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Opsamling fra møde mellem centerchef Per Kensø, økonomichef Henrik Thorning og Skolebestyrelsen ved Skovlunde Skole.
Mødet blev gennemført mandag d. 21. juni kl 17.15 – 19.00 på Afdeling Rosenlund.
Deltagere:
Per Kensø, centerchef
Henrik Thorning, økonomichef
René Jensen, formand for Skolebestyrelsen
Nicolaj Larsen
Kim A. Rasmussen
Ann Dorthe G. Davidsen
Christine Skovgaard
Sandra S. Nøddebo
Louise Rødkilde Sørensen
Nawa H. Walbum souschef
Per Udesen, distriktsskoleleder
René Jensen bød velkommen og indledte mødet med en kort rammesætning af den forudgående kommunikation.
Henrik Thorning gennemgik udvalgte data omkring den demografiske udvikling, som bla. peger
på, at der frem mod januar 2025 vil være en forventelig tilvækst i elevtallet på Skovlunde
Skole på op mod 275 – 300 elever. Den aktuelle stigningstakst er på den korte bane lidt lavere, end den som prognosen foreskriver, og prognosens yderste data for 2032 peger på en
potential stigning på mere 500 – 700 elever grundet den store boligudbygning.
De yderste data er dog forbundet med en vis usikkerhed.
Boligudbygningsplanen omfatter op mod 789 boliger fordelt på forskellige boligtyper frem mod
2025/26. Heri indgår bl.a. en stor mængde ungdoms-/studieboliger(ca. 325 - 350) i Lautrupparken i forbindelse med DTU. Af almindelige boliger er derfor ca. 400 – 425, som dels består
af mindre rækkehusbyggerier, lejligheder i forskellig størrelse og nogle ældreboliger. Udover
de planlagte boligbyggerier sker der også en udskiftning i villaområderne i Skovlunde, hvor ældre borgere sælger deres huse og børnefamilier flytter ind. Omfanget af denne udskiftning
kendes ikke, idet den er markedsafhængig.

Det forventede stigende elevtal vil på sigt kunne udløse minimum, hvad der svarer til 11 klasser frem mod 2025/2026 og 2026/2027 – afhængigt af boligernes færdiggørelse og dermed
indflytningstakten.
Den demografiske udvikling følges derfor nøje fra forvaltningens og fra politisk hold.
Henrik Thorning orienterede om, at han sammen med en planlægger og skoleleder Per Udesen
havde været rundt på begge matrikler for at vurdere og opgøre muligheden for at etablere
klasselokaler og vurdere kapaciteten mht. faglokaler.
Forvaltningen oplevede at der i de kommende nære år er mulighed for at have plads til kommende elevtal i klasselokaler – men at der skal skabes et mere præcist overblik over kapaciteten for faglokalerne. Og at der er lokaler som vil skulle indrettes til anden brug, inden eleverne
banker på.
Der var bred enighed om, at det vil være fornuftigt og nødvendigt både at få gennemført en
vurdering af de seneste ændringer i Lov om Folkeskole mht. timetal, så faglokaler ikke bliver
en flaskehals og så faglokaler kan leve op til de udfordringer for fleksibilitet, som fordres bl.a. i
forbindelse med gennemførelse af FSA praktisk/musiske fag.
Fra skolebestyrelsens side blev der markeret et ønske om,
- at der bliver udarbejdet en plan både for at sikre den samlede kapacitet,
- en plan som skal tage afsæt i de visioner, der er for folkeskolen hos politikere og i
blandt skolens forældre og medarbejdere.
Der var et ønske om, at der blev iværksat en plan, som sikrede,
- at skolens kapacitet og faciliteter var i orden inden eleverne står på dørtærsklen, og en
plan som i flere tempi kan iværksættes afhængigt af kapacitetsudfordringerne
Skolebestyrelsen har et stort ønske og et stort behov for,
- at de endelige demografiske data kvalificeres, så der kan udarbejdes en samlet plan for
kapacitet og for renovering af skolen over en årrække – trin for trin
- at der arbejdes med et sæt visioner for Skovlunde Skole, som samlingspunktet for børn
og unge i skolealderen i Skovlunde,
- at planen omfatter både kapacitet, pædagogiske værdier for undervisning og fritid,
- at Børne – og Skoleudvalget anerkender behovet for, at der udarbejdes en samlet og
trinvis plan for de forskellige tilpasninger,
- at der tilknyttes personale/kompetencer, som kan bistå udviklingen af Skovlunde Skole
med afsæt i skolebestyrelsens og i Børne- og Skoleudvalgets visioner for Skovlunde.
Skolebestyrelsen tænker, at det kan være en god ide/forudsætning, at Ordblindeinstituttets
placering overvejes/genovervejes, idet en evt. flytning af OI fra Afdeling Lundebjerg kan skabe
plads for andre overvejelser om skolens udvikling
Afslutningsvis blev det aftalt, at der tilrettelægges en møderække mellem Forvaltningen ved
centerchef Per Kensø samt relevante medarbejdere, som kan understøtte og facilitere en god
plan for Skovlunde Skole.
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