
Fakta om fusion og byggeri på Ribe Katedralskole 
 
Den 1. januar 2018 fusionerede Ribe Katedralskole og Handelsgymnasiet Ribe. I hele kalenderåret 2018 vil 
der være undervisning både på Skyttevej og i Puggaardsgade. 
 
Skolen har 462 elever fordelt på 19 klasser i det almene gymnasium (STX), 198 elever fordelt på 8 klasser på 
den handelsgymnasiale uddannelse (HHX), 98 elever fordelt på 4 klasser på den 2-årige hf-uddannelse (HF) 
og en enkelt klasse med 13 elever på merkantil erhvervsuddannelse (EUD/EUX). 
I efteråret 2018 vil der være 560 elever i Puggårdsgade og 211 på Skyttevej, og fra nytår 2018/2019 skal 
Katedralskolen være klar til at huse alle 771 elever i Puggårdsgade.  
Der er i dag ansat 57 lærere med primær arbejdsplads i Puggårdagde og 22 med primær arbejdsplads på 
Skyttevej.  
 
De to hidtidige skoler har været selvejende institutioner med hver deres bestyrelse. Det er de to bestyrelser 
og skoleledelser der, efter to års grundigt forarbejde, har truffet beslutning om fusion af de to skoler. Dette 
er blevet godkendt af undervisningsministeriet. 
Den 1. maj tiltrådte en ny bestyrelse for den fusionerede skole. En bestyrelse der først og fremmest får til 
opgave at tage de strategiske beslutninger, der er nødvendige for, at den fremtidige Ribe Katedralskole 
bliver en stærk og attraktiv skole for de unge i Ribe og opland. 
 
En sammenlægning af de to skoler skaber nogle bygningsmæssige udfordringer. Udvidelsen af fællesarealer, 
kantine, administration og lærerværelse i hovedbygningen betyder, at bl.a. lokaler med arbejdspladser til 
lærerne må rykkes fra hovedbygningen til den nyerhvervede ejendom i Puggårdsgade 4. Ved flytning af 
lærerarbejdspladser og indretning af nye prioriteres det at bevare det nuværende antal undervisningslokaler 
i hovedbygningen. 
 
Det samlede elevtal på 771 skal være på én skole. Antallet af klasser på den fusionerede institution bliver 9 
større end det gennemsnitlige antal klasser på Katedralskolen de sidste år, og det stiller krav om flere 
klasselokaler. Det er vigtigt for den fusionerede institution, at eleverne ikke spredes på flere adresser, og 
derfor er det nødvendigt at udvide i Puggaardsgade. De bygninger, der udvides med, er tegnet i samme stil 
som skolebygningerne i Sviegade og Gravsgade, således at de naturlig indgår i det eksisterende byggeri. 
Smag og behag er som bekendt forskellig, men faktum er, at der foreligger facedegodkendelser på alle tre 
huse efter lange forhandlinger med kommunen, hvor fokus entydigt var på at skabe huse, der falder ind med 
bybilledet. Et af klassehusene kommer til at ligge med facade ud mod Puggårdsgade, de øvrige to kommer til 
at ligge inde bagved på havearealer tilhørende Katedralskolen. 
 
Skolen inviterede onsdag d. 4/4 alle naboer til et orienteringsmøde. Her blev alle byggeplanerne 
præsenteret, og der blev orienteret om baggrunden for fusionen. Efterfølgende er der blevet indsendt 
byggeansøgning til Esbjerg Kommune, der har sendt projektet til høring hos naboerne. For at imødekomme 
naboerne har Ribe Katedralskole bl.a. flyttet klassehuset i haven bag huset i Puggårdagde 20 en meter 
længere ind i skolegården for at minimere skyggevirkningerne i haven bag huset i Puggårdsgade 18. Desuden 
er det af hensyn til naboerne besluttet at begrønne den ene gavl på det klassehus, der ligger i haven 
tilhørende ejendommen Puggårdsgade 4. 
 
Med denne skrivelse håber jeg at de værste misforståelser er ryddet af vejen. Skolen vil naturligvis gøre sit 
til, at vi fremover kan have en fornuftig dialog med de omkringboende. 
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