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Velkommen
Du sidder lige nu med et prospekt i hånden, som har til formål at 
beskrive et renoverings- og udbygningsprojekt, som Guldbæk Friskole 
gerne vil sætte i gang.
 
I prospektet vil vi gerne fortælle om vores planer for skolens fremtid. 
Planerne indeholder renovering af eksisterende bygninger samt en 
tilbygning.

 

Målgruppen for dette prospekt er pengeinstitut, kommende 
samarbejdspartnere, forældre og ikke mindst lokalsamfundet omkring 
skolen.

 

God læselyst!



Hvem er vi?
Der har været skole i Guldbæk så længe, nogen kan huske tilbage. 
I 1917 opførtes arkitekt Paludans skolebygning for Guldbæk sogn.  
Bygningen dannede rammen om Guldbæk Skole frem til slutningen af 
halvtresserne, hvor sognerådet besluttede, at den skulle nedlægges.
Det ville Guldbæks borgere imidlertid ikke finde sig i, og de tog sagen 
i egen hånd. Hermed opstod Guldbæk Friskole, som kunne slå dørene 
op til første skoledag 1/8 1959.
I disse bygninger har Guldbæk Friskole haft hjemsted lige siden, og vi 
bor her den dag i dag.
Friskolen har udviklet sig gennem tiden. Elevtallet er steget, og der er 
kommet børnehave og senere vuggestue til. Gamle træbarakker er 
skiftet ude med en mere tidssvarende tilbygning.
Senest har daginstitutionen fået egne nye bygninger.
I dag hedder vi:

 
Guldbæk Friskole, børnehave og 
vuggestue.



Den samlede institution 
rummer nu

Guldbæk Friskole er rundet af den Grundtvig-Koldske skoletradition, som 
udsprang af 1860ernes højskolebevægelse og andelsbevægelse.

Det betyder, at vi i dag har en skole, hvor vi kan mødes i en fordomsfri 
dialog blandt forældre og ansatte, der skaber det fællesskab, som 
danner rammen om vores skole.
Det betyder, at vi i det daglige arbejde i hele institutionen har særligt 
fokus på begreber som:

14 vuggestuebørn 38 børnehavebørn

60 skolebørn 21 medarbejdere

Fællesskab NærværLigeværd

Overskuelighed Tæt forældrekontakt



Vi mener, at fællesskabet og nærværet og de tætte relationer blandt 
alle - både børn, forældre og ansatte - er en forudsætning for trivsel 
og god indlæring, og vi arbejder hele tiden på at skabe de bedste 
forudsætninger.
Guldbæk Friskole er båret og drevet af forældrenes og de lokale 
borgeres ønske om og opbakning til, at der skal være en skole i 
Guldbæk, og på deres anerkendelse af de værdier, som skolen bygger 
på.

Hvad ønsker vi?
På Guldbæk Friskole arbejder vi hele tiden på at give det bedste tilbud til 
både børn og forældre. 
Vi vil gerne igangsætte et større projekt for at efterleve denne ambition.

Fysiske rammer:
1. Vi oplever stor interesse for vores institution i øjeblikket. Derfor vil vi 

gerne udbygge vores faciliteter, så der er plads til alle.

2. Vi har i en del år fokuseret på at udbygge dagtilbuddet. Vi trænger 
nu til at opdatere skolen - bl.a. ved en renovering af lokaler.

3. Vi mangler plads til, at alle kan samles, hvilket er en vigtig del af 
vores hverdag. Det gælder både ,når vi skal samle børnene på tværs 
af hold og huse, når vi skal samles til arrrangementer med forældre 
og børn og det gælder, når lokalsamfundet holder arrangementer.



Pædagogisk
1. Vi mener, at børn lærer bedst i fællesskab. Vi har derfor brug for 

større lokaler, hvor klassekvotienten er tilstrækkelig til, at alle elever 
med lethed kan finde kammerater, som de kan spejle sig i.

2. Vi ønsker at sikre, at alle børn får mulighed for at nyde godt af de 
trygge overgange fra vuggestue til børnehave og til skole, som de 
tætte relationer på et lille sted kan tilbyde. Med den interesse, skolen 
oplever i øjeblikket, har vi brug for mere plads.

3. Vi ønsker at skabe optimale rammer for, at vores samlæste klasser 
kan arbejde i en vekselvirkning mellem undervisning i plenum og 
arbejde i mindre grupper.

Hvad skal det føre til?
Vi ønsker at skabe mulighed for, at der i skolen kan være ca. 12 børn pr. 
årgang.
Årgangene skal organiseres i stamklasserne:

• Børnehaveklasse med 12 elever
• 1./2. klasse med 24 elever
• 3./4. klasse med 24 elever
• 5./6. klasse med 24 elever
• Altså i alt 84 elever i skolen



Hvad betyder det i praksis?
For at ovenstående kan realiseres har vi brug for 4 tiltag:

1. Renovering af den ”gamle” skolebygning

2.  ”Facelift” til vores gårdsplads

3. Udbygning af vores legeplads

4. Tilbygning på ca. 200 kvm. hvor der er plads til et klasseværelse og et 
samlingslokale.

For at ovenstående kan lykkes, søger vi samarbejdspartnere til realisering 
af fremtidens skole i Guldbæk.

Forventninger til fremtiden - økonomi
I kraft af etablering af børnehave og senere vuggestue har vi i de senere år 
set en stigning i antal elever på skolen. 
Samtidig med har vi  oplevet en tiltagende interesse for daginstitutionen.

Nedenstående tal viser de faktiske tal 2016 – 2021 samt vores budgettal 
for 2022 - 2026

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Daginst. - 
samlet

41 45 47 43 47 48 48 48 48 48

Skole - 
årselever

46 54 60 64 64 60 60 66 70 72

(figur 1)



Det stigende antal børn i både daginstitution og skole giver naturligvis 
også en større omsætning.
Nedenstående tabel viser i overordnede tal udviklingen fra 2016 og 
frem, samt vores forventning til de kommende år - baseret på vores 
forventninger til børnetal.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Omsætning 7489 8796 9630 9878 10626 10514 10638 10947 11403 11618

Udgifter 7297 8315 8977 9511 9804 9775 10159 10294 10784 10945

Finansiering 136 216 182 178 173 161 86 80 75 75

Resultat 56 265 471 189 649 378 393 573 544 598

 (tallene er i hele tusind) (figur 2)

I budgettet for de kommende fire år har vi indregnet ekstra 
lærertimer i skolen pga. stigende elevtal, og til ekstra 
pædagogtimer som følge af lov om minimumsnormeringer i 
daginstitutionen fra 2024. 



Desuden har vi medregnet øget rengøring og stigende 
energiforbrug fra medio 2024, hvor vi forventer at tage den nye 
bygning i brug.
Hvis du vil se mere detaljerede nøgletal og budgetter, så se bilag 1 
og bilag 2.
Der er tre vigtige parametre, som er forudsætning for, at vores 
budgetter holder. Det er løn, elevtal og koblingsprocent:

Løn:
Vi har beregnet ud fra, at vi i løbet af 2024 skal komme i mål med nye 
lovkrav til minimumsnormeringer i daginstitutionen.
Desuden arbejder vi ud fra en målsætning om 12 elever pr. lærerårsværk 
i skolen.

Elevtal:
Vores elevtalsbudgetter for skolen er udarbejdet på baggrund af de 
børnetal, vi kender i daginstitutionen.
Børnetallene i daginstitutionen er anslået ud fra en forventning om, at 
den søgning, vi har set de senere år, vil fortsætte.
Vi har beregnet ud fra følgende indtægtstal (tilskud+forældrebetaling):

Vuggestuebarn: 
kr. 150.000, -

Børnehavebarn: 
kr.  85.500, -

Skolebarn:          
kr.  78.000, - 

Prisen er incl.
indtægter til SFO.



Koblingsprocenten:
Koblingsprocenten er den procentdel af udgiften til et folkeskolebarn, 
som friskolerne får udbetalt som driftstilskud fra staten. 
Koblingsprocenten bliver fastsat for et år ad gangen i forbindelse med 
finanslovsforhandlingerne.
Koblingsprocenten har i de seneste fire år ligget på 76%, hvilket også er 
grundlaget i vores budgetter.

En ændring på 1% vil betyde ca.  kr. 1.000,-/år/skolebarn.

Områdets potentiale
Guldbæk by er en landsby med 86 husstande og et indbyggertal 
omkring 250. Derudover er Guldbæk syd en integreret del af landsbyen 
med yderligere 82 husstande, og anslåede ca. 250 indbyggere. 
Guldbæk by er en landsby med blandet boligsammensætning fra 
landsbyhuse, til landejendomme, naturgrunde og parcelhuse. Grundene i 
Guldbæk syd er store naturgrunde.
Guldbæk er med sin placering tæt på tre motorvejstilkørsler, nærhed 
til City Syd og Aalborg centrum, let adgang til naturen og ikke mindst 
stærke og aktive lokalsamfund meget attraktivt for børnefamilier, hvilket 
kan ses på udviklingen i friskolens børnetal.
Guldbæk ligger i et geografisk smørhul med under 6 km. afstand til hhv. 
Godthåb/Svenstrup, Støvring og Øster Hornum.
Godthåb og Svenstrup er begge byer i vækst, og Aalborg Kommunes 
byudviklingsplaner for begge byer viser endnu flere vil bosætte sig i nye 
parcelhusområder i de kommende år.
Godthåb har i dag privatskolen Lyngbjerggårdsskolen med 
klassestørrelse på max 20 elever og konstant venteliste.
Svenstrup har to kommunale skoler, Højvangskolen og Svenstrup skole.
Øster Hornum er den sjette største by i Rebild Kommune med over 1.000 
indbyggere. ØH er en by i vækst, og har en velfungerende og attraktiv 
kommunal skole til 6. klasse, hvorefter børnene skal i overbygning i 
Støvring.



Støvring er hovedbyen i Rebild Kommune med flere end 9.000 
indbyggere, og er i god vækst.
Der er i dag to kommunale skoler i Støvring, som begge er udfordret af 
kapacitetsproblemer.
Liggetiden på huse i Guldbæk er lav, og det skyldes blandt andet det 
lave udbud og den lave boligrotation. Der er p.t. 2 familiehuse under 
opførelse og i Guldbæk Nord er 10 parcelhusgrunde i planlægning.
Udstykningen forventes klar til sommerferien 2022.
Guldbæk er omtalt i en artikel i Nordjyske 13/2 2022, hvor der bl.a. står: 
”Guldbæk viser sig som een af de tre områder i Nordjylland, hvor 
udviklingen gennem de seneste 20 år har været størst.
Nøgleordene for årsagen er i ifølge undersøgelsen: Faldende 
gennemsnitsalder for indbyggerne, højt udvikling i uddannelsesniveau, 
lav grad af fraflytning og hurtig salg af huse ved fraflytning.

Forsker og sociolog Rolf Lyneborg Lund



Præsentation af anlægsprojekt 
Den selvstyrende institution Guldbæk Friskole, har gennem de seneste 
6 år investeret i dels ny bygning til daginstitutionen og dels etablering 
af tilbygning til skolen og dels den integrerede institution Guldklumpen, 
som rummer 12 vuggestuebørn og 35-40 børnehavebørn. Såvel i 
børnehaven som vuggestuen oplever vi ventelister, fra såvel børn i 
Guldbæk som børn fra nabobyerne. Der samarbejdes med de to lokale 
dagplejere, hvorfra vi hvert år modtager børn til børnehaven. Således er 
daginstitutionen tilpasset en forventet gennemsnitlig tilgang på ca. 12 
børn pr årgang.

I 2016 blev skolen udvidet med en pavillon, på det sted den gamle 
børnehavepavillon havde ligget siden 1994. Her blev valgt en løsning 
med køb af en renoveret brugt pavillon, som rummer samlingslokale og 
to mindre klasseværelser samt toiletter og garderobe.

Fokus har således været på at skabe mere areal til såvel skolebørn 
som daginstitutionsbørn og resultatet har været en hurtig udnyttelse og 
udfyldning af rammerne.
Nu er vi igen ved at vokse ud af de fysiske rammer og den oprindelige 
skolebygning trænger til renovering og omstrukturering.

Vi har i samarbejde med Liv Bach Henriksen fra Arkitektfirmaet Richter 
& Kjær, bestyrelsen og personalet gennemarbejdet et skitseforslag til 
fremtidens Guldbæk Friskole. Det har resulteret i vedlagte projektoplæg, 
som fordeler sig i to delprojekter - renovering og tilbygning.



Nedenstående viser overblik over projektets omfang og det eksisterende:

1. Daginstitutionen Guldklumpen (Ingen ændring)
2. Pavillon fra 2016 med sal og klasseværelse. Ændres til 2 

klasseværelser. (lille ændring)
3. Renovering af den gamle skolebygning fra 1917 
4. Tilbygning med samlingssal og klasseværelse
5. Tilbygning: Klimazone for bl.a. undervisning i kreative fag og SFO 

aktiviteter
6. Etablering af ny skolegård - pågår

(figur 3)



1. Renovering af den oprindelige bygning fra 
1917. 

Formål: 
At skabe tidssvarende undervisningslokaler, som lever op til behovet 
for de nye klassestørrelser og pædagogiske principper for undervisning 
samt en forbedring af det integrerede område for køkken og SFO. 
Endvidere skal der ske en udskiftning af gulve og lofter, med henblik på 
at forbedre indeklima, lys og lydforhold samt rengøringsniveau. 
Desuden ønsker vi en optimering af varmesystemet fra stokerfyr til 
varmepumpe.

2. Udvendigt: 
Facaderenovering med fjernelse af mange års forskellige malingstyper, 
og ny oppudsning. Huset blev i 2020 hulmursisoleret. Huller fra gamle 
udhæng repareres.
Der er i 2021 lagt nyt asfalt i skolegården og der pågår et projekt for 
udvikling af skolegården som er vores ansigt udadtil og som afspejler 
skolens ånd og mål. Skolegården skal være funktionel og indbyde til leg, 
læring, fordybelse og fællesskab på tværs af alder. En projektgruppe 
arbejder pt. med indretning, belysning, møbler og planter.

Omfang:
• Nye lofter og gulve 
• Ny indgangszone
• Flytning af entre
• Åbning mellem ingangszone og 

værksted
• Nyt køkken
• Ny dør til klimazone
• Omorganisering af 1. sal

(figur 4)



3. Tilbygning af 225 m2 bygning samt 62 m2 
klimazone 
Tilbygning af nye ca. 200 kvm. netto, som rummer fællessal og et nyt 
klasselokale. 
Det er fokuseret på fleksibel ruminddeling og anvendelse og muligheden 
for at kunne rumme alle elever og forældre ved fællesarrangementer. 
Her skal være plads til morgensamling, teater og musik. Idet skolen også 
fungerer som lokalsamfundets forsamlingshus er det vigtigt, at lokalet 
ligeledes kan anvendes til udlejning formål, møder, yoga, sangaftener 
m.m.

Klimazone. For at opnå mange kvadratmeter for pengene, og en 
æstetisk løsning på sammenbygning til den gamle bygning er der tegnet 
en klimazone på 50 kvm. netto, hvor området er overdækket og lukket 
men ikke opvarmet. 

Her er der mulighed for undervisningsaktiviteter og SFO aktiviteter året 
rundt.

(figur 5)



4. Perspektivitering – fremtidsdrømme om 
vækst
De skridt vi tager i dag, skal blive et godt fundament for de 
udviklingsopgaver fremtidens bestyrelser kommer til at stå overfor. 
Derfor er det vigtigt, at vi som en del af dette projekt skaber gode og 
bæredygtige muligheder for udvidelse i fremtiden, således den samlede 
planløsning bliver bedst muligt. Derfor har vi i projektoplægget skitseret 
en fase 2, som kan etableres dér, hvor modulbyggeriet ligger.
Således kan der skabes harmoni og sammenhængskraft i det samlede 
bygningsanlæg.

(figur 6)

Eksisterene forhold Etape 1 Etape 2



Anlægsbudget
Da  projektet selvsagt ikke er kommet i udbud endnu, er tallene i 
nærværende anlægsbudget bedste bud ud fra samtaler med Kjær 
og Richter, lokale håndværkere og byggeudvalgets fagmand, Mikkel 
Højsleth.
Vi skal være opmærksomme på, at den nuværende prisudvikling og 
efterspørgsel på materialer er usædvanlig høj og meget svær at tage 
højde for. 
Arealudlæg for nybyggeri tager udgangspunkt i lokalområdets ”normale” 
erfaringspriser med ca. 14.000,- pr. m2.

Projektet er udformet med mulighed for at øge arealet i samlingssalen 
og/eller konvertere en del af klimazonen til opvarmet areal, hvis det viser 
sig økonomisk muligt.

kvm Pris pr. m2 Pris inkl. moms
Rådgivere 150.000
Tilbygning - etape 1 225 14.000 3.150.000
Tilbydning klimazone 62 7.000 434.000
Renovering - stueetage 115 4.000 460.000
Renovering - 1. sal 80 3.000 240.000
Betonterasse 100 800 80.000
Forsikring 15.000
Diverse - 5% 226.450
Total 4.755.450

(figur 7)



Projektets milepæle 
Ifølge elevtalsudviklingen (fig 1) vil vi få behov for de nye 
undervisningslokaler fra skoleåret 2023/24. Udfordringen med at skabe 
fremtidens skolebygninger i Guldbæk, ligger i  planlægningen, som 
må tage bedst muligt hensyn til, at der skal drives undervisning mens 
arbejdet pågår.
Vi har en aktiv forældrekreds, som stiller op til arbejdsdage og opgaver 
med vedligehold af skolen. I det omfang det er muligt, vil nedrivning og 
oprydning og mindre delopgaver klares gennem frivillig arbejdskraft. 
Projektering, renovering og byggeri varetages af professionelle og gerne 
lokale håndværkere.
Projektplanen er i store træk skitseret herunder

2021 – Q4   Skitseforslag fra arkitekt Kjær&Richter
2022 – Q1   Afklaring og tilsagn om finansiering af nybyg og renovering
2022 – April  Generalforsamling, præsentation og godkendelse af projektramme
2022 – Q2 Valg af bygherrerådgiver
                              (Juni 2022 – opstart renovering, eksisterende bygning, hvis muligt)
2022 – Q2/Q3 Udarbejdelse af udbudsprojekt
2022 – Okt Licitation, nybygning (og eventuel renovering)
2022 – Nov Ekstraordinær Generalforsamling – godkendelse af lån
2022 – Dec Valg af entreprenør
2023 – Q3 Opstart byggeri, nybygning
                              (Maj 2023 – opstart renovering, eksisterende bygning)
2023 – Aug. Ibrugtagning



7. Projektorganisation og samarbejdspartnere
Guldbæk Friskoles bestyrelse har nedsat en styregruppe for at 
varetage projektet, således bestyrelsen kan fastholde blikket på sine 
hovedopgaver, samtidig med projektet drives fremad. 
Under styregruppen er nedsat arbejdsgrupper med deltagelse af 
frivillige. Formålet er at involvere de ressourcer, som kan bidrage til 
projektet, sikre bred forankring og gennem deltagelse fra styregruppen, 
at samle beslutningskompetencen i bestyrelsen.
Skoleleder og kasserer sidder i styregruppen som repræsentanter for 
bestyrelsen– andre bestyrelsesmedlemmer kan sidde i styregruppen.
Projektets status afrapporteres på det 
månedlige bestyrelsesmøde.



Samarbejdspartnere 
Guldbæk Friskole har etableret et samarbejde med arkitektfirmaet  
Kjær & Richter, som har stor erfaring med skolebyggeri, både store og 
mindre skoler. Ikke mindst har vi oplevet, at de har stor evne til at se 
netop vores behov, og indtænke løsninger, som matcher både behov og 
en realistisk økonomi.
Vi ser det som en væsentlig kvalitetsstempel og værdi for den udvidelse 
og løft, vi med dette projekt giver skolen. Til glæde for fremtidens 
brugere af bygningen, og til glæde for de borgerne i landsbyen 
Guldbæk, som også anvender skolen til forskellige formål. Byens borgere 
vægtede i 1917 de gode materialer og en anerkendt arkitekt, og det har 
holdt frem til i dag – den vej ønsker vi fortsat at gå, således fundamentet 
for fremtidens skole er solidt.
Af øvrige vigtige samarbejdspartnere er:
• Kjær & Richter
• Skolens pengeinstitut
• Dansk Friskoleforening
• Guldbæk Friskoles støtteforening
• Guldbæk borgerforening 
• Lokale leverandører
• Og naturligvis vores skolekreds, som altid støtter op om skolen, når 

der er brug for det. 

(figur 8)
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8. Afslutning
Alle omkring Guldbæk Friskole arbejder på at skabe de bedste vilkår for 
undervisning og fællesskab, og der er ingen tvivl om, at skolen har stor 
værdi for alle, som bor i Guldbæk - både brugsværdi, og værdien i at nye 
beboere kan tilbydes en daginstitiution og en skole i lokalområdet, samt 
et aktivt socialt landsbyliv.
Det projekt, vi her har beskrevet, vil have stor betydning for de skolebørn 
og den lokalbefolkning, som dagligt bruger skolen, og det vil være et 
stort og vigtigt aktiv for, at skolen fortsat kan være i vækst.
Vores institution er et godt sted at være - både for børn, ansatte og 
lokalsamfund, og det er et sted med mange uudnyttede potentialer. 
Vi har bl.a. en markedføringskampagne ”i støbeskeen”, så vi kan blive 
kendte - også i en lidt større radius fra Guldbæk City end i dag, og vi 
har en ide liggende i skuffen om tilbud af transport for elever fra de 
omliggende byer, hvis der skulle opstå et behov.
Kort sagt: Vi føler os godt rustet til at tage fat på den skitserede opgave, 
og vi føler os i det hele taget
godt rustet til fremtiden.

Guldbæk Friskole
Øster Hornumvej 60
9230 Svenstrup J.
98 38 52 33
guldfri@guldbaek-friskole.dk

Formand: Merete Johanne
Sørensen 
Skoleleder: Jens Chr. Møller




