Næsten helt ny skole
Sådan er Horsens Statsskole efter om- og udbygningen til ialt godt 10 mill. kroner
Et nyt gymnasium koster i
dag i hvert fald 20 mill. kr.
Horsens har Met et for godt
10. Det er billigt for en skole
med tæpper på alle gulve,
Sproglaboratorium , EDB-maskine, bibliotek, aula, kantine,
mødesal, 19 klasselokaler, 18
Specialklasser, kontorer, elevrum, lærerværelse og „tårn".

Dertil kommer haveanlægget, som
tution stammer fra år 1532. Biblioteket indeholder eksempelvis en for- ikke er færdigt. Det vii koste ca.
nem samling værker (antal 30.- 850.000 kr. Endelig er der for 650.000
40.000) fra så længe siden som
kr. undervisningsmidler.
Horsens Statsskole var før udvimid-delaideren .
delsen på 5598 kvadratmeter. UdviHorsens Statsskole startede i Grå.- delsen er på 2104 kvm. plus 300 kvm.
brødrenes Kloster i Borgergade. kælder. Dertil kommer, at kmlderen
Skolen havde til huse ved Kloster- under den gamle bygning er ombygkirken til 1857, da den flyttede til get til kantine m.v., så samlet er
Havnealle. I 1940 flyttede man til skolen nu på 8852 kvm.
den nuværende bygning, der er tegnet af kgl. bygningsinspektør , arkiByggeriet har varet
tekt V. Norn.

Men den mærkelige T-formede
bygning på Studentervænget er ikke
blevet meget pænere at se på udefra.
Vel indenfor i varmen kan man
dog hurtigt konstatere, at her er alt
nyt. Kun de gamle vægge i den
gamle bygning er som før. Men de
er godt skjult bag ny maling, tavler
og tapet.
Kun hist og her kan man se bevis
på, at Horsens Statsskole som insti-

Byggeriet har varet over tre år.
Planlagningen startede i 1967, byggeriet i oktober 1968. Rejsegildet
fandt sted 25. september 1989. I alt
har der været cå. 140 byggemøder.
Arkitekt Poul Z. Rath siger:
- Vi har haft det problem i forbindelse med byggeriet, at der hele
tiden skulle undervises i bygningen.
Stort set er tidaftalerne overholdt,
men det generelle byggestop, forsinkede os mindst tre måneder.

Ingen overskridelse
Om- og udbygningen er tegnet af
arkitekt Poul Zacho Rath, C. F.
Møllers tegnestue, Vejle.
Prisen for hele herligheden er
godt 10 mill. kr. Der har ikke været
overskrideiser af budgettet. Ombygningen har været dyrest, nemlig 5,2
mill. kr., mens forlængelsen af de to
fløje i T'et har kostet 3,5 mill. kr. I
disse to beløb er indeholdt inventarudgifterne på ca. 800.000 kr.

over tre år

Rektor Torben Refn:
- Vi har på skolen lidt under støj.
Men heldigvis er det mest støjende
arbejde blevet gennemført uden for
skoletiden.

Skolen allerede
for lille
Skolen er allerede nu for lille.
Den er bygget til seks spor. dvs.
seks klasser på hvert af de tre årstrins i gymnasiet plus tre klasser i
realafdelingen. Efter sommerferien
vil skolen have otte klasser på hvert
trin i gymnasiet, en klasse i realafdelingen (den er under afvikling) og
to HF-klasser. Næste år kommer
yderligere to HF-klasser, men muligvis en eller to klasser færre i I. g
i gymnasiet, idet det er planen, at
det nye gymnasium i Tørring skal
indlede undervisning august 1973.
Det var meningen, at de to pavilloner med ialt fire klasseværelser,
der er opstillet i skolegården , skulle
w a re væk til juni. Dr+. er nu aflyst.

Kantinen i kælderen . Her må der godt ryges. Ellers er det forbudt på skolen. Tæpperne på gulvene kan tåle alt - blot ikke skodder.

