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1 Analysens baggrund, indhold og formål 

Egedal Kommune har igangsat et projekt om multifunktionelle kvadratmeter; et projekt, der 

har til formål at gøre anvendelsen af de kommunale bygninger mere fleksibel, med henblik på 

at give større mulighed for at flere brugergrupper kan benytte lokalerne i flere timer hver dag. 

Ønsket er, at de eksisterende ejendomme optimeres, så de kun rummer de nødvendige kva-

dratmeter, og samtidig gør driften mere effektiv.  

 

Som en delmængde af dette projekt er det besluttet, at der skal udarbejdes en analyse af sko-

lernes fremtidige fysiske rammer for læring, idet der skal anlægges et multifunktionelt per-

spektiv på ejendomsudnyttelsen specifikt på skolerne. I dag er skolerne fordelt på mange kva-

dratmeter, som ikke er tidssvarende indrettet. Skolerne har tilmed et stort vedligeholdelsesef-

terslæb, og Egedal Kommune har ikke tilstrækkelige ressourcer til at gennemrenovere skolerne 

med henblik på at etablere nye inspirerende læringsmiljøer.  

 

Denne analyse er blevet til via et ønske om at se på mulighederne for at anvende de fysiske 

rammer på andre måder, som understøtter bæredygtige og multifunktionelle læringsfællesska-

ber på skolerne. Skolens fysiske rammer skal således ses i sammenhæng med Egedal Kommu-

nes mål om at øge elevernes læring, trivsel samt udvikling og dannelse. Der tages derfor ud-

gangspunkt i, at skolernes fysiske rammer skal understøtte, at alle børn kan blive så dygtige, 

som de kan. 

 

Analysen bygger på et lærings- og elevperspektiv, hvor styrkelse af fællesskaber og mulighe-

der for at skabe en varieret skoledag er i fokus. Derudover fokuserer analysen på en optimeret 

brug af de fysiske rammer, både i skabelse af bæredygtige læringsmiljøer og effektiv byg-

ningsdrift. Analyseprocessen har fokuseret på en bred inddragelse af fælles elevråd, ledere, 

medarbejdere, elevråd, område- og skolebestyrelser samt politikere. 

 

Analysen i nærværende rapport viser, hvordan skolernes driftsøkonomi kan effektiviseres, set i 

sammenhæng med at understøtte en positiv faglige udvikling af skolerne. Analysen fokuserer 

på følgende: 

 

 Faglige og økonomiske konsekvenser af ny organisering af skolerne med fokus på antal 

matrikler og afdelinger 

 

 Mulighed for en øget dobbeltanvendelse af lokaler til bl.a. fritidsbrugere, biblioteker og 

klubber 

 

 Sammentænkning af lokaleanvendelse i dagtilbud, SFO’er, klubber og skoler. I sam-

mentænkningen af klubber og skoler er det forudsat, at klubberne bevares som selv-

stændige organisatoriske enheder 

 

 Øget anvendelse af eksisterende lokaler i skolerne, herunder skolernes faglokaler 

 

 Mulighed for opdeling i indskolings-/mellemtrinsafdelinger og udskolingsafdelinger 
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Analysen gennemføres ved at knytte an til forskellige scenarier, der beskriver hvordan lærings-

fælleskaber og en multifunktionel anvendelse af skolerne kan udvikles i sammenhæng. I hvert 

scenarie vil de faglige forudsætninger, som ligger til grund for optimeringen af ejendomsan-

vendelsen blive beskrevet, eksempelvis de forskellige ”håndtag” som reduktion i hjemklasser 

eller sammentænkning af et 0-10/12 års tilbud til børnene gennem samlokalisering med dagtil-

bud.  

 

Derudover er de drifts- og anlægsmæssige implikationer beskrevet for hvert scenarie. I disse 

økonomiberegninger vil vedligeholdelsesefterslæbet bl.a. indgå, både for skoler og øvrige kom-

munale bygninger, set i et 10-årsperspektiv. 

 

Grundlaget for analysen er rapporten ”Skoleanalyse i Egedal Kommune” fra september 2012, 

udarbejdet af Brøndum & Fliess samt input fra interviews og workshop med skolebestyrelser, 

organisationer og politikere afholdt 28. maj 2018. 

 

Af kommissoriet for analysen fremgår bl.a. at analysen skal undersøge hvilke geografiske om-

råder, det giver mest mening at arbejde videre med samt at det forventes, at der i distrikterne 

vil blive arbejdet med en kombination af mindre landsbyskoler og større skoler. Målet med 

analysen er således at danne udgangspunkt for en politisk beslutning om hvilke scenarier, der 

skal arbejdes videre med, set i forhold til den fremtidige skoleorganisering, samt angive mulige 

funktioner skolerne fremadrettet skal rumme.  

 

I analysen er der følgelig lagt vægt på, at de faglige forudsætninger er beskrevet på en sådan 

måde, at de giver politikerne mulighed for at tage stilling til, hvad der kan arbejdes videre 

med.  

 

For hvert scenarie er der i henhold til kommissoriet udarbejdet en business case omfattende 

følgende temaer: 

 

1. Formål og indhold i scenariet 

 

2. Økonomi, herunder investeringsbehov og økonomisk gevinst/konsekvens målt ved drift 

og vedligehold 

 

3. Faglige muligheder og effekt af scenariet 

 

4. Implementering af forslaget 

 

5. Antagelser og forudsætninger 

 

6. Risikovurdering 
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Analysen baserer sig på en række fælles optimeringsprincipper på tværs af scenarierne: 

 

 Fokus på bygningens funktionalitet: Det vurderes i hvert enkelt scenarie, hvordan sko-

lernes kvadratmeter understøtter skolernes kerneydelser gennem kvadratmeternes 

funktionalitet 

 

 Fokus på bygningens vedligeholdelsesmæssige stand: Der fokuseres både på de hidti-

dige vedligeholdelsesudgifter og estimater over fremtidigt vedligeholdelsesbehov. Jo 

større fremtidigt vedligeholdelsesbehov, i desto større udstrækning overvejes alterna-

tive løsninger 

 

 Fokus på salgsprovenu ved eventuelt salg samt nuværende driftsøkonomi: Jo højere 

salgsprovenu ved salg af bygningerne og jo højere driftsudgifter til ejendomsdrift, i de-

sto større grad overvejes alternative løsninger 

 

 Fokus på at fremme supplerende anvendelse af bygningerne til fordel for brugere: Fo-

kus på at skabe bedre udnyttelse af bygningerne i et 24/7-perspektiv. Jo højere efter-

spørgsel fra borgere, foreninger etc., i desto større udstrækning fokuseres på at sikre 

en sådan bredere anvendelse af de pågældende kvadratmeter  

 

I forlængelse af Egedal Kommunes ønske om, at eksisterende ejendomme optimeres, så de 

kun rummer de nødvendige kvadratmeter, og samtidig gøre driften mere effektiv rummer 

nærværende analyse forskellige forslag til, hvordan såvel dagtilbud som biblioteker kan flyttes 

til skolerne. Det anbefales, at dagtilbudsområdet samt bibliotekerne inddrages i forhold til den 

videre proces. 

 

1.1 De otte scenarier 

I analysen opereres der med otte scenarier, to scenarier hvert af de fire distrikter. Scenari-

erne, der i nogen grad kan kombineres, omfatter således:  

 

1. Distrikt Ganløse 

1. Scenarie 1: Sammenhængende læringsmiljø i Slagslunde  

2. Scenarie 2: Ganløse Skole som fritids, kultur- og læringshus 

 

2. Distrikt Stenløse 

1. Scenarie 1: Bækkegårdsskolen som distriktets udskolingsskole 

2. Scenarie 2: Justering af distrikterne i Bækkegårdsskolens område 

 

3. Distrikt Smørum 

1. Scenarie 1: Investering i nye læringsmiljøer på færre kvadratmeter 

2. Scenarie 2: Nye læringsmiljøer gennem basis- og udskolingsskole 

 

4. Distrikt Ølstykke 

1. Scenarie 1: Investering i nye læringsmiljøer på færre kvadratmeter 

2. Scenarie 2: Nye læringsmiljøer gennem basis- og udskolingsskole  
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1.2 Økonomiske beregningers indhold og afgrænsning 

I analysen er de økonomiske konsekvenser beregnet på følgende områder: 

 

1. Årlige driftsbesparelser – skoleområdet: De årlige driftsbesparelser på skoleområdet er i 

denne analyse beregnet som et nettoresultat af to (modsatrettede) økonomiske konse-

kvenser: På den ene side resulterer sammenlægning af skoleafdelinger i visse tilfælde i 

muligheden for at sammenlægge klasser, og på den anden side vil en ændret elevforde-

ling kunne resultere i øgede transportomkostninger for de involverede elever. Der er 

ikke indregnet driftsmæssige konsekvenser som følge af eventuelle organisatoriske æn-

dringer (fx besparelser i ledelse og administration) 

 

2. Årlige driftsbesparelser – bygninger: De årlige driftsbesparelser gennem optimeret byg-

ningsdrift skaffes ved at anvende færre kvadratmeter og dermed reducere driftsudgifter 

(fx vand, varme og el) samt vedligeholdelsesudgifter både indvendigt og udvendigt 

 

3. Reduktion i vedligeholdelsesefterslæb og energioptimering: Ved at reducere antallet af 

kvadratmeter falder vedligeholdelsesefterslæbet, hvilket skaber bedre muligheder for at 

prioritere de ”tilbageblevne” kvadratmeter. Herudover medfører en reduktion i antallet 

af kvadratmeter en reduktion i Egedal Kommunes planlagte udgifter til energioptime-

ring 

 

4. Salgsprovenu: Salgsprovenuet beregnes med udgangspunkt i de matrikler, som bliver 

ledige gennem en samling af aktiviteterne. Der er foretaget en såkaldt ”kantstensvur-

dering” for de bygninger, der på tværs af scenarierne foreslås afhændet. En ”kantstens-

vurdering” er en ejendomsmægleropgørelse over de forventede indtægter ved salg af 

den pågældende bygning foretaget ud fra ”det der kan ses fra vejen” samt en vurdering 

ud fra foreliggende materiale. Egedal Kommune står for byggemodning og salg, hvorfor 

udgifter til byggemodning er modregnet i salgsprovenuet. 

 

Kantstensvurderingerne er en ”alt andet lige”-vurdering af, hvad de vurderede ejen-

domme vil kunne indbring ved et salg. Der er ikke taget højde for kommunens øvrige 

udbud af grunde, ligesom der ikke er lavet en vurdering af, hvornår et eventuelt salgs-

provenu vil kunne realiseres. Det anførte salgsprovenu skal således tages med de for-

behold, og genovervejes i en efterfølgende fase, der kan sikre, at kommunens samlede 

forventede indtægter via salg af arealer mv. ses i en sammenhæng med det her anførte 

salgsprovenu 

 

5. Udgifter til anlæg og implementering: Anlægs- og implementeringsudgifter (ekskl. ener-

girenoveringer), eksempelvis ved sammenlægning af skoleafdelinger, sammenlægning 

af klub og skole, sammenlægning af bibliotek og skolens pædagogiske læringscenter 

(PLC), sammenlægning af dagtilbud og skole mv. er endvidere beregnet i analysen 
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Det skal bemærkes, at de økonomiske konsekvensberegninger bag scenarierne er overordnede 

og således ikke rummer detailberegninger. Detailberegninger – fx beregninger relateret til 

udearealer, inventar, genhusning, sikker skolevej, indretning af musiklokaler mv. - vil først 

gennemføres, hvis scenariet vedtages.  

 

Rapportens forslag til scenarier vil således efter politisk stillingtagen og en eventuel positiv 

principbeslutning blive uddybet yderligere. I den forbindelse vil implementeringsproces og im-

plementeringsomkostninger blive analyseret og beskrevet i dybden, som en integreret del af 

den konkrete løsningsbeskrivelse. Løsningsbeskrivelsen, herunder implementeringsproces og 

implementeringsomkostninger samt en samlet finansieringsplan, vil udgøre den endelige efter-

bearbejdning af scenariernes forslag. 
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2 Resumé: Bedre læringsmiljøer – færre kvadratmeter 

Analysen anviser - gennem en række scenarier - veje til en fremtidig anvendelse af skolernes 

kvadratmeter, der understøtter skolernes læringsmiljø og samtidig anviser veje til at anvende 

færre kvadratmeter.  

 

2.1 De otte scenarier 

I analysen opereres der med otte scenarier, to scenarier hvert af de fire distrikter. Scenarierne 

- der i nogen grad kan kombineres (markeret med * i den efterfølgende figur) - er følgende:  

 

Figur 1 De otte scenarier 
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For hvert af de otte scenarier er der beregnet økonomiske konsekvenser1 for så vidt angår føl-

gende områder: 

 

1. Årlige driftsbesparelser – skoleområdet: De årlige driftsbesparelser på skoleområdet er i 

denne analyse beregnet som et nettoresultat af to (modsatrettede) økonomiske konse-

kvenser: På den ene side resulterer sammenlægning af skoleafdelinger i visse tilfælde i 

muligheden for at sammenlægge klasser, og på den anden side vil en ændret elevforde-

ling kunne resultere i øgede transportomkostninger for de involverede elever. Der er 

ikke indregnet driftsmæssige konsekvenser som følge af eventuelle organisatoriske æn-

dringer (fx besparelser i ledelse og administration) 

 

2. Årlige driftsbesparelser – bygninger: De årlige driftsbesparelser gennem optimeret byg-

ningsdrift skaffes ved at anvende færre kvadratmeter 

 

3. Reduktion i vedligeholdelsesefterslæb og energioptimering: Ved at reducere antallet af 

kvadratmeter falder vedligeholdelsesefterslæbet og de forventede udgifter til energiop-

timeringer 

 

4. Salgsprovenu: Salgsprovenuet beregnes med udgangspunkt i de matrikler, som bliver 

ledige gennem en samling af aktiviteterne. Der er anført et spænd i salgsprovenu i for-

hold til om der er tale om ejendomsværdi som erhverv, som bolig eller som bygge-

grund. Egedal Kommune står for byggemodning og salg, hvorfor udgifter til byggemod-

ning er modregnet i salgsprovenuet. 

 

Det anførte salgsprovenu er en ”alt andet lige”-vurdering af, hvad de vurderede ejen-

domme vil kunne indbring ved et salg. Der er ikke taget højde for kommunens øvrige 

udbud af grunde, ligesom der ikke er lavet en vurdering af, hvornår et eventuelt salgs-

provenu vil kunne realiseres. Det anførte salgsprovenu skal således tages med de for-

behold, og genovervejes i en efterfølgende fase, der kan sikre, at kommunens samlede 

forventede indtægter via salg af arealer mv. ses i en sammenhæng med det her anførte 

salgsprovenu 

 

5. Udgifter til anlæg og implementering: Anlægs- og implementeringsudgifter (ekskl. ener-

girenoveringer), eksempelvis ved sammenlægning af skoleafdelinger, sammenlægning 

af klub og skole, sammenlægning af bibliotek og skolens PLC, sammenlægning af dag-

tilbud og skole mv. er endvidere beregnet i analysen 

 

 

                                           
1 Der henvises til afsnit 7 for en nærmere beskrivelse af forudsætninger, antagelser mv. 
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Den efterfølgende tabel sammenfatter de økonomiske konsekvenser for hvert af de otte scenarier: 

 

Tabel 1 Økonomiske konsekvenser for de otte scenarier (mio. kr.) 

 
1. Årlige drifts- 

besparelser  
(skoleområdet) 

2. Årlige drifts- 
besparelser  
(bygning) 

3. Reduktion i vedli-
geholdelsesefterslæb 
og energioptimering 

4. Salgsprovenu 5. Anlæg og  
implemente-

ring 

6. Anlægsudgift 
(vedligeholdelses-

efterslæb og  
energirenovering) 

Minimum Maksimum 

Distrikt Ganløse - scenarie 1: 
Sammenhængende lærings-
miljø i Slagslunde* 

0 0,3 0,2 4 6 4 3 

Distrikt Ganløse - scenarie 2: 
Ganløse Skole som fritids-, 
kultur- og læringshus* 

0 0,5 11 7 8 4 13 

Distrikt Stenløse - scenarie 1: 
Bækkegårdsskolen som di-
striktets udskolingsskole* 

4 5 51 65 84 85 102 

Distrikt Stenløse - scenarie 2: 

Justering af distrikterne i 
Bækkegårdsskolens område 

1 4 58 54 64 46 148 

Distrikt Smørum - scenarie 1: 
Investering i nye læringsmil-
jøer på færre kvadratmeter* 

0 1 38 47 57 20 98 

Distrikt Smørum - scenarie 2: 
Nye læringsmiljøer gennem 

basis- og udskolingsskole 

0,3 1 38 47 57 53 98 

Distrikt Ølstykke - scenarie 1: 
Investering i nye læringsmil-
jøer på færre kvadratmeter* 

0 3 63 55 60 44 91 

Distrikt Ølstykke - scenarie 2: 
Nye læringsmiljøer gennem 
basis- og udskolingsskole 

0 1 1 19 27 36 153 

Note: 

Der er for så vidt angår salgsprovenuet anført et spænd, som angiver laveste og højeste værdi alt efter om der er tale om ejendomsværdi som erhverv, som bolig eller som 

byggegrund. 
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De i tabellen anførte økonomiske konsekvenser opnås ved fuld implementering, dvs. i de til-

fælde, hvor bygninger er afhændede og flytningerne eksekveret fuldt ud. 

 

De årlige driftsbesparelser på bygningsdriften er beregnet med udgangspunkt i det historiske 

forbrug og ikke med udgangspunkt i principperne bag budgettildelingen. Budgettet til byg-

ningsdrift er afsat som en samlet pulje til alle kommunale bygninger. Denne pulje udmøntes på 

baggrund af en konkret, individuel vurdering af vedligeholdelsesbehov på de enkelte bygnin-

ger. Da skolerne generelt set er de mest nedslidte bygninger i kommunen, afspejler det histo-

riske forbrug også, at der er brugt forholdsvist mere på at vedligeholde skolekvadratmeter end 

kvadratmeter på daginstitutioner, idrætsanlæg og øvrige kommunale bygninger. Dermed er 

der risiko for, at det historiske forbrug kan overvurdere det fremtidige effektiviseringspotenti-

ale. Såfremt man tager udgangspunkt i principperne bag budgettildelingen, vil analysens be-

regnede effektiviseringspotentiale blive reduceret med 20-30%, svarende til ca. 2-3 mio. kr.  

 

Egedal Kommune kan på den baggrund overveje at prioritere 2-3 mio. kr. årligt af effektivise-

ringspotentialet til bygningsvedligehold for at undgå et fremtidigt vedligeholdelsesefterslæb i 

Egedal Kommune. 

 

Indholdet i ovenstående scenarier gør, at de økonomiske konsekvenser for samtlige otte sce-

narier ikke kan adderes, når de samlede økonomiske konsekvenser skal beregnes. Følgende 

fem scenarier (som er markeret med * i ovenstående tabel) kan lægges sammen for at opgøre 

de samlede økonomiske konsekvenser ved fuld implementering:  

 

 Distrikt Ganløse - scenarie 1:  Sammenhængende læringsmiljø i Slagslunde  

 

 Distrikt Ganløse - scenarie 2:  Ganløse Skole som fritids, kultur- og læringshus 

 

 Distrikt Stenløse - scenarie 1:  Bækkegårdsskolen som distriktets udskolingsskole 

 

 Distrikt Smørum - scenarie 1:  Investering i nye læringsmiljøer på færre kvadratmeter 

 

 Distrikt Ølstykke - scenarie 1:  Investering i nye læringsmiljøer på færre kvadratmeter 

 

Dette medfører følgende samlede økonomiske konsekvenser: 

 

Figur 2 Samlede økonomiske konsekvenser 
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Der kan – ved fuld implementering – opnås en samlet årlig driftsbesparelse på ca. 13 mio. kr., 

hvoraf de bygningsmæssige driftsbesparelser udgør ca. 9 mio. kr.2 Den samlede reduktion i 

vedligeholdelsesefterslæbet samt reduktionen i de planlagte udgifter til energioptimering udgør 

ca. 163 mio. kr., mens det forventede salgsprovenu samlet set udgør mellem ca. 178 og ca. 

215 mio. kr. De samlede afledte anlægs- og implementeringsomkostninger udgør ca. 158 mio. 

kr. 

 

De anførte anlægs- og implementeringsomkostninger på ca. 158 mio. kr. er først og fremmest 

beregnet ud fra behovet i hvert af de ovenfor nævnte fem scenarier. Herudover er der afsat 

yderligere ca. 30 mio. kr.3 til etablering af læringsrum og –miljøer: Ca. 1,5 mio. kr. til de to 

scenarier vedrørende skoledistrikt Ganløse, ca. 12 mio. kr. til scenarie 1 vedrørende skoledi-

strikt Stenløse, ca. 8 mio. kr. til scenarie 1 vedrørende skoledistrikt Smørum og ca. 9 mio. kr. 

til scenarie 1 vedrørende skoledistrikt Ølstykke. 

 

De økonomiske konsekvenser ved scenarierne er, at der sker en reduktion i Egedal Kommunes 

samlede anlægsinvesteringsbehov skabt gennem et frasalg af matrikler, og et deraf følgende 

fald i vedligeholdelsesefterslæb og udgifter til energirenovering/-optimering vedrørende de 

solgte bygninger. Samtidig indebærer scenarierne et samlet anlægsinvesteringsbehov på 158 

mio. kroner. 

 

Endvidere er der i ovenstående figur anført summen af det samlede vedligeholdelsesefterslæb 

og de samlede udgifter til energirenovering/-optimering på skoleområdet, opgjort til i alt 307 

mio. kroner (markeret med den stiplede cirkel). Dette beløb understreger, at der uanset valg 

af scenarier fortsat vil være et vedligeholdelsesefterslæb. Efterslæbet bliver mindre ved reali-

sering af scenarierne, så Egedal Kommune kan via scenarierne siges at være på vej i forhold til 

at mindske efterslæbet, uden at opgaven fuldkommen er løst. 

 

I forhold til hvert scenarie er der i de efterfølgende afsnit angivet en tidshorisont for imple-

menteringsprocessen. I tilfælde af, at samtlige scenarier vedtages vil det være hensigtsmæs-

sigt at vurdere, om tidshorisonten for nogle af scenarierne skal udvides. 

 

  

                                           
2 Den anførte bygningsmæssige driftsbesparelse opnås ved fuld implementering, dvs. når bygningerne er afhændede. I 
den mellemliggende periode vil der være ”tomgangsudgifter” forbundet med de respektive bygninger. I det tilfælde vil 
den samlede bygningsmæssige driftsbesparelse være ca. 0,5 mio. kr. lavere. 

3 Hvis der vælges andre scenarier skal anlægsinvesteringen i læringsmiljøer holdes inden for rammen på 30 mio. kr. 
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3 Scenarier for skoledistrikt Ganløse 

I dette afsnit præsenteres to scenarier for skoledistrikt Ganløse. Det første scenarie fokuserer 

på udvikling af læringsmiljøet på Slagslunde Skole gennem samling af skole og dagtilbud, 

mens det andet scenarie fokuserer på at skabe et nyt fritids-, klub- og læringstilbud til børn og 

voksne med udgangspunkt i Ganløse Skole. 

 

Præsentationen af scenarierne bygges op ud fra nedenstående temaer, som desuden er gen-

nemgående i forhold til de tre efterfølgende skoledistrikter: 

 

1. Formål og indhold i scenariet 

 

2. Økonomi, herunder investeringsbehov og økonomisk gevinst/konsekvens målt ved drift 

og vedligehold 

 

3. Faglige muligheder og effekt af scenariet  

 

4. Implementering af forslaget 

 

5. Antagelser og forudsætninger  

 

6. Risikovurdering 

 

Den efterfølgende figur viser placeringen af skoleafdelingerne i distriktet samt placering af 

klubber, biblioteker, dagtilbud mv.: 
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Figur 3 Placering af skoleafdelinger, klubber, biblioteker, dagtilbud mv. i distriktet 

 
 

3.1 Scenarie 1: Sammenhængende læringsmiljø i Slagslunde 

 

1. Formål og indhold i scenariet 

Formålet med scenariet er at søge at få flere børn og elever i dagtilbud og på Slagslunde Skole 

sammenlignet med det nuværende antal. 

 

Elevtallet på Slagslunde Skole er reelt så lavt, at afdelingen risikerer at ”lukke sig selv”, hvis 

eleverne siver hen over skoleårene. Dette skyldes for få muligheder for at danne venskaber og 

relationer i og omkring klassen, og for lidt dynamik i læringsmiljøet. Tilsvarende risikerer ind-

skrivningen i børnehaveklasserne at rumme relativt få børn, hvilket kan blive et problem i de 

efterfølgende år, hvor elevtalsprognosen ikke forudsiger en stigning i elevtallet. Erfaringen vi-

ser at der ikke indskrives flere elever i skoleårene fremover. 

 

Denne mulige situation skal ændres ved at dagtilbud og skole tænkes sammen, således at der 

etableres et børneunivers fra barnets 0. år og til det 12. år, dvs. til og med 6. klasse. Lærings-

miljøet kaldes i denne analyse for Slagslunde børneunivers.  

 

Tænkningen bag børneuniverset er, at der sikres helhed gennem en fælles fysisk placering på 

én og samme matrikel. Brobygningen mellem dagtilbud og skoler, herunder samarbejde om 

førskole, fremmes gennem fysisk sammenlægning af dagtilbud og skole.   
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2. Økonomi, herunder investeringsbehov og økonomiske konsekvenser ved drift og 

vedligehold 

De økonomiske effekter opgøres både ved driftsbesparelser og reduktion i vedligeholdelsesef-

terslæb m.m. Endvidere indgår en engangseffekt gennem et salgsprovenu af dagtilbuddets 

bygning og grund, der er blevet til overs. Efter realisering af salgsprovenuet kan dette indgå i 

finansieringen af scenariet. Det koster penge at opbygge et nyt læringsmiljø med samling af 

dagtilbud og skole, hvorfor salgsprovenuet er en vigtig fremtidig finansieringskilde.  

 

De økonomiske konsekvenser ved scenariet fremgår af den efterfølgende tabel: 

 

Tabel 2 Scenariets økonomiske konsekvenser 

 Mio. kr. 

1. Årlige driftsbesparelser (skoleområdet) 0 

2. Årlige driftsbesparelser (bygning) 0,3 

3. Reduktion i vedligeholdelsesefterslæb og energioptimering 0,2 

4. Salgsprovenu 4-6 

5. Anlæg og implementering 4 

6. Anlægsudgift (vedligeholdelsesefterslæb og energirenovering) 3 

Note: 

Den anførte bygningsmæssige driftsbesparelse opnås ved fuld implementering, dvs. når bygningerne er afhændede. I 

den mellemliggende periode vil der være ”tomgangsudgifter” forbundet med den respektive bygning. I det tilfælde vil 

den samlede bygningsmæssige driftsbesparelse være marginalt lavere. 

 

Der kan – ved fuld implementering – opnås en samlet årlig driftsbesparelse på ca. 0,3 mio. kr., 

som udelukkende vedrører de bygningsmæssige driftsbesparelser. Reduktionen i vedligeholdel-

sesefterslæbet samt reduktionen i de planlagte udgifter til energioptimering udgør ca. 0,2 mio. 

kr., mens det forventede salgsprovenu i scenariet udgør mellem ca. 4 mio. kr. og ca. 6 mio. 

kr. De afledte anlægs- og implementeringsomkostninger udgør ca. 4 mio. kr. 

 

Endvidere er der i ovenstående tabel anført det for scenariet relevante vedligeholdelsesefter-

slæb og samlede udgifter til energirenovering/-optimering, opgjort til i alt ca. 3 mio. kroner. 

Dette beløb understreger, at der fortsat vil være et vedligeholdelsesefterslæb.  

 

3. Faglige muligheder og effekt af scenariet 

Dagtilbuddet Stjernehuset foreslås således at flytte ind på Slagslunde Skole for at understøtte 

et samlet 0-12 års perspektiv. Argumentet er både fagligt, socialt og trivselsmæssigt. 

 

En samling af dagtilbud og skole muliggør udvikling af en fælles profil, eksempelvis en musik-

profil, som blev drøftet på workshoppen 28. maj 2018. Flere børn skal tiltrækkes gennem en 

profil og en sammenhængende vision.  

 

Der er store fysiske lokaler og rum på Slagslunde Skole; lokaler, der kan udnyttes bedre. Der 

skal skabes nye gruppemiljøer, som understøtter læringen og fremmer trivslen. 
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De faglige målsætninger med scenariet er følgende: 

 

 Der skabes et helhedsorienteret og sammenhængende børneliv 

 

 Større mulighed for at gennemføre fælles forløb mellem børnehavebørn og indskoling. 

Pædagogerne kan følge barnet fra børnehave og over i børnehaveklassen – og evt. vi-

dere i indskolingen 

 

 Styrke læringsfællesskaber til gavn for alle børn uanset udfordringer og behov 

 

 Styrke muligheden for faglig sparring mellem pædagoger og lærere i indskoling 

 

Baggrunden for scenariet med børneuniverser kan ud fra ovenstående opsummeres derhen, at 

der ønskes en klarere helhedstænkning, som påbegyndes allerede fra barnets første år – og 

lang tid inden barnet starter i en børnehaveklasse. De første seks år af et barns liv betyder er-

faringsmæssigt meget for den efterfølgende skolegang, og derfor er det tænkningen i scenariet 

at anlægge et helhedsperspektiv med henblik på at fremme børnenes kognitive og ikke-kogni-

tive, sociale kompetencer. På denne måde sikres en god start for børnene i indskolingen, base-

ret på at dagtilbud og skole er tænkt sammen i forvaltningens kontraktindgåelse med par-

terne. 

 

Målet er endvidere – som drøftet på workshoppen 28. maj 2018 – at nye børnefamilier bliver 

tiltrukket ved at kunne blive en del af et sammenhængende børneunivers fra vuggestue til og 

med skolens mellemtrin. Herudover er målet at tiltrække lærere og pædagoger, som kan se 

synergien som en spændende faglig udfordring. 

 

Slagslunde Skole ligger i et naturskønt område. Naturen kan blive omdrejningspunkt for ek-

sempelvis motion, idræt og bevægelse, der kombineres med grøn læring. Slagslunde Skole 

kan endvidere danne rammen om et styrket samspil med lokale kræfter og det nye Slagslunde 

Børneunivers. De lokale kræfter skal være endnu mere synlige ved at have Slagslunde Skole 

som et fælles mødested og udgangspunkt. 

 

4. Implementering af forslaget 

Scenariet er forholdsvist enkelt at realisere. Kan gennemføres i løbet af ét år. 

 

5. Antagelser og forudsætninger 

Ændring i lokalplan er ikke umiddelbart påkrævet. Skoleveje er sikre. 

 

6. Risikovurdering 

Følgende risici eksisterer: 

 

 Antallet af børn siver fra Slagslunde Skole 

 

 Salg af byggegrunde på dagtilbuddets areal trækker ud 
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3.2 Scenarie 2: Ganløse Skole som fritids-, kultur- og læringshus 

 

1. Formål og indhold i scenariet 

Ganløse Skole bliver i scenarie 2 et samlingspunkt for både fritidsbrugere, unge i klubben og 

biblioteksbrugere. Disse aspekter blev drøftet på workshoppen 28. maj 2018. 

 

Hvis klubben flyttes til Ganløse Skole kan der undgås en større investering i vedligehold af 

klubbens nuværende bygninger. I stedet for kan nogle af midlerne bruges til at opbygge et nyt 

klubmiljø på Ganløse Skole. 

 

Målet er tillige at fremme, at generationer på tværs af aldre mødes i det offentlige rum på 

Ganløse Skole. Åben skole-samarbejdet styrkes – eksempelvis via folkeskolereformens mål-

sætning om øget samarbejde med folkebibliotekerne (undervisning i kildekritik, digital dan-

nelse mv.). 

 

Ved at sammenlægge skolens PLC med Ganløses bibliotek, bliver det muligt at genindføre del-

vis personlig betjening til borgerne, baseret på fagligt uddannede medarbejdere, der både ar-

bejder for skolens PLC og for biblioteket. Frem for at have bibliotekslignende funktioner samlet 

to steder, samles biblioteket på skolen i en større og moderniseret udgave, hvor læringsmid-

lerne udvikler sig.  

 

Tænkningen er endvidere, at generationerne skal mødes og arbejde sammen. Faglig fordy-

belse og lektiehjælp kan udvides med de lokale borgere som drivende. Erfaringsvist har mange 

borgere lyst til at give en hånd med til faglig fordybelse, hvis de inviteres ind i læringsrummet. 

Mange lokale borgere har erfaring og viden, som kan berige de unge. 

 

2. Økonomi, herunder investeringsbehov og økonomiske konsekvenser ved drift og 

vedligehold 

De økonomiske effekter opgøres både ved driftsbesparelser og reduktion i vedligeholdelsesef-

terslæb m.m. Endvidere indgår en engangseffekt gennem et salgsprovenu for blandt andet 

bibliotekets nuværende bygning, der er blevet til overs, samt gennem flytning af klubben. Efter 

realisering af salgsprovenuet kan dette indgå i finansieringen af scenariet. Det koster penge at 

opbygge et nyt læringsmiljø for både elever og voksne, hvorfor salgsprovenuet er en vigtig 

fremtidig finansieringskilde.  
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De økonomiske konsekvenser ved scenariet fremgår af den efterfølgende tabel: 

 

Tabel 3 Scenariets økonomiske konsekvenser 

 Mio. kr. 

1. Årlige driftsbesparelser (skoleområdet) 0 

2. Årlige driftsbesparelser (bygning) 0,5 

3. Reduktion i vedligeholdelsesefterslæb og energioptimering 11 

4. Salgsprovenu 7-8 

5. Anlæg og implementering 4 

6. Anlægsudgift (vedligeholdelsesefterslæb og energirenovering) 13 
Note: 

Den anførte bygningsmæssige driftsbesparelse opnås ved fuld implementering, dvs. når bygningerne er afhændede. I 

den mellemliggende periode vil der være ”tomgangsudgifter” forbundet med de respektive bygninger. I det tilfælde vil 

den samlede bygningsmæssige driftsbesparelse være marginalt lavere. 

 

Der kan – ved fuld implementering – opnås en samlet årlig driftsbesparelse på ca. 0,5 mio. kr., 

som udelukkende vedrører de bygningsmæssige driftsbesparelser. Reduktionen i vedligeholdel-

sesefterslæbet samt reduktionen i de planlagte udgifter til energioptimering udgør ca. 11 mio. 

kr., mens det forventede salgsprovenu i scenariet udgør mellem ca. 7 mio. kr. og ca. 8 mio. 

kr. De afledte anlægs- og implementeringsomkostninger udgør ca. 4 mio. kr. 

 

Endvidere er der i ovenstående tabel anført det for scenariet relevante vedligeholdelsesefter-

slæb og samlede udgifter til energirenovering/-optimering, opgjort til i alt ca. 13 mio. kroner. 

Dette beløb understreger, at der fortsat vil være et vedligeholdelsesefterslæb.  

 

3. Faglige muligheder og effekt af scenariet 

Fritids- og Ungdomsklubben flyttes til Ganløse Skole. Klubben har et betydeligt vedligeholdel-

sesbehov, der er estimeret til omkring 10 mio. kroner. Fremfor at anvende disse midler til ved-

ligehold, foreslås at klubben rykker ind på ledige kvadratmeter på skolen. Det kan eksempelvis 

være i skolens afdeling Q eller i de lokaler, som ADHD-/satellitklasserne anvender. I så fald 

skal ADHD-tilbuddet flytte til andre lokaler på Ganløse Skole.  

 

Medarbejdermæssigt giver det god synergi, at der opbygges en fælles matrikel med klub, bibli-

otek og skole. Det bliver på den baggrund mulighed for et tættere samarbejde mellem lærere 

og pædagoger. Særlig perspektivfuldt er et øget samarbejde om børn med udfordringer; et 

samarbejde, der går på tværs af klub, skole og SFO. Gennem sammenlægningen bliver det 

muligt at fremme en fælles dialog og samarbejde om den fælles kerneopgave, som børnenes 

faglige og trivselsmæssige udvikling udgør. Tilmed kommer klubben tættere på hallens facilite-

ter, så der er plads til en øget fysisk aktivitet, eksempelvis via etablering af nye klatrevægge 

på skolen.  

 

Det er vigtigt, at en flytning af klubben samtidig betyder, at der sikres gode udendørsforhold til 

klubben, så det bliver attraktivt at være der – fx etablering af skaterrampe, jf. drøftelserne på 

workshoppen 28. maj 2018. Klub og SFO kan begge udnytte området i dagtimerne. Ved klub-

ben er der p.t. investeret i en multibane, som klubben har stor glæde af. Denne skal tænkes 

ind i forbindelse med en samling af klub og skole.  
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En fysisk sammenlægning af klub og skole skal sikre en tættere brug af hinandens forskellige 

styrker. Sammenlægning af PLC og bibliotek skal tilsvarende muliggøre investering og udvik-

ling, som ikke er mulig hver for sig. 

 

Det foreslås endvidere, at der – jf. afsnit 4.2 – tilføres flere elever til Ganløse Skole gennem en 

ændret distriktsopdeling (med fokus på Søsum, Toppevad og Knardrup), som ligger i grænse-

området mellem Ganløse og Stenløse distrikter. 

 

Der åbnes tillige op for flere fritidsbrugere og rehabilitering i hal/boldklub på Ganløse Skole. 

Tilbud om bibliotek vil fremme fritidsbrugeres lyst til at komme på Ganløse Skole, på grund af 

den større tilbudsvariation.  

 

4. Implementering af forslaget 

Der skal både ske en ombygning af Ganløse Skole for at opnå den ønskede forbedring af læ-

ringsfællesskaberne, samtidig med at der sker en reduktion af vedligeholdelsesefterslæbet og 

energirenoveringen gennem flytning af bibliotek og klub. Der skal afsættes tilstrækkelig tid i 

implementeringsprocessen til bruger- og borgerinddragelse, udbud, gennemførelse af ombyg-

ning samt flytning i overensstemmelse med Egedal Kommunes videre planlægning. 

 

Flytning af klubben kan umiddelbart gennemføres (i løbet af et halvt år). Flytning af biblioteket 

kræver modernisering af Ganløse Skoles nuværende PLC. Dette forventes at kunne gennemfø-

res i løbet af ét år.  

 

5. Antagelser og forudsætninger 

Ændring i lokalplan er formentlig ikke påkrævet. Skoleveje er ikke berørt af forslaget. 

 

6. Risikovurdering 

Følgende risici eksisterer: 

 

 Visionen bag flytning af biblioteket skal være klart formuleret, således at borgerne kan 

tage stilling til forslaget. Hvis visionen ikke er klar, kan en flytning medføre et faldende 

antal brugere 

 

 Fordelene af dels samling af bibliotek og pædagogisk læringscenter, dels klub og skole 

skal være klar og entydig 

 

 Salg af bibliotekets og klubbens bygninger/grunde kan trække ud 
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4 Scenarier for skoledistrikt Stenløse 

Afsnittet præsenterer to scenarier for skoledistrikt Stenløse. Det første scenarie fokuserer på 

Bækkegårdsskolen som distriktets udskolingsskole. Dette vil kræve en udbygning af skolens 

læringsmiljø, da skolen fremfor at rumme 2 spor i udskolingen kommer til at rumme mellem 6 

og 7 spor i udskolingen. Bækkegårdsskolens indskoling og mellemtrin overgår til Lærkeskolen. 

Scenariet indebærer at Stengårdsskolen lukkes og elever overføres til Lærkeskolen og Bække-

gårdsskolen. Veksø Skole er uændret som basisskole. 

 

Det andet scenarie rummer en ny grænsedragning mellem Stenløse og Ølstykke skoledistrik-

ter. De to distrikter fastholdes, men der sker en justering af distrikterne i det område, hvor 

Bækkegårdsskolen er placeret. Ændringen omfatter opbygning af læringsmiljøer, som inklude-

rer Hampelandskolens nuværende elever, Bækkegårdsskolens nuværende elever og en udbyg-

ning af Stengårdsskolen, idet der foreslås en samling af nogle af Bækkegårdsskolens elever på 

Stengårdsskolen. Dette scenarie vil have en længere indfasningsperiode, idet der foreslås nye 

rammer for eleverne på de tre skoler: Hampelandskolen, Bækkegårdsskolen og Stengårdssko-

len. Det foreslås, at Bækkegårdsskolen og Stengårdsskolen rummer eleverne, dvs. Hampe-

landskolen lukkes som matrikel. 

 

Den efterfølgende figur viser placeringen af skoleafdelingerne i distriktet samt placering af 

klubber, biblioteker, dagtilbud mv.: 

 

Figur 4 Placering af skoleafdelinger, klubber, biblioteker, dagtilbud mv. i distriktet 
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4.1 Scenarie 1: Bækkegårdsskolen som distriktets udskolingsskole 

 

1. Formål og indhold i scenariet 

Der sker en samling af alle udskolingselever i distriktet fra 7.-9. klasse på Bækkegårdsskolen. 

Målet er at tilbyde udskolingseleverne et nyt lærings- og ungdomsmiljø, hvor der tilbydes flere 

valgfag, end det er muligt uden en samling af eleverne.  

 

Lærkeskolen og Veksø Skole bliver basisskoler fra 0.-6. klasse. Der skal også for eleverne i 0.-

6. klasse udvikles et nyt læringsmiljø med renoverede og udbyggede læringsmiljøer for Lærke-

skolens elever. 

 

2. Økonomi, herunder investeringsbehov og økonomiske konsekvenser ved drift og 

vedligehold 

De økonomiske effekter opgøres på samme måde, som anført i forhold til skoledistrikt Gan-

løse: Både driftsbesparelser og reduktion i vedligeholdelsesefterslæb m.m. indgår i beregnin-

gerne.  

 

Endvidere indgår en engangseffekt gennem salgsprovenuet på bygninger og grunde, der er 

blevet til overs.  

 

Efter realisering af salgsprovenuet kan dette indgå i finansieringen af scenariet. Det koster 

penge at opbygge et nyt læringsmiljø, hvorfor salgsprovenuet er en vigtig fremtidig finansie-

ringskilde.  

 

De økonomiske konsekvenser ved scenariet fremgår af den efterfølgende tabel: 

 

Tabel 4 Scenariets økonomiske konsekvenser 

 Mio. kr. 

1. Årlige driftsbesparelser (skoleområdet) 4 

2. Årlige driftsbesparelser (bygning) 5 

3. Reduktion i vedligeholdelsesefterslæb og energioptimering 51 

4. Salgsprovenu 65-84 

5. Anlæg og implementering 85 

6. Anlægsudgift (vedligeholdelsesefterslæb og energirenovering) 102 
Note: 

Den anførte bygningsmæssige driftsbesparelse opnås ved fuld implementering, dvs. når bygningerne er afhændede. I 

den mellemliggende periode vil der være ”tomgangsudgifter” forbundet med de respektive bygninger. I det tilfælde vil 

den samlede bygningsmæssige driftsbesparelse være ca. 250.000 kr. lavere. 

 

Der kan – ved fuld implementering – opnås en samlet årlig driftsbesparelse på ca. 9 mio. kr., 

hvoraf de bygningsmæssige driftsbesparelser udgør ca. 5 mio. kr. Reduktionen i vedligeholdel-

sesefterslæbet samt reduktionen i de planlagte udgifter til energioptimering udgør ca. 51 mio. 

kr., mens det forventede salgsprovenu i scenariet udgør mellem ca. 65 mio. kr. og ca. 84 mio. 

kr. De afledte anlægs- og implementeringsomkostninger udgør ca. 85 mio. kr. 
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Endvidere er der i ovenstående tabel anført det for scenariet relevante vedligeholdelsesefter-

slæb og samlede udgifter til energirenovering/-optimering, opgjort til i alt ca. 102 mio. kroner. 

Dette beløb understreger, at der fortsat vil være et vedligeholdelsesefterslæb.  

 

3. Faglige muligheder og effekt af scenariet 

Bækkegårdsskolen tænkes i scenarie 1 som distriktets udskolingsskole. Denne mulighed blev 

drøftet på workshoppen 28. maj 2018 uden at der blev konkluderet entydigt på muligheden; 

dertil var meningerne for delte. Fordele og ulemper bliver følgelig trukket frem nedenfor. 

 

Indskoling og mellemtrin placeres på de to basisskoler – Lærkeskolen og Veksø Skole. Samti-

dig tænkes basisskolerne sammen med SFO, klub og fritidstilbud. Det fysiske fællesskab skal 

samtidig sikre, at børnene oplever et skifte i deres hverdag mellem skole, SFO og klub. Der 

skal være et særkende for skole, SFO og over til klubben med fritidsaktiviteter, ellers kan klub-

tilbuddet risikere at blive fravalgt. Dette særkende skal sikres gennem medarbejdernes profiler 

og kompetencer, der udmøntes i konkrete aktiviteter. 

 

Med Bækkegårdsskolen som udskolingsskole vil skolens 0.–6. klasse blive samlet på Lærke-

skolen. Der er 2,4 kilometer mellem Bækkegårdsskolen og Lærkeskolen.  

 

Det foreslås, at Stengårdsskolens 0.-6. klasse overgår til Lærkeskolen og Stengårdsskolens 7.-

9. klasse overgår til Bækkegårdsskolen. Stengårdsskolens matrikel sælges til udstykning. 

Dette kan ske pr. 2025 grundet SOLT. Egedal Kommune tilbagekøber skolen i 2025. I dette 

scenarie foreslås, at skolen i 2025 udstykkes i grunde. Stengårdsskolen kan lukke i 2023 og 

stå tom frem til salg i 2025. 

 

Multifunktionel anvendelse af distriktets afdelinger muliggør optimering af pladsen ved at der 

kan skabes nye fællesskaber. Både SFO, klub og fritidstilbud skal tænkes ind på matriklerne. 

Sammentænkningen i flere læringsmiljøer skal sikre, at der er tydelige skel mellem skole og 

fritid for eleverne, samtidig med at medarbejderne – både lærere og pædagoger – har et lø-

bende samarbejde hen over dagen. 

 

Målet med faseopdelingen i udskoling og indskoling/mellemtrin er at skabe et kraftcenter for 

pædagogik, læring og undervisning, som skal rumme både videreudvikling, konkret hjælp og 

vejledning. Der skal etableres læringsmiljøer på skolerne med tydelige kraftcentre som PLC 

samt tænkes et tættere samarbejde mellem biblioteket, PLC og skole.  

 

Eleverne har brug for fællesarealer til gruppearbejde, hvilket betinger, at arealerne rummer 

fleksibilitet. Eleverne skal arbejde mere fleksibelt og bruge faglokaler aktivt. Der skal etableres 

faglige veludbyggede miljøer med større fleksibilitet, end tilfældet er i dag. Læringsmiljøerne 

skal tænkes grundigt igennem i forhold til deres formål. Det skal vurderes i hvilket omfang, at 

eleverne flytter efter formål og læringsemne, dvs. der gøres delvist op med hjemklasseprincip-

pet i udskolingen (for så vidt angår 7.-9. klasse er det i analysen – hvor relevant – opereret 

med 50 % hjemklasser i forhold til det faktiske antal klasser). 
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Klubben flyttes ind på skolen og dermed opnås et lokalefællesskab, hvor pædagoger og lærere 

er i samme arbejdsfællesskab i løbet af skoledagene og deler faciliteter. Pædagogerne med-

tænkes i højere grad til at facilitere læringsprocesserne, herunder fælles tid til forberedelse 

pædagogiske aktiviteter.  

 

På workshoppen 28. maj 2018 drøftedes, at de faseopdelte skoler har den fordel, at der kan 

skabes en målrettet facilitetsudvikling. Man kunne fx samle legemiljøer, der rummer relativt 

dyrere legelegepladser på færre matrikler. Det samme kan gøres for ressourcekrævende fysik- 

og kemilokaler, der kan samles på Bækkegårdsskolen som udskolingsskole.  

 

Det er mure og vægge, der skal flyttes i det nye læringsmiljø, og det er nødvendigt at retænke 

måderne at arbejde pædagogisk på, for at det lykkes med scenariet. 

 

I forhold til indholdet i scenariet er der en bekymring, udtrykt på workshoppen 28. maj 2018, i 

forhold til hvordan overgangene mellem mellemtrin og udskoling sikres pædagogisk bedst mu-

ligt. Det skal endvidere undersøges, hvordan fællesskabsfølelse og samhørighed mellem ele-

verne kan etableres, selv om skolerne bliver opdelt i forhold til alder. Hvordan bliver det muligt 

i den faseopdelte skole, at de store passer på de små – og de små spejler sig i de store?  

 

Scenariet realiserer ressourcer væk fra drift til mursten og i stedet over til at investere i nye 

læringsmiljøer og fleksible rammer for både klasse-, hold- og gruppeundervisning. Der investe-

res i udearealer, således at der skabes læringsrum, som både omfatter idendørs- og udendørs-

aktiviteter. 

 

Det er beregnet, at ved en fuld indfasning af scenariet bliver den gennemsnitlige klassekvoti-

ent (middelværdi for perioden 2018/2019-2026/2027) følgende for de implicerede skoler: 

 

 Lærkeskolen: 26,1 (mod 25,1 uden ændring) 

 

 Bækkegårdsskolen: 25,9 (mod 24,8 uden ændring) 

 

To dagtilbud og én klub flyttes til Lærkeskolen for at skabe et børneunivers. Det drejer sig om 

Eventyrhuset, Havrevænget og Stenløse Fritids- og Ungdomsklub.  

 

Målet er gennem dette børneunivers at tiltrække børnefamilier gennem et sammenhængende 

børneunivers fra vuggestue til mellemtrin og SFO/klub. 

 

Specialtilbud i modtageklassen på Stengårdsskolen placeres fremover på Lærkeskolen. Speci-

alklasserækken forbliver fortsat på Lærkeskolen. 

 

Veksø Skole er tillige et børneunivers med fokus på hele forløbet fra barnets 0. år og til det 12. 

år, dvs. til og med 6. klasse: Dagtilbuddene Mælkevejen og De 4 årstider flyttes til skolen. De 

to dagtilbuds matrikler udstykkes til boliger. Veksø Fritids- og Ungdomsklub flyttes ind med 

base i ”leder- og administrationsbygningen” på Veksø Skole. Nuværende matrikler for klubben 

og dagtilbud sælges. 

  



 

Egedal Kommune | Læringsfællesskaber og multifunktionel anvendelse af kvadratmeter        23 

Scenariet fokuserer med andre ord på, hvordan udvikling af flersporede skoler kan fremmes 

med henblik på at etablere bedre professionelle læringsfælleskaber og sikre en effektiv udnyt-

telse af de samlede ressourcer. Opsummerende kan anføres, at scenariet muliggør etablering 

af flere spor pr. årgang på både Bækkegårdsskolen og Lærkeskolen, hvorfor det bliver muligt 

at opnå følgende faglige fordele:  

 

 Markant større og mere varieret udbud af valgfag i udskolingsskolen, herunder arbejde 

målrettet med folkeskolereformens intentioner i forhold til unge og ungdomsuddannelse 

(nye linjer, samarbejde med gymnasier og erhvervsskoler m.fl.) 

 

 Større muligheder for holddeling ud fra elevernes interesser og læringsmål i alle faser 

(fra indskoling over mellemtrin til udskoling) 

 

 Bedre mulighed for faglig sparring blandt lærere og pædagoger 

 

4. Implementering af forslaget 

Der skal både ske en udbygning og ombygning af skolerne for at opnå den ønskede forbedring 

af læringsmiljøer og -fællesskaber. Der skal afsættes tilstrækkelig tid i byggeprocessen til bru-

gerinddragelse, udbudsproces og gennemførelse i overensstemmelse med Egedal Kommunes 

videre planlægning. I gennemførelsesprocessen skal det besluttes, om der ønskes en gennem-

førelse af byggeprojektet etapevis, hvilket kræver at eleverne flytter mellem lokaler, eller al-

ternativt arbejder med genhusning i pavilloner eller på andre skoler under byggeperioden. 

 

Scenariet kræver en længere planlægningshorisont (ca. 5 år), idet der skal investeres i læ-

ringsmiljø og i udbygning af Bækkegårdsskolen.  

 

5. Antagelser og forudsætninger 

Ændring i lokalplanen vurderes ikke at være påkrævet. 

 

Skoleveje bliver berørt af scenariet, idet 0.-6. klasse i Bækkegårdsskolens nuværende distrikt 

skal gå på Lærkeskolens matrikel. Der skal følgelig gennemføres en særskilt analyse af sikker-

hedsniveauet på de(n) nye skolevej(e) til Lærkeskolen, set i Bækkegårdsskolens elevers per-

spektiv. I forlængelse heraf skal der gives støtte til offentlig transport til nogle af eleverne, 

som har fået en længere skolevej kilometermæssigt, i overensstemmelse med reglerne for 

støtte til transport. Udgifter til transport er indregnet i scenariet.  
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6. Risikovurdering 

Følgende risici eksisterer: 

 

 Visionen bag basis- og udskolingsskole skal være klart formuleret, herunder hvordan 

frigjorte midler og salgsprovenu indgår i investeringen af de nye læringsmiljøer. Hvis 

visionen bag scenariet ikke står klart, kan scenariet skabe uro og en sivning af eleverne 

frem til implementering 

 

 Scenariet kræver en udbygning generelt set, hvilket kræver en detaljeret løsningsbe-

skrivelse (grundet udbud, valg af konsortium og efterfølgende gennemførelse) 

 

 Salg af Stengårdsskolens matrikel og efterfølgende udstykning af byggegrund kan på 

grund af SOLT ske pr. 2025. Det betyder at provenuet herved indtræffer senere 

 

4.2 Scenarie 2: Justering af distrikterne i Bækkegårdsskolens område 

 

1. Formål og indhold i scenariet 

Det andet scenarie rummer en ny grænsedragning mellem Stenløse og Ølstykke skoledistrik-

ter. Dette sker ved at flere elever i Ølstykke by får mulighed for at gå på Bækkegårdsskolen, 

idet Bækkegårdsskolens distrikt udvides med dele af Ølstykke by. 

 

Flytningen vedrører omkring 470 børn i alderen 0 til 16 år, som er bosat i Ølstykke, men uden 

for Bækkegårdsskolens nuværende distrikt, samtidig med at de er tæt på Bækkegårdsskolen. 

Antal børn, fordelt efter alder og placeret på veje, er præsenteret i den efterfølgende tabel: 

 

Tabel 5 Antal børn i alderen 0 til 16 år, som kan overføres til skoledistrikt Stenløse (Bæk-

kegårdsskolen) og som i juni 2018 er bosiddende på de udvalgte veje 

Alder 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Sum 

Antal 

børn 
15 23 22 18 23 18 27 22 28 31 38 43 29 34 34 36 29 470 

Veje som 

overgår 

til Bæk-

kegårds-

skolen 

Dronning Dagmars Vej, Stenbukken, Løven, Dronning Margrethes Vej, Københavnsvej, Vædderen, Dia-

mantvej, Vesterled, Skytten, Safirvej, Rådhusstrædet, Opalvej, Provst Beckers Vej, Ametystvej, Niels 

Olsens Vej, Smaragdvej, Tingstedet og Thyra Danebods Vej 

 

Desuden sker der en mindre justering i grænseområdet mellem skoledistrikt Ganløse og skole-

distrikt Stenløse, idet veje i Søsum, Toppevad og Knardrup overføres til skoledistrikt Ganløse. 

Denne justering skyldes, at skoledistrikt Ganløse rummer relativt få elever, sammenlignet med 

de øvrige distrikter. Følgelig søges distriktet styrket.  

 

Målet med scenariet er, at elever, som i dag tilhører skoledistrikt Ølstykke og som er bosid-

dende tæt på Bækkegårdsskolen, fremadrettet får Bækkegårdsskolen som distriktsskole.  
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Stengårdsskolen tænkes i scenariet som en skole med 0.-9. klasse. 

 

Desuden foreslås, at dagtilbud Stengården og dagtilbud Kildeholm samles på Stengårdsskolen, 

hvilket muliggør en afhændelse af de to dagtilbuds matrikler.  

 

Veksø Skole er tillige med scenarie 1 et børneunivers: Dagtilbuddene Mælkevejen og De 4 års-

tider flyttes til skolen. De to dagtilbuds matrikler udstykkes til boliger. Veksø Fritids- og Ung-

domsklub flytter ind på skolen med base i ”leder-/administrationsbygningen”. Nuværende ma-

trikler for klubben og dagtilbuddene sælges. 

 

2. Økonomi, herunder investeringsbehov og økonomiske konsekvenser ved drift og 

vedligehold 

Scenarie 2 indebærer, at Hampelandskolens elever (bosiddende i skoledistrikt Ølstykke), for 

manges vedkommende i Ølstykke by bliver en del af skoledistrikt Stenløse, med Bækkegårds-

skolen som det naturlige geografiske valg af afdeling. Dette betyder, at Hampelandskolen som 

matrikel kan lukkes, hvorfor matriklen kan sælges med bygninger eller helt eller delvist ud-

stykkes til byggegrunde. 

 

Det antages endvidere i scenariet, at ca. 1/3 af Bækkegårdsskolens elever overgår til Sten-

gårdsskolens matrikel.  

 

Ændringerne betyder, at skoledistrikt Stenløse bliver større på skoledistrikt Ølstykkes bekost-

ning. Både Bækkegårdsskolen og Stengårdsskolen videreføres som matrikler med undervisning 

fra 0.-9. klasse. 

 

Samtidig foreslås som anført en mindre afskalning af elever til skoledistrikt Ganløse fra skole-

distrikt Stenløses nordlige del. Beregningen er gennemført for børn i alderen 0 til 5 år: 

 

Tabel 6 Antal børn i alderen 0 til 5 år, som kan overføres til skoledistrikt Ganløse fra 

skoledistrikt Stenløse (nordre del og børn, registeret pr. juni 2018, bosiddende på 

udvalgte veje) 

Alder 0 1 2 3 4 5 Sum 

Antal 

børn 
10 4 13 11 14 12 64 

Veje 

Blødemosevej, Bogøgårdsvej, Brunhøjvej, Knardrup Bygade, Kresten Smed Stræde, Lille-

vangsvej, Måløvvej, Nordre Sørække, Sandbakken, Skovhusvej, Skovvangsvej, Stenpils-

træde, Svinemosevej, Søsum Bygade, Søsumvej og Toppevadvej 

 

De økonomiske effekter opgøres på samme måde, som anført i forhold til skoledistrikt Gan-

løse: Både driftsbesparelser og reduktion i vedligeholdelsesefterslæb m.m. indgår i beregnin-

gerne. Endvidere indgår en engangseffekt gennem salgsprovenuet for Hampelandskolen. 

 

Salgsprovenuet vil medvirke til at finansiere anlægsinvesteringer, der er påkrævet i forhold til 

at realisere scenariet. Det koster penge dels at opbygge et nyt læringsmiljø på Bækkegårds-

skolen og Stengårdsskolen, dels at integrere dagtilbud på skolerne, hvilket kan finansieres 

gennem salgsprovenuet og indhentes gennem de årlige driftsbesparelser.  
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De økonomiske konsekvenser ved scenariet fremgår af den efterfølgende tabel: 

 

Tabel 7 Scenariets økonomiske konsekvenser 

 Mio. kr. 

1. Årlige driftsbesparelser (skoleområdet) 1 

2. Årlige driftsbesparelser (bygning) 4 

3. Reduktion i vedligeholdelsesefterslæb og energioptimering 58 

4. Salgsprovenu 54-64 

5. Anlæg og implementering 46 

6. Anlægsudgift (vedligeholdelsesefterslæb og energirenovering) 148 
Note: 

Den anførte bygningsmæssige driftsbesparelse opnås ved fuld implementering, dvs. når bygningerne er afhændede. I 

den mellemliggende periode vil der være ”tomgangsudgifter” forbundet med de respektive bygninger. I det tilfælde vil 

den samlede bygningsmæssige driftsbesparelse være ca. 200.000 kr. lavere. 

 

Der kan – ved fuld implementering – opnås en samlet årlig driftsbesparelse på ca. 5 mio. kr., 

hvoraf de bygningsmæssige driftsbesparelser udgør ca. 4 mio. kr. Reduktionen i vedligeholdel-

sesefterslæbet samt reduktionen i de planlagte udgifter til energioptimering udgør ca. 58 mio. 

kr., mens det forventede salgsprovenu i scenariet udgør mellem ca. 54 mio. kr. og ca. 64 mio. 

kr. De afledte anlægs- og implementeringsomkostninger udgør ca. 46 mio. kr. 

 

Endvidere er der i ovenstående tabel anført det for scenariet relevante vedligeholdelsesefter-

slæb og samlede udgifter til energirenovering/-optimering, opgjort til i alt ca. 148 mio. kroner. 

Dette beløb understreger, at der fortsat vil være et vedligeholdelsesefterslæb.  

 

3. Faglige muligheder og effekt af scenariet 

Gennem samling af Hampelandskolens elever med Bækkegårdsskolens elever på Bækkegårds-

skolens matrikel skabes en ny flersporet skole. Dette skaber naturligvis et behov for udbygning 

af Bækkegårdsskolen, hvilket kræver anlægsinvesteringer.  

 

Veksø Skole udbygges som anført i scenarie 1. 

 

Stengårdsskolen er i scenariet en skole med 0.-9. klasse samt ekstra kvadratmeter til at 

rumme dagtilbud Stengården og dagtilbud Kildeholm, hvis matrikler afhændes. 

 

Lærkeskolen er en skole for 0.-9. klasse – og der sker tilmed en afskalning fra Bækkegårds-

skolen, således at 1/3 af de oprindelige elever fra Bækkegårdsskolen overgår til Lærkeskolen. 

 

Læsekompetencecenteret på Hampelandskolen flyttes til én af de andre skoler i distriktet. Spe-

cialtilbud i modtageklassen på Stengårdsskolen kan forblive på skolen.  
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Det er beregnet, at ved en fuld indfasning af scenariet bliver den gennemsnitlige klassekvoti-

ent (middelværdi for perioden 2018/2019-2026/2027) følgende for de implicerede skoler: 

 

 Bækkegårdsskolen: 23,5 (mod 24,8 uden ændring) 

 

 Stengårdsskolen: 22,5 (mod 18,5 uden ændring) 

 

4. Implementering af forslaget 

Der skal både ske en udbygning og ombygning af skolerne for at opnå den ønskede forbedring 

af læringsfællesskaberne, samtidig med at der sker en reduktion i vedligeholdelsesefterslæb og 

energirenovering. Der skal være afsat tilstrækkelig tid i byggeprocessen til brugerinddragelse, 

udbudsforløb og gennemførelsesplan i overensstemmelse med Egedal Kommunes videre plan-

lægning. I gennemførelsen skal det i den videre proces besluttes, om man ønsker at gennem-

føre scenariet etapevis, som kræver at eleverne flytter imellem lokaler, eller alternativt arbej-

der med genhusning i pavilloner eller på andre skoler under byggeperioden.  

 

Scenariet kræver en længere planlægningshorisont (ca. 6 år), idet der skal investeres i læ-

ringsmiljø og i udbygning af både Bækkegårdsskolen og Stengårdsskolen. Endvidere skal dag-

tilbud lægges ind på Stengårdsskolen og Veksø Skole. 

 

5. Antagelser og forudsætninger 

Ændring i lokalplanen vurderes ikke at være påkrævet.  

 

Skoleveje bliver berørt af scenariet, idet nogle af Bækkegårdsskolens oprindelige veje ændres 

til at være tilknyttet Stengårdsskolen. Det skal undersøges nærmere, hvorvidt der er behov for 

investering i sikre skoleveje. 

 

I forlængelse heraf skal der gives støtte til offentlig transport til nogle af eleverne, som har 

fået en længere skolevej kilometermæssigt, i overensstemmelse med reglerne for støtte til 

transport. Udgifter hertil forventes kun i beskedent omfang at blive en realitet. 

 

6. Risikovurdering 

Følgende risici eksisterer: 

 

 Scenariet kræver en udbygning af Bækkegårdsskolen og Stengårdsskolen, hvilket kræ-

ver en detaljeret løsningsbeskrivelse (grundet udbud af opgaven, valg af opgavelø-

ser/konsortium og efterfølgende gennemførelse)  

 

 Salg af Hampelandskolens matrikel kan på grund af SOLT ske pr. 2025. Det betyder at 

scenariet først indfases i fuldt omfang i 2025 
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5 Scenarier for skoledistrikt Smørum 

Afsnittet præsenterer to scenarier for skoledistrikt Smørum. Det første scenarie fokuserer på 

en samling af skolen på to matrikler og med 0.-9. klasse på begge matrikler. Dette betyder, at 

både Boesagerskolen og Balsmoseskolen udbygges med et fortsat forløb fra 0. til 9. klasse. På 

den baggrund afvikles Søagerskolen og grunden udstykkes til boliger. 

 

Det andet scenarie foreslår, at Boesagerskolen bliver distriktets udskolingsskole, mens Bals-

moseskolen bliver distriktets basisskole. I dette scenarie samles Søagerskolens elever på de to 

øvrige matrikler, hvorfor Søagerskolen afvikles og grunden udstykkes til boliger. Baggrunden 

for at Søagerskolens elever samles på de to øvrige matrikler er et fremtidigt forventet vigende 

elevtal, kombineret med et relativt højt vedligeholdelsesbehov.  

 

Målet er således at anvende ressourcer på udvikling af læringsmiljøet fremfor at anvende res-

sourcerne på bygningsdrift og vedligehold. Dette betyder, at Søagerskolen lukkes i begge sce-

narier.  

 

I begge scenarier for skoledistrikt Smørum indgår Smørum Kulturhus til at opbygge et lærings-

miljø med fokus på både elever og borgere (alternativt kan overvejes nybyggeri omkring det 

nuværende kulturhus). 

 

Der er planlagt en udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Smørum-området, hvorfor de to scena-

rier for skoledistrikt Smørum ikke håndterer det øgede kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. 

 

Den efterfølgende figur viser placeringen af skoleafdelingerne i distriktet samt placering af 

klubber, biblioteker, dagtilbud mv.: 
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Figur 5 Placering af skoleafdelinger, klubber, biblioteker, dagtilbud mv. i distriktet 

 

 

5.1 Scenarie 1: Investering i nye læringsmiljøer på færre kvadratme-

ter 

 

1. Formål og indhold i scenariet 

Målet med scenarie 1 er at frigøre ressourcer til udvikling af nye læringsmiljøer på færre kva-

dratmeter. Dette sker ved at samle eleverne på to matrikler, som fremover foreslås at tilbyde 

et forløb fra 0.-9. klasse på begge matrikler. Søagerskolen foreslås derimod afviklet og grun-

den udstykket til boliger. Afstanden mellem Søagerskolen og Balsmoseskolen er 1,9 kilometer, 

dvs. relativ kort. Afsættet i to matrikler tager udgangspunkt i drøftelser på workshoppen 28. 

maj 2018. Der var ikke en entydig konklusion på workshoppen, men antallet af matrikler fra 

tre til to blev nævnt som en mulighed. 

 

På workshoppen 28. maj 2018 blev der peget på muligheden for at både Søagerskolen og 

Balsmoseskolen lukkes til fordel for en ny eller nyrenoveret skole i regi af Boesagerskolen. På 

denne nye skole skal der være plads til elever på de nuværende tre matrikler samt foreninger 

og folkebiblioteket. Etableringen ville skulle inddrage området øst for Smørum Parkvej og der-

med også inkludere etablering af en sikker overgang over Smørum Parkvej. En etablering af 

denne nye eller nyrenoverede skole er ikke beregnet, idet det er umiddelbart vurderet, at an-

lægssummen vil være for høj i forhold til anlægsloft, som p.t. eksisterer i Egedal Kommune.  
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Smørum Kulturhus’ aktiviteter flyttes gennem en rokade: 

 

 Aktiviteter i forbindelse med sal og scene flyttes til Boesagerskolen (som en del af sko-

lens hjerte) 

 

 Biblioteket flyttes til idrætsanlægget, hvor der er ledige foreningslokaler der kan anven-

des 

 

 Bibliotek og PLC tænkes sammen, med henblik på at eleverne kan anvende både biblio-

tek og pædagogisk læringscentrer i sammenhæng 

 

Specialklasserække på Balsmoseskolen og læseklasser på Boesagerskolen fastholdes i deres 

nuværende placering, med henblik på fortsat at lade klasserne være en del af skolernes tilbud.  

 

Skolerne åbnes tilmed for flere fritidsbrugere og borgere, hvor sidstnævnte inviteres ind på 

matriklen med henblik på at gennemføre rehabilitering. Input under workshoppen 28. maj 

2018 var endvidere, at der er behov for at styrke mulighederne for idræt og bevægelse for 

skolernes elever. Dette kan ske gennem et øget samarbejde med øvrige borgergrupper om ek-

sempelvis brug af haller i dagtimerne. Det vil endvidere være en idé at undersøge, om de eksi-

sterende idrætsanlæg både på og udenfor skolerne kan optimeres yderligere, således at der 

gives mulighed for anvendelse af faciliteterne for både skoler og lokalsamfund.  

 

Et centralt mål er således, at de ekstra kvadratmeter på Boesagerskolen og kulturhuset kan 

bruges til at opbygge et læringsmiljø med fokus på både elever og borgere.  

 

Dermed bliver Boesagerskolen et samlingspunkt for både børn, forældre, fritidsbrugere og bor-

gere, idet skolen åbnes mere op, således at generationer på tværs af alle aldre mødes i det of-

fentlige rum på skolen. 

 

Tænkningen er endvidere, at generationerne skal mødes og arbejde sammen. Faglig fordy-

belse og lektiehjælp kan udvides med de lokale borgere som drivende. Erfaringsvist har mange 

borgere lyst til at give en hånd med til faglig fordybelse, hvis de inviteres ind i læringsrummet. 

Mange lokale borgere har erfaring og viden, som kan berige de unge. Kulturtilbud, fritidsaktivi-

teter og skole smeltes i højere grad sammen. 

 

2. Økonomi, herunder investeringsbehov og økonomiske konsekvenser ved drift og 

vedligehold 

De økonomiske effekter opgøres på samme måde, som anført i forhold til Ganløse skoledi-

strikt: Både driftsbesparelser og reduktion i vedligeholdelsesefterslæb m.m. indgår på den 

baggrund i beregningerne. Endvidere indgår en engangseffekt gennem salgsprovenuet for 

Søagerskolen. 

 

Salgsprovenuet medvirker som i de tidligere scenarier på indtægtssiden, hvilket er vigtigt for 

at realisere scenariet. Det koster betydelige midler at opbygge et læringsmiljø på de to matrik-

ler i distriktet, hvorfor indtægter fra salg er centrale. 
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De økonomiske konsekvenser ved scenariet fremgår af den efterfølgende tabel: 

 

Tabel 8 Scenariets økonomiske konsekvenser 

 Mio. kr. 

1. Årlige driftsbesparelser (skoleområdet) 0 

2. Årlige driftsbesparelser (bygning) 1 

3. Reduktion i vedligeholdelsesefterslæb og energioptimering 38 

4. Salgsprovenu 47-57 

5. Anlæg og implementering 20 

6. Anlægsudgift (vedligeholdelsesefterslæb og energirenovering) 98 
Note: 

Den anførte bygningsmæssige driftsbesparelse opnås ved fuld implementering, dvs. når bygningerne er afhændede. I 

den mellemliggende periode vil der være ”tomgangsudgifter” forbundet med de respektive bygninger. I det tilfælde vil 

den samlede bygningsmæssige driftsbesparelse være ca. 50.000 kr. lavere. 

 

Der kan – ved fuld implementering – opnås en samlet årlig driftsbesparelse på ca. 1 mio. kr., 

som udelukkende vedrører de bygningsmæssige driftsbesparelser. Reduktionen i vedligeholdel-

sesefterslæbet samt reduktionen i de planlagte udgifter til energioptimering udgør ca. 38 mio. 

kr., mens det forventede salgsprovenu i scenariet udgør mellem ca. 47 mio. kr. og ca. 57 mio. 

kr. De afledte anlægs- og implementeringsomkostninger udgør ca. 20 mio. kr. 

 

Endvidere er der i ovenstående tabel anført det for scenariet relevante vedligeholdelsesefter-

slæb og samlede udgifter til energirenovering/-optimering, opgjort til i alt ca. 98 mio. kroner. 

Dette beløb understreger, at der fortsat vil være et vedligeholdelsesefterslæb.  

 

3. Faglige muligheder og effekt af scenariet 

Uddybende om scenariet skal anføres, at visionen er at skaffe ressourcer fra bygningsdrift med 

henblik på at investere i skoledistrikt Smørums nye læringsmiljø.  

 

Flere spor på de to matrikler giver mulighed for at tilbyde undervisning, der i højere grad med-

tager elevernes ønsker og interesser. Økonomien giver bredere rammer, når lærere og pæda-

goger skal favne færre klasser på færre matrikler, men samtidig lidt flere elever i hver af klas-

serne.  

 

Det er beregnet, at ved en fuld indfasning af scenariet bliver den gennemsnitlige klassekvoti-

ent (middelværdi for perioden 2018/2019-2026/2027) for Boesagerskolen 25,7 (mod 23,4 

uden ændring). 

 

Flere spor pr. årgang muliggør forløb på tværs af klasser, og dermed forløb med en anderledes 

undervisning, eksempelvis gennem initiativer i den åbne skole eller gennem projekter, som er 

målrettet den enkelte elevs faglige behov og interesser.  

 

Flere spor pr. årgang betyder endvidere, at både lærere og pædagoger får flere kolleger på år-

gangen at sparre og samarbejde med. Der åbnes for nye muligheder for at udbygge de profes-

sionelle læringsfællesskaber, fx gennem videndeling og temaundervisning m.m.  
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Videndelingen omfatter endvidere et udbygget samarbejde om fælles forberedelse af den fag-

opdelte undervisning, dels gennem et øget samarbejde blandt lærere med undervisningskom-

petence i de små fag, som får flere kolleger ved en samling af undervisning på færre matrikler.  

 

Der skabes tillige muligheder for gennem udbygning af læringsmiljøet, at eleverne kan indgå i 

grupper og individuelle forløb, som præcis matcher den enkelte elevs behov. Et højere antal 

spor betyder, at der på den enkelte matrikel vejledningsmæssigt kan sættes ind på tværs af 

klasser med egne vejledningskompetencer. 

 

Scenariet muliggør samling af flere spor pr. årgang på både Boesagerskolen og Balsmosesko-

len, hvorfor det bliver muligt at opnå følgende faglige fordele:  

 

 Flere valgfag, da der er flere elever og dermed lettere at oprette nye valgfag. Flere mu-

ligheder for holddeling ud fra elevernes interesser og læringsmål 

 

 Lettere adgang til at dække alle fag (også i små fag) med lærere, der har den relevante 

undervisningskompetence i faget 

 

 Lettere planlægningsvilkår, fx i forhold til efteruddannelse og vikardækning 

 

4. Implementering af forslaget 

Der skal både ske en udbygning og ombygning af skolerne for at opnå den ønskede forbedring 

af læringsfællesskaberne, samtidig med at der sker en reduktion i vedligeholdelsesefterslæbet 

og energirenoveringen. Der skal være afsat tilstrækkelig tid til brugerinddragelse, udbudspro-

ces og gennemførelse samt evt. lokalplansproces i overensstemmelse med Egedal Kommunes 

videre planlægning. I gennemførelsen skal det i den videre proces besluttes, om man ønsker 

at gennemføre byggearbejdet etapevis, som kræver at eleverne flytter imellem lokaler, eller 

alternativt arbejder med genhusning i pavilloner eller på andre skoler under byggeperioden.  

 

Scenariet kræver en længere planlægningshorisont (ca. 4 år), idet der skal gennemføres en 

større investering i læringsmiljø og udbygning af afdelingerne. Desuden skal der udarbejdes en 

detaljeret løsningsbeskrivelse i forhold til Smørum Kulturhus. 

 

5. Antagelser og forudsætninger 

Behov for ændring i lokalplanen skal vurderes nærmere, grundet inddragelse af Smørum Kul-

turhus. 

 

Skoleveje bliver berørt af scenariet, idet Søagerskolens elever skal flyttes til de to tilbagevæ-

rende matrikler i skoledistriktet. Der skal følgelig gennemføres en særskilt analyse af sikker-

hedsniveauet på de nye skoleveje til Balsmoseskolen og Boesagerskolen. 
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6. Risikovurdering 

Følgende risici eksisterer: 

 

 Scenariet kræver udbygning af to afdelinger. Der skal gennemføres en udbudsproces af 

byggeprojektet, efterfølgende valg af konsortium og dernæst gennemførelse af projek-

tet. Der forventes en samlet projektperiode for både Boesagerskolen og Balsmosesko-

len på ca. 4 år 

 

 Salg af Søagerskolen og udstykning af byggegrunde kan ske, når der er plads på de an-

dre matrikler. Dette forventes at kunne ske i løbet af ca. 4 år 

 

5.2 Scenarie 2: Nye læringsmiljøer gennem basis- og udskolingsskole 

 

1. Formål og indhold i scenariet 

Boesagerskolen bliver udskolingsskole for alle elever i skoledistrikt Smørum i dette scenarie. 

Balsmoseskolen bliver tilsvarende eneste basisskole med indskoling og mellemtrin samlet for 

alle elever i skoledistrikt Smørum. Søagerskolens elever samles på Balsmoseskolen for 0.-6. 

klasse og på Boesagerskolen for 7.-9. klasse.  

 

Scenariet rummer en vision om at udvikle skoledistrikt Smørums læringsmiljø på to matrikler 

gennem investering i nye læringsmiljøer. Smørum Kulturhus indgår i dette scenarie, i lighed 

med scenarie 1, med henblik på at skabe gode fysiske rammer om udskolingsmiljøet på Boesa-

gerskolen. Arealerne i Smørum Kulturhus indrettes til udskolingsmiljø, dvs. som en del af den 

fremtidige Boesagerskole. 

 

Fokus på en åbning af matriklerne i forhold til kultur- og fritidsbrugere er identisk med tænk-

ningen i scenarie 1.  

 

2. Økonomi, herunder investeringsbehov og økonomiske konsekvenser ved drift og 

vedligehold 

De økonomiske effekter opgøres på samme måde, som anført i forhold til skoledistrikt Gan-

løse: Både driftsbesparelser og reduktion i vedligeholdelsesefterslæb m.m. indgår i beregnin-

gerne.  

 

Endvidere indgår salgsprovenuet for salg af Søagerskolen til finansiering af investeringerne i 

læringsmiljøerne. 

 

De økonomiske konsekvenser ved scenariet fremgår af den efterfølgende tabel: 
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Tabel 9 Scenariets økonomiske konsekvenser 

 Mio. kr. 

1. Årlige driftsbesparelser (skoleområdet) 0,3 

2. Årlige driftsbesparelser (bygning) 1 

3. Reduktion i vedligeholdelsesefterslæb og energioptimering 38 

4. Salgsprovenu 47-57 

5. Anlæg og implementering 53 

6. Anlægsudgift (vedligeholdelsesefterslæb og energirenovering) 98 
Note: 

Den anførte bygningsmæssige driftsbesparelse opnås ved fuld implementering, dvs. når bygningerne er afhændede. I 

den mellemliggende periode vil der være ”tomgangsudgifter” forbundet med de respektive bygninger. I det tilfælde vil 

den samlede bygningsmæssige driftsbesparelse være ca. 50.000 kr. lavere. 

 

Der kan – ved fuld implementering – opnås en samlet årlig driftsbesparelse på ca. 1,3 mio. kr., 

hvoraf de bygningsmæssige driftsbesparelser udgør ca. 1 mio. kr. Reduktionen i vedligeholdel-

sesefterslæbet samt reduktionen i de planlagte udgifter til energioptimering udgør ca. 38 mio. 

kr., mens det forventede salgsprovenu i scenariet udgør mellem ca. 47 mio. kr. og ca. 57 mio. 

kr. De afledte anlægs- og implementeringsomkostninger udgør ca. 53 mio. kr. 

 

Endvidere er der i ovenstående tabel anført det for scenariet relevante vedligeholdelsesefter-

slæb og samlede udgifter til energirenovering/-optimering, opgjort til i alt ca. 98 mio. kroner. 

Dette beløb understreger, at der fortsat vil være et vedligeholdelsesefterslæb.  

 

3. Faglige muligheder og effekt af scenariet 

En samling af udskolingen på Boesagerskolen med i alt 6-7 spor pr. årgang ved fuld indfasning 

giver følgende muligheder: 

 

 Markant – sammenlignet med mulighederne tidligere på tre matrikler – større og mere 

varieret udbud af valgfag, herunder arbejde målrettet med folkeskolereformens intenti-

oner i forhold til ungdomsuddannelserne (nye linjer, samarbejde med gymnasier og er-

hvervsskoler m.fl.). Markant større muligheder for holddeling ud fra elevernes interes-

ser og læringsmål 

 

 Lettere adgang til at dække alle fag med lærere, der har den relevante undervisnings-

kompetence i faget 

 

 Lettere planlægningssituation i forhold til at undvære lærere, som efter-/videreuddan-

nes 

 

Det er beregnet, at ved en fuld indfasning af scenariet bliver den gennemsnitlige klassekvoti-

ent (middelværdi for perioden 2018/2019-2026/2027) følgende for de implicerede skoler: 

 

 Balsmoseskolen: 26,4 (mod 23,8 uden ændring) 

 

 Boesagerskolen: 25,7 (mod 23,4 uden ændring) 
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I workshoppen 28. maj 2018 drøftedes, hvordan det kunne sikres, at de små elever i de mind-

ste klasser fik en fast base i den faseopdelte skole. En udskolingsafdeling vurderedes af nogle 

af workshoppens deltagere at være interessant, idet de ældste børn opleves som mere robu-

ste. Tilmed bliver der mulighed for at etablere en særlig profil i udskolingen, eksempelvis i et 

sciencemiljø. Det vurderedes på workshoppen, uden at der var fuld enighed om det, at et 

skifte ved indgangen til 7. klasse kan være attraktiv for mange elever. 

 

Samtidig er det vigtigt, jævnfør workshoppens drøftelser, at undervisningsdagen ikke i for stor 

en udstrækning går med sceneskift. Der skal være sammenhæng i børnenes skoledag, det skal 

give mening for eleverne læring og der skal være respekt for børnenes alderstrin.  

 

I læringsfællesskabet skal der være fokus på trivsel, især behov for at dyrke de gode relatio-

ner mellem lærere og elever. Derfor skal der være fokus på at undgå for mange skift fra år-

gang til årgang for at bevare relation mellem elever og lærere, dvs. eksempelvis tænke i basis-

skole og udskoling. 

 

På workshoppen drøftedes endvidere, at der med fordel kan arbejdes med at gøre flere klasse-

lokaler til faglokaler, dvs. flere klasselokaler bliver omdannet til et faglokale, som bliver indret-

tet efter formålet, fx til matematik, engelsk etc. På den måde får man eleverne til at bevæge 

sig, mens faglærerne bliver i faglokalet, som dermed er indrettet til formålet, med de nødven-

dige virkemidler og læringsmiljøer.  

 

Uddybende skal fremhæves, at scenariet fokuserer på at etablere (dele af) en pædagogisk ny-

tænkende udskolingsskole i Smørum Kulturhus’ bygninger. Eksempelvis kan Ungdomsskolen 

have aktiviteter på udskolingsskolerne, dels kan ungdomsuddannelserne gennemføre undervis-

ning erlagt i udskolingens lokaler. 

 

Flere spor muliggør tillige forløb på tværs af klasser, og dermed forløb med en anderledes un-

dervisning, eksempelvis gennem den åbne skole. Denne mulighed eksisterer både i udskolin-

gen og i basiskskolen på Balsmoseskolen.  

 

Scenariet fokuserer med andre ord på, hvordan udvikling af flersporede skoler kan fremmes 

med henblik på at etablere bedre professionelle læringsfælleskaber og sikre en effektiv udnyt-

telse af de samlede ressourcer.  

 

4. Implementering af forslaget 

Der skal både ske en udbygning og ombygning af skolerne for at opnå den ønskede forbedring 

af læringsfællesskaberne, samtidig med at der sker en reduktion i vedligeholdelsesefterslæbet 

og energirenoveringen. Der skal være afsat tilstrækkelig tid i implementeringsforløbet til bru-

gerinddragelse, udbudsforløb og gennemførelse samt lokalplansproces i overensstemmelse 

med Egedal Kommunes videre planlægning. I gennemførelsen skal det i den videre proces be-

sluttes, om man ønsker at gennemføre implementeringen etapevis, som kræver at eleverne 

flytter imellem lokaler, eller alternativt arbejder med genhusning i pavilloner eller på andre 

skoler under byggeperioden.  
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Scenariet kræver en længere planlægningshorisont (ca. 4 år), idet der skal investeres i læ-

ringsmiljø og i udbygning af både Boesagerskolen og Balsmoseskolen. Desuden skal der udar-

bejdes en detaljeret løsningsbeskrivelse i forhold til Smørum Kulturhus. 

 

5. Antagelser og forudsætninger 

Behov for ændring i lokalplanen skal vurderes nærmere, grundet inddragelse af Smørum Kul-

turhus. 

 

Skoleveje bliver berørt af scenariet, idet Søagerskolens elever skal flyttes til de to tilbagevæ-

rende matrikler på skolen. Der skal følgelig gennemføres en særskilt analyse af sikkerhedsni-

veauet på de nye skoleveje til Balsmoseskolen og Boesagerskolen. 

 

6. Risikovurdering 

Følgende risici eksisterer: 

 

 Scenariet kræver udbygning af både Boesagerskolen og Balsmoseskolen. Der skal gen-

nemføres en udbudsproces af byggeprojektet, efterfølgende valg af konsortium og der-

næst gennemførelse af projektet. Der forventes en samlet projektperiode for både Boe-

sagerskolen og Balsmoseskolen på ca. 4 år  

 

 Salg af Søagerskolens og udstykning af byggegrunde kan ske, når der er plads på de 

andre matrikler. Dette forventes at kunne ske i løbet af ca. 4 år 
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6 Scenarier for skoledistrikt Ølstykke 

Nedenfor præsenteres to scenarier for skoledistrikt Ølstykke. Det første scenarie fokuserer på 

en samling af skolen på to matrikler og med 0.-9. klasse på begge matrikler. Dette betyder, at 

både Hampelandskolen og Maglehøjskolen udbygges med et fortsat forløb fra 0. til 9. klasse. 

På den baggrund afvikles Toftehøjskolen, og bygninger og grund sælges og/eller udstykkes til 

boliger. 

 

Målet er således at anvende ressourcer på udvikling af læringsmiljøet fremfor at anvende res-

sourcerne unødigt på bygningsdrift og vedligehold. Dette betyder, at Toftehøjskolen lukkes i 

scenarie 1. 

 

Det andet scenarie foreslår, at alle tre matrikler bevares. Der gennemføres basisforløb fra 0.–

6. klasse på alle matrikler, hvorimod der sker en samling af udskolingen på Hampelandskolen 

og Maglehøjskolen.  

 

Den efterfølgende figur viser placeringen af skoleafdelingerne i distriktet samt placering af 

klubber, biblioteker, dagtilbud mv.: 

 

Figur 6 Placering af skoleafdelinger, klubber, biblioteker, dagtilbud mv. i distriktet 
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6.1 Scenarie 1: Investering i nye læringsmiljøer på færre kvadratme-
ter 

 

1. Formål og indhold i scenariet 

Målet med scenariet er at kunne finansiere investeringer i læringsmiljøet på to matrikler: Ham-

pelandskolen og Maglehøjskolen. Det er en mulighed, jævnfør tidligere drøftelser i distriktet at 

tone skolerne, således at en profil med musik og kreativitet bliver endnu mere synlig, end den 

er i dag. 

 

Midlerne skaffes ved at overføre midler fra vedligeholdelse på Toftehøjskolen til investeringer i 

læringsmiljøet. Det foreslås, at elever fra Toftehøjskolen (0.-9. klasse) fordeles mellem Ham-

pelandskolen og Maglehøjskolen.  

 

Det foreslås endvidere, at Tryllefløjten, der p.t. rummer sproggrupperne, placeres udenfor di-

striktet. 

 

Samarbejdet mellem klub og skoler er veludviklet i distrikt Ølstykke. Dette gode samarbejde 

kan foldes yderligere ud gennem skolernes øgede anvendelse af Fritidsklubben Hampen. Klub-

faciliteterne kan anvendes bedre, idet de står ledige indtil kl. 14.00. 

 

Specialtilbuddet i form af læsekompetencecenteret på Hampelandskolen forbliver placeret på 

skolen, idet centret kan tænkes sammen med skolens ressourcecenter.  

 

Tillige forslås, at skolen åbnes mere op i forhold til at rumme fritidsbrugere og borgere. 

 

Scenariet håndterer ikke et øget kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet i Ølstykke-området 

(Egedal by). Et muligt alternativ til en påtænkt ny daginstitution i Egedal by er dog en udvi-

delse af nogle af de eksisterende dagtilbud i Ølstykke-området. 

 

2. Økonomi, herunder investeringsbehov og økonomiske konsekvenser ved drift og 

vedligehold 

De økonomiske effekter opgøres på samme måde, som anført i forhold til skoledistrikt Gan-

løse: Både driftsbesparelser og reduktion i vedligeholdelsesefterslæb m.m. indgår i beregnin-

gerne.  

 

Endvidere indgår salgsprovenuet vedrørende salg af Toftehøjsskolen til finansiering af investe-

ringerne i læringsmiljøerne. 

 

De økonomiske konsekvenser ved scenariet fremgår af den efterfølgende tabel: 
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Tabel 10 Scenariets økonomiske konsekvenser 

 Mio. kr. 

1. Årlige driftsbesparelser (skoleområdet) 0 

2. Årlige driftsbesparelser (bygning) 3 

3. Reduktion i vedligeholdelsesefterslæb og energioptimering 63 

4. Salgsprovenu 55-60 

5. Anlæg og implementering 44 

6. Anlægsudgift (vedligeholdelsesefterslæb og energirenovering) 91 
Note: 

Den anførte bygningsmæssige driftsbesparelse opnås ved fuld implementering, dvs. når bygningerne er afhændede. I 

den mellemliggende periode vil der være ”tomgangsudgifter” forbundet med de respektive bygninger. I det tilfælde vil 

den samlede bygningsmæssige driftsbesparelse være ca. 130.000 kr. lavere. 

 

Der kan – ved fuld implementering – opnås en samlet årlig driftsbesparelse på ca. 3 mio. kr., 

som udelukkende vedrører de bygningsmæssige driftsbesparelser. Reduktionen i vedligeholdel-

sesefterslæbet samt reduktionen i de planlagte udgifter til energioptimering udgør ca. 63 mio. 

kr., mens det forventede salgsprovenu i scenariet udgør mellem ca. 55 mio. kr. og ca. 60 mio. 

kr. De afledte anlægs- og implementeringsomkostninger udgør ca. 44 mio. kr. 

 

Endvidere er der i ovenstående tabel anført det for scenariet relevante vedligeholdelsesefter-

slæb og samlede udgifter til energirenovering/-optimering, opgjort til i alt ca. 91 mio. kroner. 

Dette beløb understreger, at der fortsat vil være et vedligeholdelsesefterslæb.  

 

3. Faglige muligheder og effekt af scenariet 

Distriktet rummer i dag tre matrikler, der ligger ret tæt på hinanden. Tilmed er der i distriktet 

et stort folkebibliotek, som ligger tæt på to af skolerne. På workshoppen 28. maj 2018 drøfte-

des mulighederne for et tættere samarbejde mellem skolerne, PLC og biblioteket. 

 

Et tættere samspil i form af lokalefællesskaber mellem skole, SFO, klub og fritidsbrugere vil 

være en fordel – og vil kunne frigøre kvadratmeter. Dette kræver en kulturpåvirkning, hvilket 

fremhævedes på workshoppen 28. maj 2018. 

 

Skoledistrikterne i grænseområdet mellem skoledistrikt Stenløse og skoledistrikt Ølstykke op-

leves som kunstige, specielt i forhold til Bækkegårdsskolen. Dette er taget op i scenarie 2 ved-

rørende skoledistrikt Stenløse. De nuværende distrikters grænser opleves således som meget 

ufleksible, hvilket betyder, at det giver god mening at se på om denne opdeling faktisk er 

bedst.  

 

På workshoppen 28. maj 2018 blev der peget på, at en lukning af en matrikel vil kræve udbyg-

ning på de resterende to matrikler. Derfor blev det på workshoppen foreslået, at alle tre ma-

trikler lukkes til fordel for etablering af en hel ny skole. På denne nye skole skal der være plads 

til elever på de nuværende tre matrikler, plads til folkebiblioteket, nye gode halfaciliteter, plads 

til børneinstitutioner og spejderhytterne. Etablering af denne nye, store skole er ikke beregnet, 

idet det er vurderet, at anlægssummen vil være for høj i forhold til anlægsloft, som p.t. eksi-

sterer i Egedal Kommune. 
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Uddybende skal det om scenariet anføres, at visionen er at skaffe ressourcer fra mursten og 

vedligeholdelsesaktiviteter med henblik på at investere i skoledistrikt Ølstykkes nye lærings-

miljø. Flere spor på to matrikler giver mulighed for bedre undervisning, der vil rette sig mod 

den enkelte elevs behov, i klassen og på tværs af klasserne.  

 

Investering i nye læringsmiljøer giver nye og bedre rammer til at favne klasserne på færre ma-

trikler, men samtidig lidt flere elever i hver af klasserne. Det er beregnet, at ved en fuld ind-

fasning af scenariet bliver den gennemsnitlige klassekvotient (middelværdi for perioden 

2018/2019-2026/2027) følgende for de implicerede skoler: 

 

 Hampelandskolen: 22,6 (mod 18,8 uden ændring) 

 

 Maglehøjskolen: 24,6 (mod 22,5 uden ændring) 

 

Flere spor pr. årgang muliggør flere forløb på tværs af klasser, og tilmed forløb med en ander-

ledes undervisning, eksempelvis gennem initiativer i den åbne skole eller gennem projekter, 

som er målrettede den enkelte elevs faglige behov og interesser.  

 

Flere spor pr. årgang betyder endvidere, at både lærere og pædagoger får flere kolleger at 

sparre og samarbejde med. Der åbnes op for nye muligheder for at udbygge de professionelle 

læringsfællesskaber, fx gennem videndeling og temaundervisning m.m.  

 

Gennem scenariet skabes der, jf. ovenfor endvidere nye muligheder for i højere grad at lade 

eleverne indgå i grupper og individuelle forløb, som præcis matcher den enkelte elevs behov. 

Endvidere vil der i større enheder være mulighed for at have et særligt vejledningsmiljø med 

flere kompetencer repræsenteret i miljøet. 

 

Visionen er at fremme både høj faglighed og høj trivsel, ved at der er flere ressourcer til dette 

på bekostning af bygningsdrift og vedligehold. Scenariet fokuserer med andre ord på, hvordan 

udvikling af skoler, der rumme flere spor end i dag, kan fremmes med henblik på at etablere 

bedre professionelle læringsfælleskaber og sikre en effektiv udnyttelse af de samlede ressour-

cer.  

 

Scenariet muliggør samling af flere spor pr. årgang på både Hampelandskolen og Maglehøjsko-

len, hvorfor det bliver muligt at opnå følgende faglige fordele:  

 

 Flere valgfag og muligheder for at tone undervisningen, eksempelvis i forhold til musik 

og kreative fag. Andre toninger er naturligvis mulige, hvilket afgøres af skolebestyrelse 

og ledelse 

 

 Lettere planlægningsvilkår, fx i forhold til efteruddannelse og vikardækning 

 

 Flere muligheder for holddeling ud fra elevernes interesser og læringsmål 
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4. Implementering af forslaget 

Der skal både ske en udbygning og ombygning af skolerne for at opnå den ønskede forbedring 

af læringsfællesskaberne, samtidig med at der sker en reduktion af vedligeholdelsesefterslæ-

bet og energirenoveringen. Der skal være afsat tilstrækkelig tid i implementeringsprocessen til 

brugerinddragelse, udbud og gennemførelse i overensstemmelse med Egedal Kommunes vi-

dere planlægning. I gennemførelsen skal det i den videre proces besluttes, om der ønskes at 

gennemføre projekt etapevis, som kræver at eleverne flytter imellem lokaler, eller alternativt 

arbejder med genhusning i pavilloner eller på andre skoler under byggeperioden.  

 

Scenariet kræver en længere planlægningshorisont (ca. 5 år), idet der skal gennemføre en 

større investering i læringsmiljø og i udbygning af både Hampelandskolen og Maglehøjskolen.  

 

5. Antagelser og forudsætninger 

Ændring i lokalplanen vurderes ikke at være påkrævet.  

 

Skoleveje bliver berørt af scenariet, idet Toftehøjskolens elever skal flyttes til de to tilbagevæ-

rende matrikler på skolen. Der skal følgelig gennemføres en særskilt analyse af sikkerhedsni-

veauet på de nye skoleveje til Hampelandskolen og Maglehøjskolen.  

 

6. Risikovurdering 

Følgende risici eksisterer: 

 

 Scenariet kræver udbygning af både Hampelandskolen og Maglehøjskolen. Der skal 

gennemføres en udbudsproces med efterfølgende valg af opgaveløser. De nye lærings-

miljøer på Hampelandskolen og Maglehøjskolen vil være klar i løbet af ca. 5 år 

 

 Salg af Toftehøjskolen og den sandsynlige efterfølgende udstykning af skolens matrikel 

kan ske så snart, at der er plads på de andre matrikler 
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6.2 Scenarie 2: Nye læringsmiljøer gennem basis- og udskolingsskole 

 

1. Formål og indhold i scenariet 

Scenarie 2 har et basisforløb på alle tre matrikler i skoledistrikt Ølstykke, dvs. alle tre matrikler 

har undervisning for 0.-6. klasse. Desuden har to af matriklerne, Hampelandskolen og Magle-

højskolen, udskoling på matriklerne. 

 

Toftehøjskolen bliver en basisskole og skolens nuværende elever fra 7.-9. klasse samles på 

Hampelandskolen. Dette betyder, at der bliver fysiske rammer til på Toftehøjskolen at skabe et 

læringsmiljø for dagtilbud, klub og skole, som kan ses i sammenhæng.  

 

Fokus på det musiske og kreative på alle niveauer kan tænkes ind i et børneunivers. Dagtilbud 

Troldehøj og dagtilbud Marienlyst flyttes således til Toftehøjskolen.  

 

En mulig ny daginstitution i Egedal by indgår ikke i scenariet. Såfremt scenariet gennemføres 

vil der dog være mulighed for at genoverveje behovet for en ny institution i Egedal by. Et al-

ternativ til en ny daginstitution i Egedal by er således en udvidelse af nogle af de eksisterende 

dagtilbud i Ølstykke-området. 

 

I dette scenarie 2 investeres i et nyt læringsmiljø på alle tre matrikler og et børneunivers på 

Toftehøjskolen. Med henblik på at opbygge et nyt læringsmiljø kan en toning i forhold til musik 

og kreativitet være en mulighed. 

 

Tryllefløjten rummer p.t. sproggrupperne, som flyttes til Maglehøjskolen. Fritids- og Ungdoms-

klub Ørnebjerg kan tillige rummes på Toftehøjskolen i dette scenarie. 

 

2. Økonomi, herunder investeringsbehov og økonomiske konsekvenser ved drift og 

vedligehold 

De økonomiske effekter opgøres på samme måde, som anført i forhold til skoledistrikt Gan-

løse: Både driftsbesparelser og reduktion i vedligeholdelsesefterslæb m.m. indgår i beregnin-

gerne.  

 

Endvidere indgår salgsprovenuet af dagtilbud og klub til finansiering af investeringerne i læ-

ringsmiljøerne. 

 

De økonomiske konsekvenser ved scenariet fremgår af den efterfølgende tabel: 
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Tabel 11 Scenariets økonomiske konsekvenser 

 Mio. kr. 

1. Årlige driftsbesparelser (skoleområdet) 0 

2. Årlige driftsbesparelser (bygning) 1 

3. Reduktion i vedligeholdelsesefterslæb og energioptimering 1 

4. Salgsprovenu 19-27 

5. Anlæg og implementering 36 

6. Anlægsudgift (vedligeholdelsesefterslæb og energirenovering) 153 
Note: 

Den anførte bygningsmæssige driftsbesparelse opnås ved fuld implementering, dvs. når bygningerne er afhændede. I 

den mellemliggende periode vil der være ”tomgangsudgifter” forbundet med de respektive bygninger. I det tilfælde vil 

den samlede bygningsmæssige driftsbesparelse være ca. 50.000 kr. lavere. 

 

Der kan – ved fuld implementering – opnås en samlet årlig driftsbesparelse på ca. 1 mio. kr., 

som udelukkende vedrører de bygningsmæssige driftsbesparelser. Reduktionen i vedligeholdel-

sesefterslæbet samt reduktionen i de planlagte udgifter til energioptimering udgør ca. 1 mio. 

kr., mens det forventede salgsprovenu i scenariet udgør mellem ca. 19 mio. kr. og ca. 27 mio. 

kr. De afledte anlægs- og implementeringsomkostninger udgør ca. 36 mio. kr. 

 

Endvidere er der i ovenstående tabel anført det for scenariet relevante vedligeholdelsesefter-

slæb og samlede udgifter til energirenovering/-optimering, opgjort til i alt ca. 153 mio. kroner. 

Dette beløb understreger, at der fortsat vil være et vedligeholdelsesefterslæb.  

 

3. Faglige muligheder og effekt af scenariet 

Uddybende om scenariet skal anføres, at visionen er at skaffe ressourcer fra mursten og vedli-

geholdelsesudgifter til fordel for investeringer i nye læringsmiljøer på alle tre matrikler. 

 

Flere spor i udskolingen på Hampelandskolen giver mulighed for spor på tværs af årgangene 

på 7.–9. klasse, og dermed også et forløb med en anderledes undervisning, eksempelvis gen-

nem initiativer i den åbne skole eller gennem projekter, som er målrettede den enkelte elevs 

faglige behov og interesser.  

 

Det er beregnet, at ved en fuld indfasning af scenariet bliver den gennemsnitlige klassekvoti-

ent (middelværdi for perioden 2018/2019-2026/2027) følgende for de implicerede skoler: 

 

 Toftehøjskolen: 21,2 (mod 20,5 uden ændring) 

 

 Hampelandskolen: 20,5 (mod 18,8 uden ændring) 
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Scenariet muliggør samling af flere spor pr. årgang på Hampelandskolen, hvorfor det bliver 

muligt at opnå følgende faglige fordele:  

 

 Flere valgfag og muligheder for at tone undervisningen, eksempelvis i forhold til musik 

og kreative fag. Andre toninger er naturligvis mulige, hvilket afgøres af skolebestyrelse 

og ledelse. Flere muligheder for holddeling ud fra elevernes interesser og læringsmål 

 

 Lettere planlægningsvilkår, fx i forhold til efteruddannelse og vikardækning 

 

 Bedre mulighed for faglig sparring blandt lærere med samme undervisningskompeten-

cer, grundet større skole og dermed flere lærere  

 

Børneuniverset på Toftehøjskolen åbner gennem samling af dagtilbud på skolen op for et tvær-

fagligt professionelt læringsfælleskab, hvor der kan fremmes særlige udviklingsprojekter, der 

forskningsmæssigt har belæg for at have en positiv effekt på børnenes kognitive kompetencer. 

Det kan eksempelvis være følgende: 

 

 Fokusere på særlige læringsforløb, eksempelvis musikforløb i børnehavedelen af børne-

husene med henblik at bygge bro til en fortsættelse i indskolingen 

 

 Fokusere på sprog og læsning, som indeholder en systematisk tilgang på tværs af dag-

tilbud og indskoling 

 

Baggrunden for scenariets fokus på at etablere et børneunivers er, at der dermed skabes en 

mulighed for at realisere en helhedstænkning, som påbegyndes allerede fra barnets første år – 

og lang tid inden barnet starter i en børnehaveklasse. 

 

De første seks år af et barns liv betyder erfaringsmæssigt meget for den efterfølgende skole-

gang, og derfor er det tænkningen i scenarie 2 i skoledistrikt Ølstykke at anlægge et helheds-

perspektiv på én af skolens matrikler med henblik på at fremme børnenes både faglige og so-

ciale kompetencer. På denne måde sikres en god start for børnene i indskolingen, baseret på 

at dagtilbud og skole er tænkt sammen i scenariet. 

 

Skoledistrikt Ølstykke rummer således en valgmulighed for forældre og elever: Ønskes et for-

løb med et sammenhængende tilbud fra barnets 0. til 10. år, vælges afdeling Toftehøjskolen. 

Hvis der alternativt ønskes en start i børnehaveklassen, uafhængigt af dagtilbuddet, kan enten 

Hampelandskolen eller Maglehøjskolen være en mulighed. 
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4. Implementering af forslaget 

Der skal både ske en udbygning og ombygning af skolerne for at opnå den ønskede forbedring 

af læringsfællesskaberne, samtidig med at der sker en reduktion i vedligeholdelsesudgifterne 

og energirenoveringen.  

 

Der skal afsættes tilstrækkelig tid i implementeringsprocessen til brugerinddragelse, udbuds-

forløb og gennemførelse i overensstemmelse med Egedal Kommunes videre planlægning. I 

gennemførelsen skal det i den videre proces besluttes, om der ønskes en gennemførelse af im-

plementeringen etapevis, som kræver at eleverne flytter imellem lokaler, eller alternativt ar-

bejder med genhusning i pavilloner eller på andre skoler under byggeperioden.  

 

Scenariet kræver investering i nyt læringsmiljø. Der vil kunne ske en samling af eleverne i lø-

bet af ca. 6 år. 

 

5. Antagelser og forudsætninger 

Ændring i lokalplanen vurderes ikke at være påkrævet.  

 

Skoleveje bliver berørt af scenariet, idet Toftehøjskolens udskolingselever skal flyttes til Ham-

pelandskolen. Der skal følgelig gennemføres en særskilt analyse af sikkerhedsniveauet på de 

nye skoleveje til Hampelandskolen.  

 

6. Risikovurdering 

Følgende risici eksisterer: 

 

 Scenariet kræver udbygning. Udbud af opgaverne, valg af opgaveløser og efterfølgende 

implementering skal beskrives i detaljen. De nye læringsmiljøer på alle tre matrikler vil 

være klar til ibrugtagning efter ca. 6 år 
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7 Sådan har vi gjort 

I dette afsnit beskrives forudsætninger, antagelser og metoder for beregningen af scenariernes 

de økonomiske konsekvenser. Beskrivelsen tager udgangspunkt i de fem økonomiske katego-

rier: 

 

1. Årlige driftsbesparelser - skoleområdet 

 

2. Årlige driftsbesparelser – bygninger 

 

3. Reduktion i vedligeholdelsesefterslæb og energioptimering 

 

4. Salgsprovenu 

 

5. Anlæg og implementering 

 

Det skal generelt set bemærkes, at de økonomiske beregninger bag scenarierne er overord-

nede og således ikke rummer detailberegninger. Detailberegninger – fx beregninger relateret 

til udearealer, inventar, genhusning, sikker skolevej, indretning af musiklokaler mv. - vil først 

gennemføres, hvis scenariet vedtages.  

 

7.1 Årlige driftsbesparelser - skoleområdet 

De årlige driftsbesparelser på skoleområdet er i denne analyse beregnet som et nettoresultat 

af to (modsatrettede) økonomiske beregninger: 

 

På den ene resulterer sammenlægning af skoleafdelinger i visse tilfælde i mulighe-

den for at sammenlægge klasser. Hvis denne ændrede elevfordeling resulterer i færre klas-

ser opnås en årlig driftsbesparelse - uanset ressourcetildelingsmodel. To færre klasser i et sce-

narie betyder således eksempelvis, at det omkostningsmæssigt vil være ”billigere at drive 

skole”, idet der vil kunne spares på den pågældende skoles lønsum. 

 

For så vidt angår de økonomiske konsekvenser som følge af færre klasser er der i analysen ta-

get udgangspunkt i Egedal Kommunes opgørelse over antal klasser i skoleåret 2018/2019. 

Dette er således udgangspunktet for beregningen. I tillæg hertil tager de økonomiske konse-

kvensberegninger højde for elevtalsudviklingen over en 10-årig periode. Det vil sige, at hvis en 

ændret elevfordeling medfører et samlet behov på fx 20 klasser på en skole i skoleåret 

2018/2019 og Egedal Kommunes opgørelse over antal klasser for skolen i skoleåret 2018/2019 

er på 18 klasser, så kan der i udgangspunktet spares to klasser.  

 

Såfremt den forventede elevtalsudvikling, jf. Egedal Kommunes elevtalsprognose imidlertid vi-

ser, at der på sigt (over en 10-årig periode) vil være behov for eksempelvis 19 klasser, så ta-

ges der højde for dette i beregningen af de økonomiske konsekvenser, således at der i dette 

tilfælde udelukkende vil blive beregnet en driftsbesparelse for én klasse. 
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På den anden side vil en ændret elevfordeling kunne resultere i øgede transportom-

kostninger for de involverede elever. Af reglerne omkring transport, jf. Folkeskolelovens § 

26 om befordring mellem hjem og skole fremgår det bl.a., at kommunalbestyrelsen skal sørge 

for befordring mellem skolen og hjemmet (eller dettes nærhed) for børn, der har længere sko-

levej end 2½ km i 0.–3. klassetrin, 6 km på 4.-6. klassetrin og 7 km på 7.–9. klassetrin.  

 

Herudover skal børn, der har kortere skolevej, også befordres, hvis hensynet til børnenes sik-

kerhed i trafikken gør det særlig påkrævet. Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter om 

skolevejen er trafikfarlig efter at have indhentet udtalelse fra politiet og de lokale trafikmyn-

digheder. Afgørelsen afhænger ikke kun af skolevejen - den afhænger også af barnets alder og 

modenhed. 

 

Den beregningsmæssige forudsætning i forhold til beregning af øgede årlige transportomkost-

ninger, jf. ovenstående definition er 2.000 kr. pr. befordret elev. 

 

Der er ikke indregnet driftsmæssige konsekvenser som følge af eventuelle organisatoriske æn-

dringer (fx besparelser i ledelse og administration). 

 

7.2 Årlige driftsbesparelser - bygninger 

De årlige driftsbesparelser gennem optimeret bygningsdrift skaffes ved at anvende færre kva-

dratmeter og dermed reducere driftsudgifter (fx vand, varme og el) samt vedligeholdelsesud-

gifter både indvendigt og udvendigt. Færre kvadratmeter skaffes ved at sammenlægge aktivi-

teter på skolerne, omfattende både skoleafdelinger, dagtilbud, klubber og biblioteker. 

 

De driftsmæssige konsekvenser for så vidt angår bygningsdriften beregnes ud fra en nettobe-

tragtning, idet en flytning af aktiviteter fra én bygning til en anden vil medføre besparelser i 

den ”fraflyttede ejendom”, men forøgede udgifter i ”modtagerejendommen”: 

 

Figur 7 Princip for beregning af driftsøkonomiske konsekvenser 

 
  



 

Egedal Kommune | Læringsfællesskaber og multifunktionel anvendelse af kvadratmeter        48 

I det skitserede eksempel afhændes bygning A, som p.t. huser 10 medarbejdere. Disse medar-

bejdere flyttes til bygning B, som p.t. huser 20 medarbejdere. De beregnede driftsmæssige 

konsekvenser beregnes som forskellen mellem de sparede ejendomsudgifter i bygning A og de 

forhøjede ejendomsudgifter i bygning B. 

 

De årlige driftsbesparelser på bygningsdriften er beregnet med udgangspunkt i det historiske 

forbrug og ikke med udgangspunkt i principperne bag budgettildelingen. Budgettet til byg-

ningsdrift er afsat som en samlet pulje til alle kommunale bygninger. Denne pulje udmøntes på 

baggrund af en konkret, individuel vurdering af vedligeholdelsesbehov på de enkelte bygnin-

ger. Da skolerne generelt set er de mest nedslidte bygninger i kommunen, afspejler det histo-

riske forbrug også, at der er brugt forholdsvist mere på at vedligeholde skolekvadratmeter end 

kvadratmeter på daginstitutioner, idrætsanlæg og øvrige kommunale bygninger. Dermed er 

der risiko for, at det historiske forbrug kan overvurdere det fremtidige effektiviseringspotenti-

ale. Såfremt man tager udgangspunkt i principperne bag budgettildelingen, vil analysens be-

regnede effektiviseringspotentiale blive reduceret med 20-30%, svarende til ca. 2-3 mio. kr.  

 

Egedal Kommune kan på den baggrund overveje at prioritere 2-3 mio. kr. årligt af effektivise-

ringspotentialet til bygningsvedligehold for at undgå et fremtidigt vedligeholdelsesefterslæb i 

Egedal Kommune. 

 

Det ovenfor skitserede eksempel er i analysen beregnet for alle typer bygninger: Skoleafdelin-

ger, dagtilbud, klubber og biblioteker. Det er vigtigt at fremhæve, at de driftsøkonomiske kon-

sekvenser opnås i de tilfælde, hvor bygninger er afhændede og flytningerne eksekveret fuldt 

ud. I den mellemliggende periode vil der være tomgangsudgifter i de bygninger, der i scenari-

erne er blevet lukket. Beregningen af tomgangsudgifterne er foretaget ud fra følgende anta-

gelse: 

 

 Udvendig vedligeholdelse:      5% af udgifterne til denne post 

 

 Tekniske installationer inkl. sikringsanlæg:   1% af udgifterne til denne post 

 

 El, vand og varme:        10% af udgifterne til disse poster 

 

7.3 Reduktion i vedligeholdelsesefterslæb og energioptimering 

Ved at reducere antallet af kvadratmeter falder vedligeholdelsesefterslæbet, hvilket skaber 

bedre muligheder for at prioritere de tilbagevendende kvadratmeter. Herudover medfører en 

reduktion i antallet af kvadratmeter en reduktion i Egedal Kommunes planlagte udgifter til 

energioptimering. Den efterfølgende tabel viser det samlede vedligeholdelsesefterslæb (over 

en 10-årig periode) samt de planlagte udgifter til energioptimering for de 12 skoleafdelinger og 

for de fire distriktsskoler: 
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Tabel 12 Samlet vedligeholdelsesefterslæb og planlagte udgifter til energirenove-

ring/-optimering for skolerne  

Skole/afdeling 
Vedligeholdelsesefterslæb 

(kroner) 

Energioptimering 

(kroner) 

Søagerskolen 30.876.675 4.259.937 

Boesagerskolen 48.742.050 0 

Balsmoseskolen 41.605.050 7.717.908 

Distrikt Smørum 121.223.775 11.977.845 

Ganløse Skole 62.270.325 0 

Slagslunde Skole 20.518.875 808.302 

Distrikt Ganløse 82.789.200 808.302 

Lærkeskolen 76.196.700 10.553.173 

Stengårdsskolen 40.772.400 4.525.561 

Bækkegårdsskolen 6.880.000 2.551.720 

Veksø Skole 5.846.850 252.170 

Distrikt Stenløse 129.695.950 17.882.624 

Toftehøjskolen 57.187.500 5.188.120 

Maglehøjskolen 33.123.000 2.967.180 

Hampelandskolen 43.581.450 11.141.122 

Distrikt Ølstykke 133.891.950 19.296.422 

Total 467.600.875 49.965.193 
Note: 

Tabellen indeholder udelukkende tal for skolerne, dvs. ekskl. SFO’erne. 

Vedligeholdelsesefterslæbet er opgjort for en 10-årig periode. 

 

Det samlede vedligeholdelsesefterslæb for skolerne er således ca. 468 mio. kr., mens de sam-

lede planlagte udgifter til energirenovering/-optimering for skolerne udgør ca. 50 mio. kr. 

 

Såfremt et scenarie resulterer i lukning af en skoleafdeling medfører det en besparelse i såvel 

det samlede vedligeholdelsesefterslæb for skoleafdelingen samt en besparelse af de planlagte 

udgifter til energirenovering/-optimering for skoleafdelingen. 

 

På tilsvarende måde beregnes besparelse i vedligeholdelsesefterslæb og planlagte udgifter til 

energirenovering/-optimering for øvrige bygningstyper, herunder klubber, dagtilbud, bibliote-

ker og SFO’er. 

 

7.4 Salgsprovenu 

Salgsprovenuet beregnes med udgangspunkt i de matrikler, som bliver ledige gennem en sam-

ling af aktiviteterne.  

 

Der er foretaget en såkaldt ”kantstensvurdering” for de bygninger, der på tværs af scenarierne 

foreslås afhændet. De forventede indtægter ved salg af ejendomme er således fremkommet 

ved at Egedal Kommune har fået et ejendomsmæglerfirma til at foretage en overordnet vurde-

ring af udvalgte ejendomme og matrikler. Vurderingen er foretaget som en ”kantstensvurde-

ring”, hvor de pågældende ejendomme ikke er grundigt besigtiget, men vurderet ud fra ”det 

der kan ses fra vejen” samt en vurdering ud fra foreliggende materiale.  
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Vurderingerne er baseret på et skøn over ejendommens anvendelsesmuligheder, hvem en po-

tentiel køber kan være og hvilken pris en køber skønnes at ville give for den pågældende ejen-

dom. En køber kan enten være en privatperson, en investor eller en organisation. I vurderin-

gen er der i første omgang ikke taget hensyn til de lokalplansmæssige begrænsninger, der 

måtte være. 

 

Egedal Kommune står for byggemodning og salg, hvorfor udgift til byggemodning er modreg-

net i salgsprovenuet (for så vidt angår ejendomsværdi som byggegrund). 

 

Kantstensvurderingerne er således en ”alt andet lige”-vurdering af, hvad de vurderede ejen-

domme vil kunne indbring ved et salg. Der er ikke taget højde for kommunens øvrige udbud af 

grunde, ligesom der ikke er lavet en vurdering af, hvornår et eventuelt salgsprovenu vil kunne 

realiseres. Det anførte salgsprovenu skal således tages med de forbehold, og genovervejes i 

en efterfølgende fase, der kan sikre, at kommunens samlede forventede indtægter via salg af 

arealer mv. ses i en sammenhæng med det her anførte salgsprovenu. 

 

I den efterfølgende tabel fremgår de forventede indtægter ved salg (”kantstensvurderinger”) 

for en række udvalgte bygninger, der på tværs af analysens scenarier foreslås afhændet. Ta-

bellen er opdelt alt efter om der er tale om ejendomsværdi som erhverv, ejendomsværdi som 

bolig eller ejendomsværdi som byggegrund: 

 

Tabel 13 ”Kantstensvurderinger” for udvalgte bygninger (kroner) 

 Ejendomsværdi 

som erhverv 

Ejendomsværdi 

som bolig 

Ejendomsværdi 

som byggegrund 

Stjernehuset i Slagslunde 4.371.000 5.500.000 6.100.000 

Fritids- og Ungdomsklub i Ganløse 3.757.000 5.000.000 / 

Biblioteket i Ganløse 2.911.000 3.000.000 / 

Stengårdsskolen 45.563.000 / 32.000.000 

Eventyrhuset i Stenløse 6.435.000 7.000.000 7.500.000 

Havrevænget 6.187.000 8.000.000 7.710.000 

Mælkevejen i Veksø 6.728.000 8.000.000 6.750.000 

De 4 årstider i Veksø 6.306.400 7.000.000 6.950.000 

Fritids- og Ungdomsklub i Veksø 3.642.000 3.750.000 / 

Dagtilbud Stengården i Stenløse 4.670.000 5.000.000 9.650.000 

Dagtilbud Kildeholm i Stenløse 4.140.000 4.500.000 6.100.000 

Søagerskolen 47.425.000 / 56.800.000 

Toftehøjskolen 52.226.500 / 49.150.000 

Hampelandskolen 45.608.000 / 48.000.000 

Tryllefløjten 5.350.000 6.750.000 8.150.000 

Note: 

I forhold til ”Ejendomsværdi som byggegrund” står Egedal Kommune for byggemodning og salg, hvorfor kantstensvur-

deringen er korrigeret for udgifter til byggemodning. 

 

Den efterfølgende tabel viser vedligeholdelsesefterslæbet samt planlagte udgifter til energiopti-

mering/-renovering for de samme bygninger som i tabellen ovenfor: 
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Tabel 14 Samlet vedligeholdelsesefterslæb og planlagte udgifter til energirenove-

ring/-optimering for udvalgte bygninger 

Bygning 
Vedligeholdelsesefterslæb 

(kroner) 

Energioptimering 

(kroner) 

Stjernehuset i Slagslunde 0 160.224 

Fritids- og Ungdomsklub i Ganløse 9.500.000 291.057 

Biblioteket i Ganløse 1.080.000 91.159 

Stengårdsskolen 40.772.400 4.525.561 

Eventyrhuset i Stenløse 735.000 421.818 

Havrevænget 970.000 261.102 

Mælkevejen i Veksø 1.050.000 283.847 

De 4 årstider i Veksø 553.000 58.911 

Fritids- og Ungdomsklub i Veksø 705.000 45.540 

Dagtilbud Stengården i Stenløse 1.040.000 60.307 

Dagtilbud Kildeholm i Stenløse 170.000 242.470 

Søagerskolen 30.876.675 4.259.937 

Toftehøjskolen 57.187.500 5.188.120 

Hampelandskolen  43.581.450 11.141.122 

Tryllefløjten 100.000 134.286 

I alt 188.321.025 27.165.461 
Note: 

For så vidt angår skolerne er opgørelserne i denne tabel ekskl. SFO’erne.  

Vedligeholdelsesefterslæbet er opgjort for en 10-årig periode. 

 

7.5 Anlæg og implementering 

Anlægs- og implementeringsudgifter (ekskl. energirenoveringer), eksempelvis ved sammen-

lægning af skoleafdelinger, klub med skole, sammenlægning af bibliotek og skolens PLC og/el-

ler ved sammenlægning af dagtilbud og skole mv. er endvidere beregnet i analysen. 

 

Anlægsøkonomiske omkostninger forbundet med klasselokaleetableringer gennemføres ud 

fra følgende antagelser om prisen på og omfanget for etableringen: 

 

 Pris pr. m2: 21.000 kroner  

 

 Lokalemæssigt udbygges der med et klasselokale på ca. 85 m2 

 

 Hertil kommer gang- og udeareal på ca. 15 m2 

 

 I alt: 100 m2 pr. klasselokale (brutto)  

 

Dette svarer til en anlægsomkostning på 2.100.000 kroner pr. lokale. 
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Anlægsomkostninger forbundet med etablering af nye faglokaler gennemføres ud fra føl-

gende forudsætninger: 

 

 Lokale til håndværk og design (sløjd)     4.200.000 kroner 

 

 Lokale til håndværk og design (håndarbejde):   3.400.000 kroner 

 

 Lokale til billedkunst:         3.400.000 kroner 

 

 Lokale til madkundskab:        4.800.000 kroner 

 

 Lokale til musik:         3.400.000 kroner 

 

 Lokale til fysik/kemi:         4.400.000 kroner 

 

 Lokale til natur/teknik:        3.400.000 kroner 

 

 Lokale til biologi:          3.700.000 kroner 

 

Etablering af faglokaler rummer følgende: 

 

 Kloak-, murer-, tømrer- og malerarbejde 

 

 VVS, ventilation og el-arbejde 

 

 Inventararbejde 

 

 Projektering og tilsyn 

 

 Øvrige omkostninger 
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Omkostninger forbundet med anlægs- og implementeringsudgifter for flytning af et dagtil-

bud gennemføres ud fra en forudsætning om en anlægs- og implementeringsudgift på 23.000 

kroner pr. m2. 

 

Denne kvadratmeterafhængige udgift omfatter følgende: 

 

 Sanitære forhold (toiletter, håndvask etc.) 

 

 Ventilation 

 

 Indretning af grupperum og fællesarealer 

 

 Etablering af liggeplads til vuggestuebørn 

 

 Køkkenfaciliteter 

 

 Etablering af depot/opbevaring 

 

 Flytteomkostninger 

 

 VVS, maler- og tømrerarbejde i forbindelse med indretning 

 

 Øvrige udgifter - fx hegn om legeplads, supplerende legeredskaber mv. 

 

Hertil kommer anlægsomkostninger på 500.000 kr. forbundet med etablering af køkken i for-

bindelse med at dagtilbud flyttes til en skole (idet skolerne ikke har køkkener til at lave mad 

”fra bunden af”, hvilket er et krav relateret til madordningerne i dagtilbuddene). 

 

Hertil kan der – alt efter scenariets indhold – komme evt. nedrivning, miljøsanering, ekstrafun-

dering, ekstraordinære vinterforanstaltninger, legeplads mv. 

 

For så vidt angår beregning af kapacitet (kvadratmeter) for dagtilbud anvendes kvalitetsniveau 

B i bygningsreglementet. Dette niveau kræver 3,5 m2 børneareal pr. børnehavebarn og 4,5 m2 

børneareal pr. vuggestuebarn. 
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Omkostninger forbundet med anlægs- og implementeringsudgifter for flytning af et bibliotek 

gennemføres ud fra en forudsætning om en anlægs- og implementeringsudgift på 9.000 kroner 

pr. m2. 

 

Denne kvadratmeterafhængige udgift omfatter følgende: 

 

 Sanitære forhold (toiletter, håndvask etc.) 

 

 Ventilation 

 

 Indretning 

 

 Etablering af depot/opbevaring 

 

 Flytteomkostninger 

 

 VVS, maler- og tømrerarbejde i forbindelse med indretning 

 

 Etablering af adgangsforhold 

 

 Øvrige udgifter 

 

Hertil kan der – alt efter scenariets indhold – komme evt. nedrivning, miljøsanering, ekstrafun-

dering, ekstraordinære vinterforanstaltninger mv. 

 

Omkostninger forbundet med anlægs- og implementeringsudgifter for flytning af en klub 

gennemføres ud fra en forudsætning om en anlægs- og implementeringsudgift på 4.500 kroner 

pr. m2. 

 

Denne kvadratmeterafhængige udgift omfatter følgende: 

 

 Indretning af lokaler, fællesarealer mv. 

 

 Køkkenfaciliteter 

 

 Etablering af depot/opbevaring 

 

 Flytteomkostninger 

 

 VVS, maler- og tømrerarbejde i forbindelse med indretning 

 

 Øvrige udgifter 

 

Hertil kan der – alt efter scenariets indhold – komme evt. nedrivning, miljøsanering, ekstrafun-

dering, ekstraordinære vinterforanstaltninger mv. 
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Det skal understreges, at de anlægsøkonomiske konsekvensberegninger beror på et omkost-

ningsmæssigt skøn. I en eventuel efterfølgende fase skal de anlægsøkonomiske omkostninger 

beregnes på et mere detaljeret grundlag. 

 

7.6 Øvrige forudsætninger og opmærksomhedspunkter 

I forhold til analysen er der i tillæg til det foregående afsnit en række yderligere forudsætnin-

ger og opmærksomhedspunkter, som er kort beskrevet i dette afsnit: 

 

1. Elevtalsprognose 

De efterfølgende oversigter viser den forventede udvikling i elevtallet (elevtalsprognosen) de 

kommende år: 

 

Figur 8 Elevtal 2017/2018-2026/2027 - alle distrikter 
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Figur 9 Elevtal 2017/2018-2026/2027 - skoledistrikt Smørum 

 
 

Figur 10 Elevtal 2017/2018-2026/2027 - skoledistrikt Stenløse 
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Figur 11 Elevtal 2017/2018-2026/2027 - skoledistrikt Ganløse 

 
 

Figur 12 Elevtal 2017/2018-2026/2027 - skoledistrikt Ølstykke 
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2. Antal elever og klasser 2018/2019 

De efterfølgende tabeller viser Egedal Kommunes oversigt over antal elever og klasser 

2018/2019 (udelukkende almenområdet): 

 

Tabel 15 Antal elever og klasser 2018/2019 – skoledistrikt Smørum 

   0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I alt 

Søager-
skolen 

Elever 28 28 49 37 28 34 43 47 42 64 400 

Klasser 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3  

Kvotient 28 28 24,5 18,5 28 17 21,5 23,5 21 21,3  

Boesager-

skolen 

Elever 48 53 53 52 83 93 72 75 88 68 685 

Klasser 2 2 2 2 3 4 3 3 4 3  

Kvotient 24 26,5 26,5 26 27,7 23,3 24 25 22 22,7  

Balsmose-
skolen 

Elever 55 50 54 46 52 52 49 47 52 43 500 

Klasser 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Kvotient 27,5 25 27 23 26 26 24,5 23,5 26 21,5  

Total 

Elever 131 131 156 135 163 179 164 169 182 175 1585 

Klasser 5 5 6 6 6 8 7 7 8 8  

Kvotient 26,2 26,2 26 22,5 27,2 22,4 23,4 24,1 22,8 21,9  

 

Tabel 16 Antal elever og klasser 2018/2019 – skoledistrikt Ganløse 

  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I alt 

Ganløse 
Skole 

Elever 41 43 44 39 47 43 51 75 57 75 515 

Klasser 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3  

Kvotient 20,5 21,5 22 19,5 23,5 21,5 25,5 25 19 25  

Slags-
lunde 
Skole 

Elever 13 12 19 20 21 23 23    131 

Klasser 1 1 1 1 1 1 1     

Kvotient 13 12 19 20 21 23 23     

Total 

Elever 54 55 63 59 68 66 74 75 57 75 646 

Klasser 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  

Kvotient 18,0 18,3 21 19,7 22,7 22 24,7 25 19 25  
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Tabel 17 Antal elever og klasser 2018/2019 – skoledistrikt Stenløse 

  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I alt 

Lærke-
skolen 

Elever 71 53 74 84 65 88 102 106 119 91 853 

Klasser 3 2 3 3 3 4 4 4 5 4  

Kvotient 23,7 26,5 24,7 28 21,7 22 25,5 26,5 23,8 22,8  

Veksø 
Skole 

Elever 27 22 27 28 24 27 0 0 0 0 155 

Klasser 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0  

Kvotient 27,0 22 27 28 24 27      

Sten-
gårdssko-

len 

Elever 26 46 45 28 35 26 27 35 41 35 344 

Klasser 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2  

Kvotient 26,0 23 22,5 28 17,5 26 27 17,5 20,5 17,5  

Bække-
gårdssko-
len 

Elever 55 54 51 56 45 46 84 72 44 47 554 

Klasser 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2  

Kvotient 27,5 27 25,5 28 22,5 23 28 24 22 23,5  

Total 

Elever 179 175 197 196 169 187 213 213 204 173 1906 

Klasser 7 7 8 7 8 8 8 10 9 8  

Kvotient 25,6 25 24,6 28 21,1 23,4 26,6 21,3 22, 7 21,6  

Note: 

Tallene i distrikt Stenløse på 1.-9. kl. er taget fra indeværende skoleår 2017/18. Derefter oprykket manuelt for 

2018/19. Det skyldes, at klassedannelsen for kommende skoleår endnu ikke er fastlagt fra distriktsskolen. 

 

Tabel 18 Antal elever og klasser 2018/2019 – skoledistrikt Ølstykke 

  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I alt 

Toftehøj-
skolen 

Elever 26 35 42 39 37 41 41 50 48 27  386 

Klasser 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1   

Kvotient 26,0 17,5 21 19,5 18,5 20,5 20,5 25 24 27   

Maglehøj-
skolen 

Elever 48 47 50 50 51 50 47 54 62 48 104 611 

Klasser 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4  

Kvotient 24,0 23,5 25 25 25,5 25 23,5 27 20,7 24 26  

Hampe-
landsko-
len 

Elever 24 24 18 38 35 35 47 26 38 52  337 

Klasser 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2   

Kvotient 24,0 24 18 19 17,5 17,5 23,5 26 19 26   

Total 

Elever 98 106 110 127 123 126 135 130 148 127 104 1334 

Klasser 4 5 5 6 6 6 6 5 7 5 4  

Kvotient 24,5 21,2 22 21,2 20,5 21 22,5 26 21,1 25,4 26  
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3. Placering af specialtilbud 

Egedal Kommunes specialtilbud er p.t. placeret således: 

 

 Specialklasserække på afdeling Balsmoseskolen 

 

 Modtagerklassen på afdeling Stengårdsskolen 

 

 Sproggrupperne: Gruppen for børn med to eller flere sprog, gruppen for børn med store 

fonologiske vanskeligheder samt gruppen for børn med store sproglige vanskeligheder 

placeret i Børnehuset Tryllefløjten 

 

 Satellitklasserne/ADHD på afdeling Ganløse skole 

 

 Inklusionspladser i børnehuset Hindbærvangen 

 

 Specialgruppe dagtilbud på Hyldeblomsten 

 

 Læseklasserne på afdeling Boesagerskolen 

 

 Læsekompetencecenteret på afdeling Hampelandskolen (korte kursusforløb for elever) 

 

 Specialklasserækken på afdeling Lærkeskolen 

 

 Det udkørende team 

 

I de forskellige scenarier er der taget højde for konsekvenserne for så vidt angår placering af 

specialtilbud. 

 

4. SOLT 

Egedal Kommune har i forbindelse med SOLT (”Sælg-Og-Lej-Tilbage”) en række restriktioner i 

forhold til afhændelse af bygninger. Nogle bygninger vil kunne afhændes i løbet af 2018, mens 

andre bygninger først vil kunne afhændes fra 2025. Bygninger, som rummer skoleafdelinger 

og som tidligst vil kunne afhændes fra 2025 er: Toftehøjskolen, Hampelandskolen, Stengårds-

skolen, Maglehøjskolen og Bækkegårdsskolen. 

 

5. Klubber 

Egedal Kommune har p.t. følgende klubber og ungehuse: Fritidscenteret Sødalen, Springbræt-

tet, Veksø Fritids- og Ungdomsklub, Ganløse Fritids- og Ungdomsklub, Stenløse Fritids- og 

Ungdomsklub, Stengårdens Byggelegeplads, Fritidsklubben- og Ungehuset Hampen, Ørnebjerg 

Fritids- og Ungdomsklub samt Klub Egedal/Ung Egedal. 

 

Det skal bemærkes, at ca. 1/3 af klubpædagogernes timer erlægges i folkeskolen, svarende til 

i alt omkring 16-17 stillinger. 
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6. Fritidsbrugere 

I forhold til fritidsbrugere (på skoler) er de økonomiske konsekvenser (forbrug, slitage etc.) 

ved en anden fordeling af fritidsbrugerne antaget at være et nul. Der er tale om et ”nulsums-

spil”, idet fritidsbrugere ikke forbruger eller slider mere på en skole end på den lokation, hvor 

fritidsbrugeren p.t. befinder sig. 

 

7. Anlægsloft 

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de 

kommunale anlægsinvesteringer. Dette betyder, at Egedal Kommune – alt andet lige – har et 

anlægsloft på ca. 100 mio. kr. årligt. 

 

8. Dagtilbud 

For så vidt angår dagtilbudsområdet er der følgende bemærkninger til områderne Smørum og 

Ølstykke: 

 

 Område Smørum 

Der er planlagt en udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Smørum-området, hvorfor de to 

scenarier for skoledistrikt Smørum ikke håndterer det øgede kapacitetsbehov på dagtil-

budsområdet 

 

 Område Ølstykke 

Ølstykke-scenarie 1 håndterer ikke et øget kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet i Øl-

stykke-området (Egedal by). Et muligt alternativ til en påtænkt ny daginstitution i Ege-

dal by er dog en udvidelse af nogle af de eksisterende dagtilbud i Ølstykke-området 

 

I Ølstykke-scenarie 2 indgår en mulig ny daginstitution i Egedal by ikke i scenariet. Så-

fremt scenariet gennemføres vil der dog være mulighed for at genoverveje behovet for 

en ny institution i Egedal by. Et alternativ til en ny daginstitution i Egedal by er således 

en udvidelse af nogle af de eksisterende dagtilbud i Ølstykke-området 

 

9. Borgerservice 

Egedal Kommune har besluttet, at (dele af) borgerservice pr. 1. september 2018 flytter ud på 

kommunens biblioteker. Denne beslutning er der taget højde for i scenarierne. I forhold til sko-

ledistrikt Smørum er der tale om ca. 5 medarbejdere fra borgerservice 

 

10. Håndtering af vedligeholdelsesefterslæb fremadrettet 

For så vidt angår håndtering af vedligeholdelsesefterslæb fremadrettet kan Egedal Kommune 

overveje at afsætte midler, således at vedligeholdelsesefterslæbet ikke igen får et så stort om-

fang. Egedal Kommune kan således undersøge, om der skal afsættes op til 150 kr. pr. m2 til 

vedligehold af relevante bygninger og ejendomme. I den forbindelse kan det overvejes, om 

dele af driftsbesparelserne i denne analyse kan eller skal bruges til dette formål. 

 

  



 

Egedal Kommune | Læringsfællesskaber og multifunktionel anvendelse af kvadratmeter        62 

11. Hjemklasser 

Hvad angår hjemklasser er der ikke indregnet en fleksibel anvendelse af klasselokalerne for 0.-

6. klasse. For så vidt angår 7.-9. klasse er det – hvor relevant – opereret med 50 % hjemklas-

ser i forhold til det faktiske antal klasser. Dette skyldes, at udskolingen i langt større udstræk-

ning har behov for faglokaler som en naturlig faglig og pædagogisk ramme for undervisningen. 

En øget fleksibilitet i tilrettelæggelsen af undervisningen på tværs af klasser fra 7.-9. klasse 

indebærer, at antallet af hjemklasser mindskes til fordel for en øget anvendelse af øvrige loka-

ler, eksempelvis som faste matematiklokaler. Dette anses grundlæggende som en holdbar fag-

lig løsning for specielt de større klasser. Disse har ikke samme tilhørsforhold til hjemklassen 

som fx indskolingsklasserne, ligesom de i mindre grad anvender hjemklassen til fordel for bl.a. 

faglokaler. 

 

Når principper om øget fleksibilitet i anvendelsen af lokaler medregnes, vil anlægsinvesteringer 

til nye lokaler i scenarierne falde.  

 

12. Ressourcecentre 

I forhold til skoleområdets arbejde med at udvikle ressourcecentre på skolerne samt videreud-

viklingen af de pædagogiske læringscentre er der i denne analyse forudsat op til 2 ekstra loka-

ler til fleksibelt brug i regi af ressourcecenter/pædagogisk læringscenter. 
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13. Oversigt over udvalgte bygninger og funktioner i distrikterne 

 

Tabel 19 Oversigt over udvalgte bygninger og funktioner i distrikterne 

Enhed Distrikt Stenløse Distrikt Smørum Distrikt Ganløse Distrikt Ølstykke 

Skoleafde-

ling 

Afdeling Lærkesko-

len 

Afdeling Stengårds-

skolen 

Afdeling Bække-

gårdsskolen 

Afdeling Veksø 

Skole 

Afdeling Søagersko-

len 

Afdeling Boesager-

skolen 

Afdeling Balsmose-

skolen 

Afdeling Ganløse 

Skole 

Afdeling Slagslunde 

Skole 

Afdeling Maglehøj-

skolen 

Afdeling Toftehøj-

skolen 

Afdeling Hampe-

landskolen 

SFO 

SFO Stengårdssko-

len 

SFO Lærkeskolen 

SFO Bækkegårds-

skolen 

SFO Veksø Skole 

SFO Mosehuset 

SFO Kildekær 

SFO Firkløveren 

Ganløse Idræts SFO 

Slagslunde Idræts 

SFO 

SFO-afdeling Magle-

høj 

SFO-afdeling Ham-

peland 

SFO-afdeling Tofte-

høj 

Dagtilbud 

Vandfaldet 

Blåmejsen 

Boelholm 

Stengården 

Mælkevejen/ De fire 

årstider 

Bækkegården 

Dagplejens legestue 

Solstrålen 

Degnebakken 

Eventyrhuset 

Kildeholm 

Havrevænget 

Degnebakken 

Åkandehaven 

Stangkær 

Solsikken 

Regnbuen 

Mælkebøtten 

Mariehønen 

Junglen 

Dagplejens gæste-

hus med legestue 

Jordbærvangen 

Hindbærvangen 

Stjernehuset 

Møllehøj 

Hvidehøj 

Basthøj 

Tryllefløjten 

Troldehøj 

Paletten 

Marienlyst 

Margrethebakken 

Maglehøj 

Hampeland 

Tungegårdens skov-

børnehave 

Klub 

Veksø Fritids- og 

Ungdomsklub 

Stenløse Fritids- og 

Ungdomsklub 

Stengårdens Bygge-

legeplads 

Fritidscenteret 

Sødalen 

Springbrættet 

Klub Egedal/Ung 

Egedal 

Ganløse Fritids- og 

Ungdomsklub 

Fritidsklubben- og 

Ungehuset Hampen 

Ørnebjerg Fritids- 

og Ungdomsklub 

Kultur/fritid 

Stenløse Kulturhus 

Sandbjerg Fritidslo-

kaler (Møllevangen 

15) 

Smørum Kulturhus 

Smørum Gammel 

Skole 

Aktivitetshus Ledøje 

Kulturhus Ganløse 

Ganløse bibliotek 

Græstedgård 

Ølstykke bibliotek 

 


