Bilag 4
Redegørelse for anvendelse af puljen på 5. mio. kr. til afhjælpende foranstaltninger på
fritidshjem, KKFO og klubområdet i 2005

Projekt

Kapacitet i
antal
pladser

Udgift mio.
kr.

Administration i forhold til Fritidshjem/KKFO
Bodenhoffs Plads
Den Classenske Legatskole, Thomas P. Hejle

Restarbejde
15

0,06
0,06
0,20

Dronen, Gammeltoftsgade 19

6

0,03

Ellebjerg Skole/Wiinbladgade

10

0,03

Heibergskolen/Borgen

0,69

Islands Brygge/Thors Have

2

0,07

Jagtvejens Skole, specialfritidshjem

2

0,12

Langlinieskolen

22

0,55

Matthæusgades Skole/Kongelunden

30

0,23

Oehlenschlægersgades Skole, Absalon og Saxolitten

33

0,45

Sjællandsgades Skole

55

0,60

Vesterbro Ny Skole/Dannevirkegade

10

0,05

Administration I forhold til Klubpladser
Katrinedalskolen/Randbølsvej 21

0,01
35

Valby Skole/Hoffmanns Minde, konvertering fra BH til klub
I alt, forventet udgift
Beslutningen i Uddannelses- og
Ungdomsudvalget af 18/5-05
Fritidshjem og KKFO
Klub

0,05
0,10
3,3

Bevilling

Forventet forbrug

2,9
0,4

3,1
0,2

Bodenhoffs Plads
Restarbejderne fra udvidelsen sidste år beror på, at det har vist sig nødvendigt at øge kapaciteten for
institutionens varmeveksler, hvilket rådgiveren for et år siden havde håbet man kunne undgå.
Forbrug 0,06 mio. kr.
Den Classenske Legatskole, Thomas P. Hejle
Etablering af toiletter samt indretning af et lokale i kælderen, med deraf afledte arbejder for at
etablere ventilation. Der forventes næste år en yderligere udvidelse. Forbrug 0,06 mio. kr.
Dronen, Gammeltoftsgade 19

Mindre opgraderingsarbejder, garderobe m.v. for at optage ekstra 6 børn. Forbrug 0,03 mio. kr.
Ellebjerg Skole/Wiinbladgade
Montering i form af ekstra udstyr og inventar med henblik på kapacitetsforøgelse. Forbrug 0,03
mio. kr.
Heibergskolen/Borgen
Afsætningsbeløb til forundersøgelser mm. med henblik på, at der til sommeren 2006 såvidt muligt
skal skabes plads til min. 2 nye fritidshjemsgrupper i Gammel Kalkbrænderivej 9,- i det tidligere
elevhjem for Skolen på Kastelsvej. Bygningen er aktuelt rømmet pga. svamp og
indeklimaproblemer. Der forventes fremsendt en egentlig bevillingsansøgning i 2006. Forbrug
0,87 mio. kr.
Islands Brygge/Thorshave
Mindre beløb til ekstra udstyr og inventar for 2 ekstra børn. Forbrug 0,07 mio. kr.
Jagtvejens Skole, specialfritidshjem
Honorar for udarbejdelse af projekt til udvidelse af institutionen, som desværre ikke har kunnet
gennemføres, da forslaget er afvist af bygningsmyndighederne. På den baggrund er afsat et mindre
beløb til afhjælpende foranstaltninger. Forbrug 0,12 mio. kr.
Langlinieskolen
Tidligere funktionærlejlighed er blevet indrettet til fritidshjem. Forbrug 0,55 mio. kr.
Matthæusgades Skole/Kongelunden
Sidste år blev indretningsarbejderne afsluttet. Udgifterne i år er primært gået til en udskiftning af en
trappe, som i det oprindelige projekt ikke var blevet renoveret. Forbrug 0,23 mio. kr.
Oehlenschlægersgades Skole, Absalon og Saxolitten
Arbejdet har primært bestået i opstilling af boldbur, udvidelse af antallet af toiletter samt reparation
af gulve, med henblik på en kapacitetsforøgelse. Forbrug 0,45 mio. kr.
Sjællandsgades Skole
Udgiften vedrører etablering af to nye FH-grupper i den oprindelige Frejaskole. Forbrug 0,60 mio.
kr.
Vesterbro Ny Skole/Dannevirkegade
Montering i form af ekstra udstyr og inventar for at tilvejebringe yderligere kapacitet. Forbrug 0,05
mio. kr.
Katrinedalsskolen/Randbølsvej 21
Udgifter til telefonsystem i forbindelse med omdannelse af børnehave til klub-formål. Forbrug
0,05 mio. kr.
Valby Skole/Hoffmanns Minde
Med henblik på at fastholde den oprindelige planlægning af udviklingen af udbuddet af
institutionspladser i Valby-området skal en række pladser i Hoffmanns Minde konverteres til
klubpladser, hvilket betales over puljen. Forbrug 0,10 mio. kr.

