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Kære alle sammen!
Vi håber, I alle har haft en god og afslappende påske, hvor I har kunnet nyde solen på
forskellig vis. Skolen har været tom hen over påskeferien, men det har den skam ikke
været under de forskellige nedlukningsperioder. Der er summet af aktivitet.
På Vinderup Realskole har løbende vedligeholdelse altid været prioriteret. Hvor meget,
der bliver lavet i løbet af et år, afhænger ikke alene af bygningernes stand og økonomi,
men lige så meget af, om det eksempelvis er muligt at have et klasseværelse, som
ikke behøver at blive brugt, så vedligeholdelsen ikke skal foregå udelukkende i
ferieperioder.
Derfor har nedlukningen betydet unikke muligheder for at få vedligeholdt og opgraderet
klasseværelser og lavet funktionelle forhold for vores elever, der i syvende og ottende
klasser har madkundskab samt håndværk og design på skoleskemaet. Med andre ord
har vores allestedsnærværende serviceleder været i gang med flere projekter.
På gangen med klasseværelserne fra 7 til 14 er der kommet nyt linoleum på gulvet.
Klasseværelserne 7 og 9 har fået nye lyddæmpende lofter og godt nyt lys, så de
fremstår som klasseværelse nr. 12, der blev renoveret i sidste sommerferie. De fleste
opslagstavler (de resterende står også for tur) er blevet udskiftet med nye sorte – alt
den gamle gråbrune hessian er væk. Skolekøkkenet har fået flere arbejdspladser, ny
industriopvaskemaskine samt stole og rulleborde. Håndværk og design har fået lagt et
rum til, hvor der er opstillet nye reoler med kasser, hvor de forskellige materialer kan
blive sorteret op i og dermed bliver lette at finde igen. Det betyder også, at der er blevet
plads til et stort nyt klippebord. I lokalerne, hvor maskinerne til bearbejdning af træ og
stål står, arbejdes der også med oprydning, sortering og for den sags skyld rengøring.
Alt sammen med det formål at få de bedste muligheder for vores elever.
Der er flere lokaler, der har brug for vores serviceleders kyndige hænder og måske
også hjælp fra håndværkere udefra. Derfor har bygningsudvalget i denne måned
bygningsgennemgang for at få overblik over fremtidige projekter.
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