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Orientering om stop af brug af pavilloner på Djurslandsskolen i Ørum 

 

Kære forældre til børn på Djurslandsskolen  

 

Jeg skriver for at orientere jer om, at der med virkning fra i dag er sket en ændring i lokalesituationen 

på Djurslandsskolen i Ørum. Det drejer sig om pavillonerne på den vestlige side af hovedbygningen.  

 

Kort før efterårsferien blev i forbindelse med vurdering af mulighederne for renovering af facaden af  

pavillonerne bestilt en byggeteknisk gennemgang af pavillonernes tilstand. Undersøgelsen blev foreta-

get i efterårsferien, og konklusionen er, at pavillonerne på den vestlige side er i så dårlig stand, at det 

ikke kan udelukkes, at der kan være en potentiel sikkerhedsmæssig risiko forbundet med at benytte 

dem. Konkret handler det blandt andet om, at tag og facader er i så dårlig stand, at de kan risikere at 

falde ned/ind. Samtidig er det vurderingen, at det ikke kan svare sig økonomisk at renovere pavillonen, 

da bygningen er udtjent. De vestlige pavilloner har i dette skoleår udelukkende været anvendt til 

lærerværelse og ikke til undervisning. Pavillonerne på den østlige side er blevet undersøgt i umiddelbar 

forlængelse af, at resultatet vedr. de vestlige pavilloner forelå, og de vurderes at være sikre at opholde 

sig i.  

 

Undersøgelsen blev som nævnt foretaget i efterårsferien, og der blev udarbejdet en rapport. Der blev 

taget stilling til rapporten torsdag i sidste uge, og dagen efter (i fredags) blev det besluttet med øje-

blikkelig virkning at stoppe brugen af de vestlige pavilloner. Som følge heraf er adgangen til lokalerne 

her til morgen blevet afspærret. Der sker også afspærring i udearealerne, så man ikke kan færdes helt 

nær ved bygningerne. Medarbejderne er blevet informeret her til morgen.  

 

At vi ikke har disse pavilloner til rådighed mere, betyder, at der er en række opgaver, som nu skal 

løses: Vi er i gang med at afklare lokalesituationen og hvordan undervisningen kan tilrettelægges bedst 

muligt i den nye situation. Konkret skal vi blandt andet afklare, om der er tilstrækkelig plads til at 

rumme skolens elever i de nuværende lokaler. En anden direkte konsekvens af lukningen af pavillo-

nerne er, at den planlagte flytning af Djurslandsskolens elever på Damgården til bygningerne i Ørum 

foreløbig udskydes, og at eleverne forbliver i kendte rammer på Damgården indtil videre. Flytningen 

skulle finde sted i november 2019 og planlægningen samt forberedelsen af eleverne på dette skifte har 

været undervejs i en længere periode.  

 

 

Kasper Bak Sørensen, skoleleder, Djurslandsskolen 

 

Dato: 28.10.2019 
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Nu og i de kommende uger forsøger vi at finde løsninger på kort sigt, så elevers og læreres hverdag 

fortsat kan fungere og driften opretholdes på skolen. Den 28. november vil forslag og overvejelser 

omkring videreførelsen af undervisningen på mellemlang sigt endvidere blive behandlet politisk på 

børne- og ungdomsudvalgets møde. 

 

Jeg beklager, at en potentiel sikkerhedsmæssig risiko ved brug af en del af Djurslandsskolen har vist 

sig ikke at kunne udelukkes - og at vi som følge heraf bliver udfordret på lokalesituationen, og at en 

planlagt flytning af nogle af vores elever indtil videre udskydes. Vi har vidst i længere tid, at de vestlige 

pavilloner var i meget dårlig stand. Vi har ikke været klar over, at tilstanden aktuelt var så dårlig, som 

tilfældet er, og at en potentiel sikkerhedsmæssig risiko derfor ikke kan udelukkes. Samtidig er jeg glad 

for, at der er sket øjeblikkelig handling på disse oplysninger, og at vi ikke har oplevet konkrete situa-

tioner i pavillonerne, hvor der har været risiko for elever og medarbejdere. 

  

Jeg vil holde jer opdateret, så snart der er nyt i situationen. Samtidig håber jeg og medarbejderne på 

jeres forståelse i en situation, hvor vi gør alt, hvad vi kan for at skabe afklaring og ro for jeres børn og 

for at sikre, at lokalesituation, undervisning og skolens hverdag kan fungere bedst muligt. 

 

Der afholdes skolebestyrelsesmøde i morgen tirsdag, hvor situationen vil blive drøftet.  

 

Hvis I har spørgsmål til dette, eller har brug for at vende tanker omkring situationen, så tøv ikke med 

at henvende jer til mig. 

 

Venlig hilsen Kasper Bak Sørensen, skoleleder 

 


