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Fakta
DEN CLASSENSKE
LEGATSKOLE

Fotogalleri

■ Der går
elever på skolen,
som døjer lidt med den trange
plads i Vester Voldgade
■I

fik de en helt ny bygning
i skolegården, som også blev
opdateret med en ny legeplads.

FOTO: RIKKE MILLING

■ De

millioner kroner fra
overførselssagen skal altså gå
til en helhedrenovering af den
gamle hovedbygning.

Sådan ser der ud
på Den Classenske
SKOLERENOVERING. Kom
med en tur rundt på Den
Classenske Legatskole, der
skal helhedsrenoveres for
millioner kroner. Se billederne
på minby.dk/city-avisen

Kilde: Den Classenske Legatskole

Fik du læst
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Søerne skal blive
som de er
UNDERSØGELSE. Kommunen
har lavet en undersøgelse af
borgernes holdning til Søerne
– og dem skal der ikke pilles
ved, lyder konklusionen. Læs
mere på minby.dk/city-avisen

Avisarkivet

Skoleleder Lone Laursen glæder sig over, at Den Classenskse Legatskole har fået

millioner kroner at renovere for. Foto: Rikke Milling

Nu bliver indemiljøet bedre
på Den Classenske Legatskole
TILTRÆNGT. 51 overførselsmillioner går til Den Classenske Legatskole, som står overfor et tiltrængt
helhedsløft. Særligt indeklima, akustik og elinstallationer trænger til at blive opdateret og skiftet.
AF BENEDICTE LORENZEN
mfvikar@minby.dk

Hvad stod i avisen
i sidste uge?
TJEK. Fik du af en eller anden
årsag ikke din ugentlige dosis
lokale nyheder i sidste uge,
kan du altid tjekke tidligere
udgivelser af City Avisen
på minby.dk/city-avisen

Deltag i debatten

på Facebook
FACEBOOK

Husk, at du kan finde os på
Facebook. Klik ind på www.
facebook.com/cityavisen. Vælger
du ’synes godt om’ City Avisen
bliver du opdateret med nyheder.

OVERFØRSELSSAGEN: Varmen
møder ofte de 515 elever på Den
Classenske Legatskole, når de
træder ind i klasselokalerne på
Vester Voldgade. Varmen luftes typisk ud ved at åbne vinduerne ud mod den trange skolegård, men så opstår et andet
problem: Støj.
I mange år har skoleleder
Lone Laursen krydset fingre
for, at politikerne i Borgerrepræsentationen kunne finde
penge til, at skolen kunne få
en helhedsrenovering. Et ønske, der endelig blev opfyldt
onsdag, hvor et flertal af politikerne på rådhuset forhandlede sig frem til, at 51 millioner
af de overskydende budgetkroner fra 2014 skal gå til skolen:

»Vi er meget glade for, at det
endelig er blevet vores tur til at
få penge til en helhedsrenovering, det har vi håbet på i mange år. Vi ved ikke præcist, hvad
politikerne vil gå i gang med,
men vi ved, der er tre områder,
hvor der skal gøres noget, og
det er indeklimaet, akustikken
og vores elinstallationer, som
er gamle og bør skiftes,« fortæller Lone Laursen.

U

Kommunens folk
har lavet forundersøgelser, hvor de
har målt på CO2niveauet i klasserne
og vurderet, at det
var kritisk.
LONE LAURSEN, skoleleder

Der er trangt i klassen
Da kommunens eksperter satte måleudstyr op i klasselokalerne først på året, viste det sig
da også, at luften i lokalerne
ikke er, som den bør være.
Et af problemerne den trange plads i klasselokalerne, hvor
det er besluttet, at der kan være op til 28 børn:
»Varmen er stort problem i

CityAvisen

vores klasselokaler, hvor eleverne sidder tæt. Kommunens
folk har været herude og lave
forundersøgelser, hvor de har
målt på CO2-niveauet i klasserne og vurderet, at det var kritisk. Der skal være udsugning i
alle klasselokalerne, mod i dag,
hvor vi kun har det i fagloka-

lerne,« siger skolelederen, der
også håber, at der er penge til
en opfriskning af skolens vægge, som trænger til ny maling:

Skolerne skal opdateres
»Slitage er her nok af, og det er
nok 25-30 år siden, vores gangarealer er blevet renoveret, så
de skulle også gerne have en
kærlig hånd, hvis der bliver
penge til det. Jeg er dog glad
for, at man først har fokus på
indeklimaet, det er vigtigere
end, om væggene lige er nymalede eller ej,« siger Lone
Laursen.
Også på rådhuset er der tilfredshed med, at man er blevet
enige om at sende 51 millioner
til Den Classenske Legatskole.
Det radikale medlem af Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune, Andreas

Pourkamali, er særligt glad for,
at at overførselskronerne går i
skolernes retning:
»Skolerne har været vores
primære fokus i overførselssagen, hvor vi gerne ville hjælpe
de skoler, der havde mest behov. Den Classenske Legatskole trænger til et helhedsløft for
at komme med i top, og derfor
glæder det mig, at vi har kunnet finde pengene til det,« siger
Andreas Pourkamali.

■ Den Classenske

Legatskole trænger til
en helhedsrenovering
■ Borgerrepræsentationen finder mio i de
overskydende midler
fra sidste års budget

Mediecentret Frederiksberg . Dirch Passers Alle 27, 1 . 2000 Frederiksberg
Tlf. 33 88 88 88 . www.cityavisen.dk

ANNONCER: ann@cityavisen.dk
REDAKTIONEN: red@cityavisen.dk
LÆSERBREVE mailes til: red@cityavisen.dk
DEADLINE: For korrektur- og tast selv annoncer
torsdag kl. 14. Øvrige annoncer fredag kl. 10.

KONTORTID: Mandag-fredag kl. 9-16
OPLAG: 20.334 ekspl. ifølge Dansk
Oplagskontrol.
Vi dækker København K fra
postnr. 1000 til 1499.

MEDIECENTRET: Frederiksberg Bladet,
Vesterbro Bladet, Valby/Kgs. Enghave Bladet,
Vanløse Bladet, City Avisen og Nørrebro
Nordvest Bladet.
SATS: Søndagsavisen Prepress

TRYK: Jydske Avistryk A/S.
Bladet påtager sig intet erstatningsansvar
som følge af trykfejl i annoncer og tekst.
(UKYHUYVP¨VVLJDǉRWRJUDIHULQJDI&LW\
Avisens tekst og annoncer er ikke tilladt.

UDEBLIVER CITY AVISEN:
Kontakt FK Distribution på tlf. 7010 4000.
Bredebjergvej 6, 2630 Taastrup.
Man.-tors. kl. 8.30-16.00. Fre. kl. 8.30-15.30.
Mail: fkkvalitetost@fk.dk

UDGIVER: North Media A/S.
ANSV. CHEFREDAKTØR: Arne Ullum.
DISTRIBUTION: FK Distribution.

Annoncer

Redaktion

Morten
Outzen

Chefredaktør
mfo@minby.dk

Christian
M. Olsen

Redaktionschef
cmo@minby.dk

Jesper
Marthin

Journalist (DJ)
jma@minby.dk

Martin
Sørensen

Rikke
Milling

Pressefotograf (PF) Fotojournalist (PF)
mso@minby.dk
rim@minby.dk

Rikke
Gundersen
Journalist (DJ)
rg@minby.dk

Pia
Tappe

Salgschef
pit@minby.dk

Per
Drejer

Salgsleder
ped@minby.dk

Kenneth
Pedersen

Chefkonsulent
ken@minby.dk

Henrik
Klitvad

Konsulent
hsk@minby.dk

Lizzi
Kehlet

Salgsassistent
like@minby.dk

Marina
L. Petersen
Assistent
mpe@minby.dk

