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Emnet for mødet blev ændret at dreje sig om underetagen på Afdeling Havepladsvej. 

I forbindelse med vandskaden i uge 31 2019 blev der taget en række målinger af indeklimaet i 

underetagen. Disse målinger har efterfølgende vist et forhøjet niveau at skimmelsvamp i fire 

lokaler.  

Dansk Miljørådgivning (DMR) gennemgik den udfærdigede rapport omkring indeklima i 

underetagen. I forbindelse med udfærdigelsen af rapporten blev der taget støv og luftprøver. 

Resultatet har i den forbindelse dannet grundlaget for lukningen af lokaler. Der er 

efterfølgende blevet taget nye prøver af de resterende lokaler i underetagen, samt enkelte på 

stueetagen. Generelt er indeklimaet i kælderen i forhold til skimmel fornuftigt. Der er dog fire 

lokaler, hvor niveauet er for højt.  

Geotekniker er i øjeblikket ved at undersøge gulvene, da disse generelt har et højt 

fugtighedsniveau. Resultatet forventes at tilgå ultimo næste uge 5.  

Når alle resultater er indløbet vil der blive truffet beslutning omkring det videre forløb. Der 

skal kommunikeres ud til elever, forældre, medarbejdere samt pressen omkring beslutninger 

og det videre forløb. Endvidere skal der skrives ud omkring skimmel og omkring ”farligheden” 

her af. Der kommunikeres ligeledes ud på bagkant af forældremødet d. 28. januar 2020.  

Rene Olesen (Koncernchef for teknik og miljø), orienterede om at økonomiudvalget har truffet 

beslutning omkring en samlet undersøgelse af alle afdelinger i Kirstinebjergskolen. Formålet 

med undersøgelsen er, at få en beskrivelse af alle matrikler og hvad der skal til for at bringe 

dem op på niveau. Denne opgave har fået første prioritet fra politikkerne og de ønsker at 

følge projektet tæt. Rapporten skal være færdig inden sommerferien.   

 


