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Udtalelse -Projektleder Jette Leen Olsson 

På given foranledning skal jeg herved udtale mig om erfaringer med samarbejdet mellem Børge 
Jakobsen & Søn A/S med Jette L. Olsson (JLO) som projektleder og Herlufsholm Skole og Gods 
som bygherre. 

Børge Jakobsen & Søn har gennem årene udført flere større og mindre byggearbejde r for Herlufs holm 
Skole og Gods. I perioden 2008 -2013 har det især omfattet 2 større projekter, hvor Børge Jakobsen & 
Søn har været hovedentreprenør med JLO som projektleder: 

• Bodilgården - en ny elevbygning til skolens kostelever; ibrugtaget 2009; samlet anlægsbud get 
ca. 30 mio. kr. ekskl. moms. 

• Fysikum - udvidelse og modernisering af skolens undervisningslokaler til naturfag ; ibrugta get 
2013; samlet anlægsbudget ca. 14 mio.kr. ekskl. moms. 

Projekterne er gennemført med overholdelse af det aftalte budget og inden for den aftalte tidsplan 
(sidstnævnte endog med aflevering forud for tidsplanen). 

Vi har ved disse projekter haft et glimrende samarbejde med JLO, som jeg især vil karakterisere ved 
konsekvens, sikker koordinering mellem byggeriets parter, fokus på økonomi og tidsplan, løsnings 
orienteret og med løbende opfølgning på byggepladsens  sikkerhedsforhold. 

Som det fremgår af ovenstående har vi gennem årene oplevet et særdeles godt og kompetent samar 
bejdsforhold , som vi bestemt gerne vil videreføre ved andre byggeprojekter  i fremtiden. Om ønsket 
er man velkommen til at kontakte teknisk chef Michael Pilemand eller undertegnede for yderligere 
oplysninger. 

Med venlig hilsen 
Herlufsholm Skole og Gods 
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Rektorkontor 
Kontortid kl. 8.30-11.30 & 12.30-15.00 
Telefon 55 75 35 00 Telefax 55 75 35 14 e-
mail : rektorkontor@herlufsholm .dk 

Direktionskontor 
Kontortid  kl. 8.00-15.00 * Fredag  kl. 8.00-14.30 

Telefon 55 75 35 0 I Telefax 55 75 35 11 
e-mai l:j ung@herlufsholm.dk
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