Budget for etablering af "Inspirerende udearealer - til en ambitiøs folkeskole"

Delprojekter i det store projekt:

I nedenstående budget ses en oversigt over de udgifter, der forventes at være forbundet med projektet
efter aftalte tilretninger pr. november 2018. Udgifterne er summeret ud fra de tre delprojekter samt en
”øvrige”-udgiftspost, der viser de øvrige udgifter, der er forbundet med projektet.
Budgettet er baseret på overslag fra rådgivningsfirmaet LabLand Arcitects, der har været involveret i idéudviklingen af projektet. Herudover indgår udgifter, som baserer sig på skolens egne skøn (blandt andet
vedrørende udgifter til service og båludstyr).
Budgettet for etablering af "Den grønne skolegård" er ekskl. moms.

- bålsted (ved shelter samt evt. ved eksisterende bålsted)
- shelter (gulv samt begrønning)
- plantebænk og udemøbler (evt. tænkt sammen med støttemur ved niveauforskelle i området)
- udekøkken (husk også afløb og vask, så der kan vaskes op ;-))
- kompost (og én indgang til området)
- plantekasser samt beplantning af området
- læringsmiljø omkring vand: vandtønder, vandpumper, placering af målere mv. (naturformidlingsudstyr)

Delprojekt 1: Ophold og læringsmiljøer
Etablering af bålsted (og eventuelt renovering af det eksisterende)
Renovering af shelter/bålhytte
Udekøkken
Etablering af plantebænk/læringsbænke/opholdsbænk
Udemøbler til området
Delprojekt 2: Grøn læring
Frugt- og løvtræer inkl. Opbinding
Frugt og bærbuske
Plantekasser
Vandpumper inkl. tilkobling
Kompostbeholder
Naturformidlingsudstyr, båludstyr samt service til køkkenet
Regnvandstønde inkl. tilkobling
Fuglekasser på stolpe
Insekthoteller
Vejrstation

130.000 kr.
50.000 kr.
30.000 kr.
20.000 kr.
2
18 m

30.000 kr.
20.000 kr.
168.500 kr.
15.000 kr.
15.000 kr.
40.000 kr.
50.000 kr.
5.000 kr.
15.000 kr.
15.000 kr.
3.000 kr.
3.000 kr.
7.500 kr.

40 stk.
2 stk.
2 stk.
2
3
2
1

stk.
stk.
stk.
stk.

Børnene laver den åbne kompost som en del af undervisningen. De penge, der er afsat her, skal dække materialer og indkøb af lukket kompost.

Børnene laver det som en del af undervisningen. De penge, der er afsat her, skal dække materialer.
Børnene laver det som en del af undervisningen. De penge, der er afsat her, skal dække materialer.

35.350 kr.
31.250 kr.
2.000 kr.
1.100 kr.
1.000 kr.

Øvrige udgifter
Rådgivningshonoar til Labland Arcitects
Tryk af flyer til brug ved crowd-funding
Anmeldelse af indsamling til indsamlingsnævnet
Oprettelse af mobile pay til forældreforeningen
Budget i alt ekskl. moms

333.850 kr.

Finansieringsplan
Egen finansiering
Bevilling fra SKØN-puljen (moms fratrukket)
Bevilling fra Friluftsrådet
Bevilling fra MATAS (moms fratrukket)
Bevilling fra Grøn Partnerskab (moms fratrukket)
Crowd-funding

334.677 kr.
131.250 kr.
28.800 kr.
82.000 kr.
2.627 kr.
40.000 kr.
50.000 kr.

Manko

Kan eventuelt tænkes sammen med støttemur ved niveauforskelle i området

-

827 kr.

Se liste over sponsorater

