Hjørring Kommune

Statusnotat

16-01-2018

Børn og Undervisning

Side 1.
Sag nr. 82.06.00-G00-1-16

Vrå Skole og Børnehus, statusnotat
I 2011 fremkom de første tanker om, at bygge ny skole og dagtilbud i Vrå. Den eksisterende
skolebygning fordeler sig på 16 – 18 forskellige bygninger, der er opført i 1900-tallet. De
ældste bygninger er fra 1910’erne og de sidste fra omkring årtusindskiftet. På baggrund af
en grundig analyse af renoveringsbehovet blev det besluttet, at opføre nye bygninger i
stedet for at renovere de gamle.
På samme måde stod det til for dagtilbud. I Vrå er der tre små børnehaver i bygninger, der
egentlig ikke er opført til formålet. Bygningerne er af ældre dato, uhensigtsmæssigt
indrettet og forholdsvis dyre at drive.
Med baggrund i indsatsområderne fra ”Fælles ansvar – fælles indsats”: Overgange og
brobygning, Inklusion og Tværfagligt distriktssamarbejde lå det lige for at samle skole og
dagtilbud i én bygning.
I begyndelsen stod det ikke klart, hvor en ny bygning skulle placeres, men snart viste det sig
oplagt og mest hensigtsmæssigt at placere en ny kommunal bygning ved Idrætscenter
Vendsyssel (ICV). Hjørring Kommune ejer en stor grund på stedet, hvor skole og dagtilbud
kan etableres og indgå i lokalefællesskab med ICV omkring idræts-, møde- og
køkkenfaciliteter. Der er rigelig udenomsplads, som kan bruges i undervisning, leg og læring.
Der er større områder med skov, eng og mose, og der kan indrettes spændende udendørs
læringsmiljøer både tæt på og lidt længere væk. Placeringen i udkanten af Vrå by - tæt på
natur- og kulturlandskab er således unik og særdeles attraktiv i forhold til læring og trivsel
for børnene i dagtilbud og eleverne i skolen. Endelig er ICV over årene blevet et meget
centralt samlingssted i Vrå med et stort kulturelt potentiale.
Den 30. april 2015 besluttede Byrådet endeligt at opføre skole og børnehus ved ICV, og at
musikskole, ungdomsklub og folkebibliotek også skulle indgå i projektet.
Grundlaget for projektet er:
 At udnytte en unik mulighed for pædagogisk og organisatorisk nytænkning,
 at samle aktiviteterne ved at udnytte lokaler og faciliteter fælles i vidtgående
lokalefællesskaber,
 at projektet signalerer åbenhed og gennemsigtighed og
 at udnytte nærheden til naturen og byen mest muligt.
Der er afsat 180,000 mio. kr. til projektet hen over årene 2014 – 2020. Børnehuset kommer
til at rumme vuggestue til 24 børn, legestue til dagplejen, børnehave til 160 børn, skole for 5
- 600 børn, desuden Hjørring Musiske Skoles afdeling i Vrå, Vrå Ungdomsklub og endelig
Hjørring Bibliotekernes afdeling i Vrå.
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Efter omfattende brugerprocesser tilbage i 2015 - 2016 blev der udarbejdet et
byggeprogram og udbudt en projektkonkurrence for at finde en totalrådgiver til at
gennemføre projektet. I august 2017 blev AART architects antaget som totalrådgiver. AART
blev antaget på baggrund af et spændende koncept med en skole og et børnehus opbygget
omkring et "Hjerterum", der skaber forbindelse til alle husets afdelinger: Skolens tre faser,
børnehuset, Idrætscenter Vendsyssel, folkebiblioteket, musikskolen og ungdomsklubben.
Bygningens visuelle indtryk knytter an til naturen i området. Bygningens facader udføres i
organiske materialer, og tæt på bygningen plantes der høje træer, der kommer til at udgøre
en del af bygningens klimaskærm, idet træerne vil give skygge og læ ud over at trække
naturen helt tæt på.
Bygningen konstrueres efter moderne teknikker, der tilgodeser bæredygtighed og klima i
videst muligt omfang.
Projektets udbudsstrategi er fastlagt af Byrådet den 31. august 2016 og bygger på
erfaringerne fra Vendsyssel Teater, der blev udført til tiden, uden forsinkelser og indenfor
den økonomiske ramme.
Den største del af byggearbejderne udbydes som en partneringentreprise i foråret 2018.
Karakteristisk for et partneringsamarbejder er, at entreprenørens erfaringer og viden om
materialer, udførelsesmetoder mv. indgår i færdigudviklingen af projektet.
På denne måde opnås der tidligt i projektet stor sikkerhed omkring langt den største del af
økonomien, hvorved risikoen for budgetoverskridelser minimeres betragteligt. Senere
udbydes mindre udbudspakker med fagentrepriser, således at flest muligt af de lokale
entreprenører sikres mulighed for at byde ind.
Som overordnet og grundlæggende procesgreb følger udviklingen af projektet en iterativ
projektmodel, hvor de enkelte beslutninger naturligvis træffes rettidigt, men på så sent et
tidspunkt som muligt og på et oplyst grundlag, således at alle parter kan blive hørt og har
mulighed for at bidrage til projektets udvikling, ligesom man kan nå at indhente den nyeste
viden, evt. udvikle og afprøve prototyper og få fremstillet mock-up’s.
I den netop overståede dispositionsfase, har elever og personale været grundigt inddraget
og har bidraget aktivt og positivt på tre workshoparrangementer, hvor bygningens og de
enkelte lokalers udstrækning og sammenhæng er blevet fastlagt. På samme måde bliver der
i projektfasen i vinter og forår 2018 arrangeret workshops for elever, personale og ledelse,
hvor fx indretningen af de enkelte rum drøftes og fastlægges. Når der er valgt en
partneringentreprenør, vil der atter blive arrangeret workshops for at få de sidste detaljer
på plads.

