
 

 

SCU den 10. november 2021 
 

PRESSEMEDDELELSE:  

Første spadestik til millionbyggeri på SCU i Skanderborg 
Tirsdag den 23. november kl. 10.00 tages første spadestik til et nyt byggeri, der skal styrke 
studiemiljøet på Skanderborg-Odder Center for Uddannelse i Skanderborg. Pressen inviteres til 
at deltage i eventen på SCU, Højvangens Torv 2, Campus Skanderborg. 
 
- HUSK evt gummistøvler og tøj efter vejret! 
 

Det bliver Skanderborgs borgmester, Frands Fischer, og Odders borgmester, Uffe Jensen, der 
sammen med SCUs elevrådsformand, Gustav Flycht, tager første spadestik. Til stede er også 
SCUs direktør Pia Marlo og skolens bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen. 

- Tilbygningen har været i støbeskeen i halvandet år, og det har været en kreativ proces 
med fokus på at skabe et godt undervisnings- og studiemiljø. Nu glæder vi os til endelig 
at få spaden i jorden og komme i gang med byggeriet, fastslår SCUs direktør Pia Marlo. 

SCU har både VUC og flere ungdomsuddannelser under samme tag – HHX, HTX, HF og 
EUX/EUD Business – og råder i dag over knap 12.000 kvm. Med den nye tilbygning kommer der 
2.000 ekstra kvm oveni. 

For at fejre det første spadestik inviterer SCU samtlige elever, kursister, ansatte og gæster fra 
lokalområdet på hotdogs og Cocio. I alt omkring 1.200 personer. Derfor forvandler SCU hele 
udendørsområdet mellem den byggemodne jord og skolens kantine til en stor pølsebod. 

- Vores elever og kursister skal selvfølgelig være med til at fejre dagen, og derfor vil vi 
forkæle dem med hotdogs og Cocio. En fælles oplevelse for hele SCU og samtidig et 
sjovt og festligt afbræk fra skoledagen, siger Pia Marlo. 

 
FAKTA OM SCU-BYGGERI: 

 Bygger cirka 2.000 kvm i 2 plan 
 Rummer 14 nye klasseværelser og 1 åbent trapperum til fællessamlinger 
 Koster omkring 40 mio. kr. 
 Forventes at stå klar skolestart 2023 
 Erik Arkitekter er bygherrerådgiver, PN Tømrer & Byggefirma er totalentreprenør. Arkitekter er Rubow 

Arkitekter, ingeniører er Etos Ingeniører 

 
Yderlig information hos SCUs direktør, Pia Marlo: mail: pam@scu.dk & mobil: 3038 6060 
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