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Udtalelse fra Skovlunde Skolebestyrelse i forbindelse med placering af Dagplejens le-

gestue, som tænkes flyttet fra Himmel og Hav til pedelboligen ved Skovlunde Skole 

Afdeling Rosenlund eller som modulbyggeri i lokalområdet. 

 

Skolebestyrelsen på Skovlunde Skole indgår gerne i drøftelser om anvendelsen af skolens byg-

ninger, og vi anerkender, at der grundet den planlagte byudvikling med op til 780 boliger i de 

kommende år kan være behov for at tænke anderledes om anvendelsen af de eksisterende 

bygninger og deres anvendelse. Men vi vil påpege, at vi sammen med forældre i dagple-

jen/dagtilbud gerne vil inddrages i god tid, så vi sammen og fremadrettet kan finde de gode 

løsninger for børn i dagtilbud og i skole. 

 

På Skovlunde Skole er Pedelboligen et pædagogisk tilbud, som både anvendes skolens/BFO 

elever, som i perioder af dagen eller i perioder har et behov for andre rammer. Samtidig ind-

går pedelboligen også som en del af BFO´s satsning på nogle af FN´s 17 verdensmål. Der er 

således et etableret hønsehold, der er højbede og drivhuse, som BFOéns elever passer og ple-

jer. Der er planer for arbejdet med FN´s verdensmål for de kommende tider. 

 

Bygningen trænger til uanset fremtidigt formål til en meget kærlig hånd særligt indenfor, idet 

vi nu med held efter flere års samarbejde med rottefængeren har fået bekæmpet/begrænset 

rotterne i området.   

 

Skolebestyrelsen på Skovlunde Skole vil pege på, at der som bedste løsning bør findes en pla-

cering i lokalområdet, som tilgodeser, 

- gode forhold for dagplejens børn og medarbejdere indendørs såvel som udendørs 

- gode trafikale forhold omkring dagplejen 

 

Skolebestyrelsen vil derfor pege på et modulbyggeri som første prioritet, idet vi ikke umiddel-

bart kan se dagplejen placeret med gode udendørs- og indeforhold i pedelboligen. Pedelboligen 

og området er placeret i BFO/indskolingens udendørs forhold, hvorfor der vil være en del leg 

og ”støj” fra større børn i både undervisning og i pauser. 

 

Såfremt løsningen peger på anvendelsen af skolens pedelbolig, så ønsker vi, at skolens ledelse 

og medarbejdere inddrages i at finde passende andre løsninger for både det pædagogiske ar-

bejde, BFO´s miljøindsats i forhold til FN´s Verdensmål, og til BFO´s hønsehold, som har en 

lang historie på Skovlunde Skole. 

 

 

Endelig vil vi påpege, at vi som skolebestyrelse gerne vil inddrages i både planer for anvendel-

sen af skolens bygninger i deres nuværende form – men også, når der skal kapacitetstilpasses 

for skolens fremtidige elever i de kommende år.  
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Vi ser derfor gerne, at der udarbejdes en samlet plan for udbygningen af børneområdet i 

Skovlunde, som både tager højde for kendte børn og for kommende tilflyttende børn. 

 

 

med venlig hilsen 

 

 

Rene Jensen 

Formand for skolebestyrelsen 
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