
ESBJERG SKOLEBIO 
FLYTTER I NYE LOKALER 

Torsdag d. 28. marts åbner biografen i de nye lokaler nede på Broen, og selvfølgelig flytter 
Esbjerg Skolebio med. Med nye lokaler følger også en ny måde at gøre tingene på, og det vil 
vi prøve at forklare. 

Indgangen til den nye biograf bliver på øverste etage ved siden af restauranten The Burger, og 
det er også her man skal gå ind til skolebio. Som I hurtigt vil opdage, så får biografen ikke et 
stort lobbyområde, som vi er vant til i de nuværende lokaler. Det betyder også, at det måske 
kan blive lidt trangt omkring popcorn-boderne m.m., men vi er fulde af forhåbning om, at det 
nok skal gå.

Men også netop fordi der ikke er ret meget plads ved indgangen, så kan vi ikke lukke børnene 
den vej ud. Den normale udgang fra de nye sale bliver i en gang på en mellem-etage, og så 
med en trappe ned og direkte ud i Exnersgade. Fra Skolebios side synes vi ikke det er en 
sikker løsning, at børnene skal ud og stå på gaden, hvis nu i forældre er blevet forsinket. Vi 
er derfor i samråd med biografchefen kommet frem til følgende løsning. Når I kommer for at 
hente jeres børn, så bliver I lukket ind i ankomstområdet og venter ude foran indgangene til 
salene. Når så filmen er færdig, går I ind igennem en af salene og ser efter jeres børn. Men 
bare rolig: vi sørger for at der står en frivillig, der sikrer at ingen børn begynder at gå ned af 
trappen og ud, uden at de er sammen med en voksen. Undtagelsen er dog, hvis de har fået 
tilladelse af jer til selv at gå fra biografen. 

Vi gør i den sammenhæng opmærksom på, at Esbjerg Skolebio og Biografens ansvar ophører, 
i det øjeblik barnet går ud af døren i Exnersgade. Sørg derfor for at komme i god tid, og tag 
højde for trafik- og parkeringsudfordringer.

Med venlig hilsen


