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Q&A for Kreative Læringsmiljøer 

 

Spørgsmål 
 

 

Svar 

 

Tidsperspektiv 

 

Er der penge nok til at 

gennemføre det hele? 

 

Administrationen har sammensat investeringsplanen ud fra, at der 

skal være penge nok til både læringsmiljøer, renovering, indeklima 

mv.  

Politikerne skal beslutte den endelige investeringsplan. 

 

Besluttes ifm. budget 

2020 

Hvornår besluttes det, 

hvilke scenarier der 

arbejdes videre med? 

Valg af scenarier lægges op til politisk behandling i august 2019. 

Investeringsplanen besluttet ifm. budget 2020 

Besluttes i august 

2019 (økonomien 

ifm. B20) 

Hvad er 

principprogrammet? 

Principprogrammet bygger ovenpå både lovgivning, strategier og 

planer, og sætter samtidig overlæggeren for, hvordan skolerne i 

Egedal skal kunne understøtte og styrke læring, trivsel og udvikling. 

Der er formuleret nogle generelle udviklingsprincipper og 5 værdier, 

der skal arbejdes med på alle skolerne. Derudover indeholder 

principprogrammet vejledninger og krav til læringsmiljøer i 

basisområder, fællesområder mv. 

 

I høring indtil 1. 

august. Beslutning i 

august 2019 

 

 

 

Hvornår sker der noget i 

Ganløse og Stenløse? 

I Ganløse flytter Klubben ind på skolen i 2020, hvilket betyder at der 

skal ske nogle rokader, der bla. medfører en omplacering af ADHD-

grupperne. Der er udarbejdet løsningsforslag. 

 

Projektet kører ikke på samme måde som projektet med scenarierne 

for kreative læringsmiljøer i Ølstykke og Smørum. Først senere i 

processen laves der analyser af, hvordan der kan etableres kreative 

læringsmiljøer på Ganløse og Stenløse. Midlerne er dog afsat i 

investeringsplanen og er blevet tilpasset et forventet behov. Efter 

budgetforhandlingerne i 2019 bestemmes det, hvornår analyserne for 

de resterende to distrikter sættes i gang. 

 

Efteråret 2019 
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Hvorfor lukker man 

skoler inden de andre 

skoler er bygget ud? 

Lukningen af de to skoler i 2020 og 2021 sker bla. for at give det 

økonomiske råderum til at prioritere investeringer i de skoler, der skal 

istandsættes og laves om til kreative og inspirerende læringsmiljøer. 

Derudover har der ikke været elever nok til at fylde tre skoler op i 

hhv. Ølstykke og Smørum, hvilket har medført, at vi har for mange 

dyre og dårligt udnyttede kvadratmeter på kommunens skoler. 

Desuden er det vurderet, at der ikke er behov for genhusning på 

andre lokationer, da man vil kunne bruge skolerne til genhusning, 

mens der bygges om. Dette skyldes bla., at vi har for mange 

uudnyttede kvadratmeter.     

 

Hvorfor renoverer man 

skolerne før, der laves 

kreative læringsmiljøer? 

Vedligeholdelsesefterslæbet på de fleste skoler i kommunen er stort, 

og skolerne har behov for at blive helhedsrenoveret. I en 

helhedsrenovering ligger også etablering af kreative læringsmiljøer. 

Det er formuleret i principprogrammet, at når vi renoverer, etableres 

der samtidigt læringsmiljøer.  

Der skal være læringsmiljøer i alle flader. Et vindue vil eksempelvis 

ikke bare blive udskiftet med et andet. I stedet bliver det vurderet, 

hvordan læringsmiljøet kan blive forbedret, når et vindue skal 

udskiftes. Eksempelvis kan der etableres en læringstrappe under 

vinduerne, som kan bruges som formidlingszone eller 

projektarbejdszone. Svaret er derfor, at det gør man ikke, da 

renovering og etablering af kreative læringsmiljøer laves samtidigt. 

Dog er nogle projekter delt op, således at en etape først vil blive 

udført senere. Det skyldes både, at behovet først opstår senere, og at 

vi ikke kan udføre alt arbejdet på én gang.   

 

Hvornår sker der en 

yderligere inddragelse i 

processen? 

Der har indtil nu være en bred og overordnet inddragelsesproces, der 

bla. har bidraget til udarbejdelse af principprogrammet. 

 

Den fremadrettede inddragelsesproces vil ske på distriktsniveau, når 

der skal arbejdes videre med at konkretisere scenarierne for Smørum 

og Ølstykke. Inddragelsen vil også være på distriktsniveau, når der 

skal udarbejdes scenarier for Ganløse og Stenløse.  

 

Tilmed planlægges det, at skolerne kan udføre pilotprojekter i 

samarbejde med Center for Skole og Dagtilbud og Center for 

Ejendomme og Intern Service, hvor der er mulighed for at gøre sig 

erfaringer med principper fra principprogrammet. Dette vil kunne 

kvalificere samspillet mellem pædagogik, det organisatoriske og den 

fysiske udfoldelse.  

Efteråret 2019 
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Hvad er processen 

fremadrettet?  

 

Når der har været budgetforhandlinger, og det er besluttet, hvordan 

økonomien skal fordeles og scenarierne skal udføres, vil kommunens 

administration lave et udbud, så vi kan finde en rådgiver, der skal 

hjælpe os med at realisere scenarierne.  

Derudover sættes der gang i brugerinddragelse for de enkelte 

projekter. Der vil både være tale om bred inddragelse i overordnede 

linjer og indretning af lokaler til fælles brug, samt dyb inddragelse ved 

skolepraksisnær indretning. For de to resterende skoledistrikter i 

Ganløse og Stenløse vil der skulle arbejdes med at lave scenarier på 

samme måde, som de er lavet for Smørum og Ølstykke. Dog vil 

arbejdet få en anden karakter, da rammer og retning nu er fastlagt 

via principprogram mv. Derfor kan processen for de to resterende 

distrikter blive mere lokal, end tilfældet har været for Smørum og 

Ølstykke. 

 

Oktober 2019 og 

frem 

Hvornår inddrages 

foreninger i distrikterne? 

I forbindelse med den lokale tilpasning af scenarierne for Smørum og 

Ølstykke og udarbejdelse af scenarier for Ganløse og Stenløse. 

 

Opstart efterår 

2019/forår 2020 

Bliver der plads til 

parkering på skolerne?  

 

Der udlægges et areal til parkering i alle scenarier, men det skal 

vurderes lokalt, hvad der er behov for. Der skal tænkes i smarte og 

sikre løsninger. 

På Boesagerskolen og Hampelandsskolen, laves der mindre 

tilretninger på parkeringspladserne. 

  

Fra sommer 2019 og 

frem 

Får vi sikre skoleveje? 

 

Der er udarbejdet en rapport af COWI med forslag til, hvordan vi 

skaber sikre skoleveje i forbindelse med flytning af elever fra 

Søagerskolen til Boesagerskolen og fra Toftehøjskolen til 

Hampelandskolen. Der udføres tiltag for at skabe sikre skoleveje hen 

over sommeren 2019.  

 

Fra sommer 2019 og 

frem 

Offentlig transport Egedal kommune er i dialog med Movia, om hvorvidt man kan 

omlægge lokale busruter, således at busserne kører tæt på alle 

skolerne.  

Fra sommer  2019 og 

frem 

Er der plads til eleverne 

når Søagerskolen og 

Toftehøjskolens elever 

flytter ind på de andre 

skoler? 

 

Ja, der bliver plads til alle elever, eventuelt med midlertidige 

løsninger, frem til skolerne er ombygget.  

Scenarierne besluttes 

i august 2019 

(økonomien ifm. 

Budget20) 
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Bliver der behov for 

genhusning mens der 

bygges?  

 

Det forventes ikke, at der bliver behov for pavilloner. Ved at 

sammenholde elevprognoser med arealer mv. har kommunen 

vurderet, at genhusning kan klares ved at lave interne rokader 

undervejs således at genhusning sker lokalt på selve skolen. Dette 

giver mere økonomi til selve læringsmiljøerne og mulighed for at 

holde skolen samlet, mens der bygges om.  

 

 

Scenarierne besluttes 

i august 2019 

(økonomien ifm. 

Budget20) 

Hvad skal der ske med 

specialtilbuddene, 

herunder ASF, ADHD, 

Læsekompetencecentret, 

læseklasserne? 

Der er truffet beslutning om, at ASF og ADHD skal blive på 

henholdsvis Balsmoseskolen og Ganløse skole. I Ganløse kører en 

særskilt proces ift. ADHD-klasserne og mht. Balsmoseskolen er ASF-

tilbuddet indarbejdet i scenarierne.  

 

Mht. Læsekompetencecentret arbejdes der på at finde en ny 

placering, da lokalerne på Hampelandskolen skal bruges for at gøre 

plads til de ekstra spor, der skal huses ifm. overflytning fra 

Toftehøjskolen.  

 

Læseklasserne på Boesager indgår ligeledes i en undersøgelse af, hvor 

disse skal placeres fremover.  

 

Scenarierne besluttes 

i august 2019 

(økonomien ifm. 

Budget20) 

Er der planer for, 

hvordan flytninger i 2020 

og 2021 (Ganløse, 

Smørum, Ølstykke) skal 

ske, og hvordan eleverne 

kan være på ”nye” 

skoler? 

 

Det indarbejdes i scenarierne, hvordan der skabes plads til de elever, 

der kommer fra Søagerskolen og Toftehøjskolen, når disse lukkes.  

 

Ift. Ganløse bliver der udarbejdet en procesplan for flytning af klubben 

og omplacering af ADHD-eleverne.  

Der er afsat økonomi til flytteprocesserne i investeringsplanen 

Scenarierne besluttes 

i august 2019 

(økonomien ifm. 

Budget20) 

Bliver faglokalerne 

opdateret og hvornår, og 

hvordan kommer det til 

at foregå? Hvorfor står 

der så lidt om faglokaler i 

principprogrammet? 

Egedals skoler skal naturligvis have tidssvarende faglokaler med 

moderne læringsmiljøer, der lever op til den nye folkeskolelov. Der 

kommer til at kører særskilte dybdegående inddragelses- og 

udviklingsprocesser på distriktsniveau, med de rådgivere der bliver 

valgt til udførelse af projekteringen.  

 

Forud for udviklingen af scenarierne er der gennemført en analyse, 

som sikrer at det bliver muligt at skemalægge og dermed give 

eleverne undervisning i de faglokaler, som folkeskoleloven foreskriver. 

   

Scenarierne besluttes 

i august 2019 

(økonomien ifm. 

Budget20) 
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Hvordan går det med at 

finde et nyt sted til 

spejderne i Ganløse? 

 

Der er udarbejdet scenarier af eksterne rådgivere, som bliver fremlagt 

for Kultur- og Erhvervsudvalget i august. 

August 2019 

Hvordan går det med at 

finde plads til de 

foreninger, der i dag er 

på Søagerskolen og 

Toftehøjskolen? 

 

Egedal Kommune har, hen over foråret, været i dialog med foreninger 

på Toftehøjskolen med særlige lokalehensyn. Når skolescenarierne og 

planerne for afhændelsen af Toftehøjskolen er klar, arbejdes der 

videre med at finde plads til foreningerne.  

 

Der har været en involveringsproces på Søagerskolen med EIF. Der 

findes en løsning for gymnastikforeningen i Smørum.  

 

Sommer/Efterår 

2019 

Hvor kan man finde 

materiale om scenarier, 

principprogram mv.? 

 

Efter informationsmødet den 18. juni 2019 blev al offentliggjort 

materiale lagt på kommunens hjemmeside: 

http://www.egedalkommune.dk/borger/familie,-boern-og-

unge/laeringsfaellesskaber-og-multifunktionalitet 

 

 

 

18. juni 2019 

Hvordan bliver den lokale 

inddragelsesproces, når 

scenarierne bestemmes 

og skal udføres? 

 

 

Der udarbejdes et bilag til principprogrammet, der viser den lokale 

inddragelsesproces ifm. udførelse af scenarierne. Heri vises, hvem der 

bliver inddraget i de forskellige processer. 

August 2019 

Hvad betyder projektet 

for vedligehold af 

skolerne? Står de 

resterende skoler og 

forfalder langsomt? 

 

 

 

 

 

 

 

Midler til vedligeholdelsen af vores skoler er lagt ind i projektet. 

Skolerne bliver renoveret i forbindelse med, at der laves 

læringsmiljøer og ombygges. Der er udarbejdet en risikovurdering ift. 

det akutte vedligehold, og der er afsat midler til at udføre akut 

vedligehold. Investeringsplanen er lavet ud fra en vurdering af behov 

og muligheder.  

Ved at samle aktiviteter på færre matrikler og/eller øge sambrug af 

lokaler, frigøres der midler, der skal være med til at skabe økonomisk 

råderum til at prioritere investeringer til inspirerende og kreative 

læringsmiljøer.  

 

 

 

 

Løbende 

http://www.egedalkommune.dk/borger/familie,-boern-og-unge/laeringsfaellesskaber-og-multifunktionalitet
http://www.egedalkommune.dk/borger/familie,-boern-og-unge/laeringsfaellesskaber-og-multifunktionalitet
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Hvorfor er nogle 

scenarier delt op i 

etaper, og hvorfor har vi 

valgt forskellige takt ift. 

udbygning, ombygning 

og renovering? 

 

 

 

 

Opdelingen af scenarier i etaper, samt forskellen i takten for 

fremdriften er baseret på konkrete vurderinger af behov for 

vedligehold, skoleprognoser (elevantal) og deraf afledt effekt ift. 

kapacitetsudvidelser, halkapacitet, økonomi og meget andet.  

 

Bygningerne er med til at bestemme hvilke tempi, vi gør tingene i. Et 

eksempel er, at Boesagerskolen har et akut behov for renovering, 

mens Balsmoseskolen har et større behov for at starte med en 

kapacitetsudvidelse, så der skabes plads til flere elever. Samtidig kan 

vi ikke alt på én gang, og derfor er prioriteringerne i etape- og 

tidsplanen lavet ud fra sammenstillinger af de forskellige behov, hvor 

de mest akutte behov, prioriteres først.  

 

Scenarierne besluttes 

i august 2019 

(økonomien ifm. 

Budget20) 

Kommer børnene til at 

leve i byggerod, når 

projekterne opdeles i 

flere etaper og tager lang 

tid?  

 

Der er fokus på at børnene ikke skal gå i skole på en byggeplads 

mens projekterne udføres. Det er vigtigt, at der stadig kan være gode 

læringsmiljøer, selvom noget af skolen ombygges. Hensyn indarbejdes 

i de konkrete projekter, og der stilles krav til entreprenører om, at 

udførelsesperioder skal være så korte som muligt.  

Håndteres i 

byggeprojekterne 

Er der indregnet 

basislokaler til alle i 

scenarierne? 

 

 

 

 

Ja, der er som udgangspunkt indregnet basislokaler til alle i 

scenarierne. I Egedal Kommunes skoler er der hjemklasseprincip for 

alle årgange. Det indebærer, at en klasse på op til 28 elever hører 

hjemme i et bestemt basislokale. Som beskrevet i principprogrammet 

kan der i de lokale brugerinvolveringsprocesser arbejdes med at 

udskolingen indrettes uden hjemklasseprincip på sigt.  

I de lokale 

inddragelses-

processer 

Kan vi nå at vælge noget 

til eller fra, inden vi går i 

udbud? 

 

Der bliver mulighed for at tilpasse scenarierne og arbejder med 

indretning og udformning af læringsmiljøer i de lokale 

brugerinvolveringsprocesser. Dette beskrives nærmere i et bilag til 

principprogrammet – se også spørgsmål vedr. de lokale 

inddragelsesprocesser.  

 

I de lokale 

inddragelses-

processer 

Bliver der bedre 

adgangsmuligheder til 

skolernes faciliteter for 

foreninger og 

fritidsbrugere? 

 

Der arbejdes på at finde en måde at løse fritidsbrugere og borgeres 

adgang til kommunens bygninger (helt frem til et givent område eller 

lokale). Der er muligheder i det eksisterende adgangskontrolsystem 

på skolerne, som undersøges nærmere. De konkrete løsninger findes i 

forbindelse med de enkelte projekter.  

 

Håndteres i 

byggeprojekterne 

 


