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Jakobsen & Blindkilde afleverer Dalby Skole 

 

Dalby Skole uden for Kolding er blevet knap 3.000 kvadratmeter større, og 

eleverne kan glæde sig til at tage de nye lyse lokaler i brug til det nye 

skoleår. NCC-entreprenøren Jakobsen & Blindkilde lægger sidste hånd på 

arbejdet over sommeren. 
 
Eleverne på Dalby Skole kan godt gå og glæde til at komme tilbage efter sommerferien. 
Da står der en skole med flotte nye lokaler og udearealer klar til dem. Jakobsen & 
Blindkilde, der er en del af NCC, har afleveret bygningerne og er ved gøre de sidste ting 
færdige. 

”Jeg håber, eleverne bliver glade for deres nye lokaler på Dalby Skole. Jeg synes 
resultatet er blevet rigtigt godt, og vi har haft et virkelig fint samarbejde med Kolding 
Kommune,” siger projektleder Bertel Demant, Jakobsen & Blindkilde.   

Udvidelsen af Dalby Skole har været en totalentreprise med en samlet ordresum på 52 
mio. kr. Den har også omfattet en sportsbygning til Dalby GF, som ligger i forbindelse 
med skolen. 

Fuldt tresporet 

Skolen er blevet udvidet, så den nu er en fuldt tresporet skole med klassetrin fra 0.-9. Til 
indskolingen er der bygget en ny fløj med fem nye klasselokaler og et fællesrum med 
forsamlingstrappe. Mellemtrinet har fået 12 nye klasselokaler, samt lokaler til 
madkundskab, musik, billedkunst og administration og bibliotek. Der er også etableret 
en forsamlingstrappe i forbindelse med musiklokalet, så eleverne kan sidde på trappen 
og høre koncerter. 

Som den sidste ting er det gamle bevaringsværdige øvelseshus blevet omdannet til 
fysiklokale. 

”Det er rigtigt dejligt, at arbejdet er færdigt, og resultatet er blevet super godt. Nu glæder 
vi os til at byde eleverne velkommen tilbage fra sommerferie. Jeg er sikker på, at de vil 
synes godt om de nye faciliteter,” siger Marcel O. E. Nielsen, Projektleder ved Kolding 
Kommune, Kommunale Ejendomme. 

Den tredje bygning, som er tilføjet, er de helt nye sports- og idrætsfaciliteter til Dalby 
GF. De får også nye omklædningsrum, nyt klubhus og et værested. Den gamle Dalby GF-
bygning er revet ned. 

I sommerferien bliver der udført opgaver, som er nemmere at lave, når der ikke er elever 
på skolen. Det er ventilationsarbejde, opmaling af parkeringspladserne og beplantning 
og såning af græs. 

Byggeriet havde første spadestik i efteråret 2018. 
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For yderligere information kontakt venligst: 

Ghita Borring Laursen, Kommunikationschef, Tlf.: 93881819, E-mail: ghilau@ncc.dk 

 

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank 

 

Om NCC: Vores vision er at forny vores branche og levere de bedste bæredygtige løsninger. NCC er en af de 

førende virksomheder i Norden inden for byggeri, infrastruktur og ejendomsudvikling med en omsætning på 

rundt regnet 41 mia. kr. og 15.500 medarbejdere i 2019. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. 

 

Om Jakobsen & Blindkilde: Vi udfører erhvervsbyggeri i total- og hovedentreprise over hele Danmark med 

egenproduktion af jord-, kloak- og betonarbejde. Herudover udfører vi større anlægsentrepriser og 

naturgenopretningsprojekter. Jakobsen & Blindkilde, der er en del af NCC, har base i Aulum og beskæftiger 

ca. 80 medarbejdere. 

 

 

https://www.ncc.se/media/bilder-och-film/

