nye
rammer og fremtiden for Christianshavns Skole. Vi annoncerer på skolens hjemmeside, når dato og program
er på plads.
Indtil da vil vi takke for jeres tålmodighed. Vi glæder os til at vise jer de nye lokaler, når byggeriet er helt
færdigt.

Med venlig hilsen
Børne- og Ungdomsforvaltningen
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