
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

BALLERUP KOMMUNE 

   

 
Rådhuset 

Hold-an Vej 7 
2750 Ballerup 

Tlf: 4477 2000 
www.ballerup.dk 

 

Dato: 13. maj 2020 

 

E-mail: skovlundeskole@balk.dk 

Kontakt: Per Udesen 

 

Vedrørende: Ansøgning til Ballerup Kommune om tilknytning af en ekstern 

konsulent(proceskonsulent) til afklaring den fremtidige skole-

struktur på Skovlunde Skole. 

 

 Beløbsramme: 75.000 kr. 

 

 Periode juni 2020 – december 2020 

 

Målet er, at vi på Skovlunde Skole kan skabe den gode pædagogiske 

fortælling og de bedste rammer for skolens elever på Skovlunde 

Skole i de kommende år. En del af den gode fortælling er den gen-

nemtænkte løsning på de kapacitetsmæssige udfordringer i de kom-

mende år, hvor antallet af elever i den skolepligtige alder forventes 

at stige med 150 – 200 elever i perioden frem til 2025/2026.1   

 

Konsulenten skal i samarbejde med skolens ledelse og skolebesty-

relsen facillitere drøftelser:  

- med skolebestyrelse/forældregrupper,  

- med medarbejdere i afdelinger og MED,  

og  

sikre gennemførelse en afklarende proces sammen med skolens 

ledelse og skolens bestyrelse. 

 

Formål og tidsplan for skolestrukturdebat på og om Skovlunde Skole: 

 

Formål med debatten af skolestrukturen for Skovlunde Skole er:  

- at få afklaret anvendelsen af Skovlunde Skoles matrikler med henblik på, at Skovlundes 

børn og unge får en oplevelse af et skoleforløb, hvor de går på én skole og møder 

mange andre børn/unge fra Skovlunde.  

 

Skolestrukturen skal sikre at: 

- alle elever kan være på Skovlunde Skole i ordentlige lokalemæssige forhold 

- at alle elever lærer under bedst mulige vilkår, 

- at skolens lokaler/faciliteter i videst muligt omfang kan anvendes fleksibelt og med fo-

kus på elevernes læring. 

 

Skolestrukturen i Skovlunde skal for de kommende år medvirke til, at Skovlunde Skole for 

Skovlundes indbyggere fremstår som det naturlige førstevalg. 

 
1 Jf. Befolkningsprognose for Ballerup Kommune 2020 – 2032 vedtaget i Ballerup Kommunal-

bestyrelse april 2020. 
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Vi ønsker en debat som kommer ud blandt skolens medarbejdere, skolens forældre, og elever: 

Debatten påtænkes at forløbe henover efteråret 2020, så skolebestyrelsen i slutningen af okto-

ber/november kan mødes med Børne- og skoleudvalget og/eller formandsgruppen i Ballerup 

Kommunalbestyrelse med henblik på, 

- at afklare den fremtidige kapacitetsudfordring set i sammenhæng med et tilbud om en 

skole og læring ud fra moderne læringstilgange og i moderne læringsmiljøer, 

- at finde den optimale struktur for de forskellige trin/årgange på Skovlunde Skole. 

 

 

Tidsplan: 

 

Juni – medio august:  Fastlæggelse af grundlag, demografi, logistik omkring faglokaler, op 

stilling og kvalificering af scenarier, 

ultimo august – oktober: Drøftelse og kvalificering med medarbejdere i afdelinger og Tænke 

tank, MED, 

Drøftelse med ældste elevråd (7. – 9. klassetrin) 

Drøftelse med forældregrupper. 

Ultimo oktober – medio november:  

Drøftelse og afklaring i Skolebestyrelsen  

Ultimo november – primo december: 

Drøftelse med Børne- og skoleudvalget/formandsgruppen i Ballerup 

Kommunalbestyrelse. 

Medio december – januar 2021: 

Udarbejdelse af endelig plan for tilpasning af bygninger mht. kapaci 

tet og pædagogisk udvikling m.v.  

 

 

På Skolen vil skolens ”Tænketank” blive involveret i drøftelserne 

Skolens medarbejdere i afdelingerne 

Skolens MED-udvalg 

Skolebestyrelsen og evt. kontaktforældre og andre interesserede 

 

 

 

med venlig hilsen 

 

 

René Jensen    Per Udesen 

formand for skolebestyrelsen  distriktsskoleleder 

på Skovlunde Skole   Skovlunde Skole  

Ejbyvej 47 

2740 Skovlunde 

http://www.ballerup.dk/

