
Egmontgården 
Modernisering af eksisterende elevgård  

Baggrunden for moderniseringen 
Efter opførelsen af Bodilgården, skulle Vuen og Egmontgården ikke mere fungere som elevbygninger 
for skolens yngste kostelever. På begge elevgårde, men særligt på Vuen, var der behov for 
istandsættelser og moderniseringer. Der var således en god anledning til at igangsætte de omfattende 
arbejder, så de to elevgårde kunne fremstå som funktionelle og indbydende elevgårde til de ældre 
elever, der alle skulle have enkelthumre til rådighed.   

Information om Egmontgårdens modernisering 
Moderniseringen af Egmontgården blev påbegyndt i maj 2009 og afsluttet august 2009 inden skolestart. 
Den største og bedste forandring er i form af de nye enkelthumre, hvilket har betydet, at der er blevet 
mere ro for den enkelte elev til at fordybe sig i lektier og mulighed for at være lidt alene ind imellem. 
Desuden er der kommet nyt og pænt inventar på alle humrene, gulvene er blevet renoveret eller 
udskiftet og alle humrene er blevet malet i lyse og venlige farver. Enkelte humre i kælderetagen har 
dog også fået isat større vinduer. 
Den samlede kapacitet efter istandsættelse er 24 kostelever på enkelthumre, hvor elevgården tidligere 
har kunnet huse 36 elever. Renoveringen kunne ikke forventes at give større kapacitet, men i stedet 
give bedre faciliteter for eleverne.                   

Det eksisterende køkken/hobby-/opholdsrum i kælderetagen er blevet moderniseret med et nyt køkken 
der flittigt bliver anvendt i hverdagen af eleverne, både til 5-mad og til elevernes egne kokkerier .  
Sikringsrummet er blevet renoveret med maling, ny gulvbelægning, loftsbeklædning og belysning samt 
nyt inventar, så det kan anvendes til fællesrum ( festsal ). Affaldsstativet er blevet fjernet fra 
toiletrummet. I stedet er der blevet etableret en ny plads til affaldsstativer uden for bygningen.   

Egmontgårdens modernisering, er gennemført ved hjælp af en donation fra Oticon Fonden.  
En stor tak til fonden for donationen. 

   

Billede: Modernisering af humrene

 

Billede: Modernisering af fællesrum
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