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Indledning
Formålet med denne analyse er at vurdere, hvilke konsekvenser en æn-

dret skolestruktur i henholdsvis Smørum og Ølstykke har for distrikter-

nes halkapacitet, og brugen af samme. 

I analysen er skolernes og idrætscentrenes halkapacitet i de to distrikter 

gennemgået. I forlængelse heraf er skolernes og fritidsbrugernes for-

ventede fremtidig brug af halkapaciteten analyseret. Hensigten med det-

te er at vurdere, hvordan den justerede halkapacitet i de to distrikter, 

efter lukning af de to afdelinger Søagerskolen og Toftehøjskolen, 

fremadrettet kan matche de forventede fremtidig kapacitetsbehov for 

henholdsvis skoler og fritidsbrugere. 

Analysen er udarbejdet af en arbejdsgruppe på tværs af de to projekt-

spor under Programmet Multifunktionalitet: Kreative Læringsfællesska-

ber og Multifunktionalitet i Kultur og Fritid. 

Halkapacitet distrikt Smørum
I det følgende beskrives overordnede konklusioner for haller og gymna-

stiksale i distrikt Smørum:

Balsmoseskolen råder over egen idrætshal på 1.145m2, der anvendes 

til skolens egen idrætsundervisning. I bygherrerådgiver Arkitemas aktu-

elle scenarier udvides Balsmoseskolen fra de nuværende 2 spor + ASF 

klasser til 4 spor (3 spor + et ASF spor). Med denne udvidelse vil sko-

lens behov for halkapacitet til idrætsundervisning overskride skolen ak-

tuelle halkapacitet. Skolen har sammenlignet med øvrige skoler i analy-

sen allerede i dag begrænset kapacitet til bevægelse i øvrige fag samt 

bevægelse i SFO og klub. Det anbefales derfor, at en udvidelse med et 

ekstra spor også inkluderer en vurdering af, hvorvidt skolens halkapaci-



side 2 af 6

tet bør øges, eller om skolen fremadrettet i stedet skal flytte dele af 

idrætsundervisningen til en anden lokalitet, fx Smørum Idrætscenter.

Søagerskolen råder over egen gymnastiksal på 271 m2. Skolen anven-

der i dag gymnastiksalen til idrætsundervisning til og med 4. klasse. 5. 

klasse og op har idrætsundervisning i Smørum Idrætscenter. Når Søa-

gerskolens indskoling flyttes til Boesagerskolen efterlades betydelig ledig 

kapacitet i Søagerskolens gymnastiksal i skoletiden. På sigt, når Søager-

skolen lukker, vil skolens tider i Smørum Idrætscenter frigives til anven-

delse af andre brugere. En kommende lukning af gymnastiksalen på Sø-

gerskolen udgør primært en udfordring for fritidsbrugerne. Gymna-

stiksalen anvendes i op til 41,5 timer ugentligt at Ledøje Smørum gym-

nastikforening. 20 bookede timer i eftermiddagstimerne kl. 16-20 på 

hverdage udgør en særlig udfordring, idet der ikke findes tilsvarende le-

dig kapacitet til en ombookning af disse timer andet steds i distriktet.

Boesagerskolen råder over egen gymnastiksal på 271 m2 samt en lille 

svømmesal. Svømmesalen anvendes til svømmeundervisning for alle di-

striktets 4. klasser samt til svømmeundervisning for ASF-klasser. Sko-

lens gymnastiksal anvendes primært til idrætsundervisning for 0. og 1. 

klasser, idet Boesagerskolen anvender Smørum Idrætscenter til idræts-

undervisning fra 2. klasse og op. Søagerskolens indskoling flyttes til Bo-

esagerskolen fra det kommende skoleår, og i Arkitemas aktuelle scena-

rier udvides Boesagerskolen på sigt til 4 spor. Idet skolens egen gymna-

stiksal kun anvendes til de mindste klasser, og Smørum Idrætscenter 

forventes at have kapacitet til idrætsundervisning for en 4-sporet skole, 

forventes de aktuelle ændringer i skolestruktur ikke at have konsekven-

ser for skolens fremtidige planlægning af idrætsundervisning.

Smørum Idrætscenter råder over 3 haller på henholdsvis 1.145 m2, 

1.100 m2 og 720 m2. Hallerne anvendes i skoletiden primært af distrik-

tets skoler og klub springbrættet samt i mindre grad af andre kommu-

nale institutioner og fritidsbrugere. Hallerne anvendes udenfor skoleti-

den af distriktet fritidsforeninger. Smørum Idrætscenter forventes uden 

problemer at kunne rumme idrætsundervisning for en 4-sporet Boesa-

gerskolen og vil samtidig have ledig kapacitet til øvrige kommunale in-

stitutioner og fritidsbrugere. Derudover vurderes der i hallerne at være 
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kapacitet til, at en udvidet Balsmoseskolen flytter en del af sin idrætsun-

dervisning til hallerne, skulle det blive nødvendigt. Dog anbefales det i 

så fald, at Idrætscentrets Hal 3 fremadrettet gøres mere anvendelig til 

skoleidræt.

Opmærksomhedspunkter i Smørum

Når afdeling Søagerskolen lukkes, og de øvrige afdelinger i distriktet ud-

vides til 4-sporede skoler, medfører det følgende opmærksomhedspunk-

ter:

 Balsmoseskolens behov for faciliteter til idrætsundervisning 

kommer på sigt til at overstige skolens aktuelle halkapacitet. Det 

skal derfor vurderes, om skolen fremadrettet skal flytte en del af 

idrætsundervisningen til Smørum Idrætscenter, eller om skolens 

kapacitet skal udvides. En udvidet kapacitet på skolen vil bety-

de, at skolen fortsat kan afvikle idrætsundervisningen for alle 

klasser på skolen, og vil samtidig sikre ekstra kapacitet til bevæ-

gelse i øvrige fag samt i SFO og klub. Udvidet kapacitet på Bals-

moseskolen kan samtidig afhjælpe den kapacitetsudfordring, 

som lukningen af Søagerskolen medfører for fritidsbrugerne. 

 Hvis Søagerskolens gymnastiksal lukkes uden udvidet kapacitet 

på andre matrikler, udgør det en særlig udfordring for distriktets 

fritidsforeninger. Kan anvendelsen af den resterende halkapaci-

tet ikke optimeres i en grad, der svarer til gymnastikforeningens 

aktuelle anvendelse af Søagerskolen, kan en eller flere fritidsfor-

eninger blive tvunget til at nedjustere deres aktiviteter til en ni-

veau, der passer til distriktets halkapacitet. 

Administrationen arbejder på at beskrive scenarier for, hvordan en ræk-

ke mindre justeringer og investeringer kan optimere brugen af distrik-

tets halkapacitet for at imødese hele eller dele af den kapacitetsudfor-

dring en lukning af Søagerskolen medfører for fritidsbrugerne. 

Halkapacitet distrikt Ølstykke
I det følgende beskrives overordnede konklusioner for haller og gymna-

stiksale i distrikt Ølstykke. 
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Toftehøjskolen råder over to gymnastiksale på henholdsvis 302 m2 og 

207 m2. Skolen anvender gymnastiksalene til en del af skolens idræts-

undervisning, men har derudover booket 14 ugentlige timer i Ølstykke 

Idrætscenter. Når indskolingen fra Toftehøjskolen flyttes til Hampeland-

skolen vil det efterlade betydelig ledig kapacitet i Toftehøjskolens gym-

nastiksale i skoletiden. Det kan dog blive nødvendigt, at skolen allerede 

fra kommende skoleår frigiver booket haltid i Ølstykke Idrætscenter til 

andre brugere, og dermed afholder idrætsundervisning for de resterende 

mellemtrins og udskolingselever i skolens gymnastiksale. En kommende 

lukning af Toftehøjskolens gymnastiksale udgør i særlig grad en udfor-

dring for distriktets fritidsforeninger. Gymnastiksalene anvendes i op til 

69 timer ugentligt af fire lokale forening. 36 timer booket i eftermid-

dagstimerne kl. 16-20 på hverdage udgør en særlig udfordring, idet der 

ikke findes tilsvarende ledig kapacitet til en ombooking af disse timer 

andet steds i distriktet.

Maglehøjskolen råder over egen idrætshal på 1.016 m2. Derudover 

har skolen et kondirum på 101 m2. Skolen har desuden festrum med 

scene, der i Kommunens bookingsystem EGOn.dk er kategoriseret som 

idrætsfacilitet. På grund af lofthøjde og daglig anvendelse til skolekanti-

ne er rummet ikke under nuværende omstændigheder egnet til idræts-

undervisning, men giver dog skolen god kapacitet til at kunne arbejde 

med bevægelse i undervisningen og for SFO. Skolen afholder egen 

idrætsundervisning i skolens faciliteter. Derudover har Kommunens 10. 

klassecenter 6 ugentlige idrætstimer på skolen. I Arkitemas aktuelle 

scenarier udvides Maglehøjskolen på sigt fra de nuværende 2 spor til 3 

spor. Dermed forventes det, at skolens idrætshal fremadrettet vil blive 

fuldt booket til idrætsundervisning og det anbefales derfor, at der på 

sigt findes en alternativ løsning for Kommunens 10. klassecenter. Deru-

dover forventes en kommende udbygning af skolen til 3 spor ikke at ha-

ve konsekvenser for skolens fremtidige planlægning af idrætsundervis-

ning.

Hampelandskolen råder over egen idrætshal på 1.016 m2. Skolen af-

holder egen idrætsundervisning i hallen, der derudover også anvendes 

til 6 timers idrætsundervisning for Kommunens 10. klassecenter. Tofte-

højskolens indskoling flyttes til Hampelandskolen i august 2019 og i Ar-
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kitemas aktuelle scenarier udvides hele skolen på sigt fra 2 spor til 3-

spor. Som 3-sporet skole forventes det, at Hampelandskolens idrætshal 

vil være fuldt booket til idrætsundervisning, og det anbefales derfor, at 

der allerede fra næste skoleår findes en alternativ løsning for Kommu-

nens 10. klassecenter. Derudover anbefales det, at en udvidelse til 3 

spor også inkluderer en vurdering af, om skolens kapacitet til bevægelse 

i fag udover idræt, SFO og klub bør udvides. Skolen har med en fuldt 

booket idrætshal, sammenlignet med for eksempel Maglehøjskolen, in-

gen ekstra kapacitet egnet til idræt og bevægelse i øvrige fag, SFO og 

klub. 

Ølstykke Idrætscenter råder over en idrætshal på 1.400 m2 samt en 

badmintonhal på 700 m2. Hallerne anvendes i skoletiden i dag i nogen 

grad af såvel distriktsskole Ølstykke og distriktsskole Stenløse/Veksø. 

Derudover anvendes hallerne af en række andre kommunale institutio-

ner og fritidsbrugere. Hallerne anvendes udenfor skoletiden af distriktets 

fritidsforeninger. Ølstykke Idrætscenter forventes fremadrettet at have 

ledig kapacitet, til at kunne rumme idrætsundervisningen for Egedals 

10.klassecenter, dog skal det bemærkes, at det vil medføre ekstra 

transporttid for 10.klasserne. Desuden anvender 10. klasserne i dag de 

øvrige skolers idrætsudstyr, hvilket ikke fremadrettet vil være muligt, 

såfremt alt 10. klassecentrets undervisning flyttes til Ølstykke Idræts-

center. I eftermiddagstimerne har Ølstykke Idrætscenter imidlertid in-

gen ledig kapacitet og kan dermed ikke indgå i en løsning for de forenin-

ger, der i dag anvender Toftehøjskolens gymnastiksale.

Opmærksomhedspunkter i Ølstykke

Når afdeling Toftehøjskolen lukkes, og de øvrige afdelinger i distriktet 

udvides til 3 sporede skoler, medfører det følgende opmærksomheds-

punkter:

 Hampelandskolen og Maglehøjskolen vil med en udvidelse til 3 

spor skulle anvende fuld kapacitet i egne haller til idrætsunder-

visning. Der skal derfor findes nye løsninger for Kommunens 10. 

klassecenter. Anvender Toftehøjskolen i højere grad egne gym-

nastiksale til idrætsundervisning også for udskolingen, kan der 
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for både kommende skoleår og på længere sigt findes løsninger 

for 10. klasserne i Ølstykke Idrætscenter. 

 Hampelandskolen har ved udvidelse til 3 spor ingen eller meget 

begrænset ekstra kapacitet til bevægelse i øvrige fag samt SFO 

og klub. Ved en udvidelse bør det derfor vurderes, om skolens 

halkapacitet eller kapacitet til øvrig bevægelse kan udvides. Ud-

videt kapacitet på Hamlelandskolen kan samtidig afhjælpe en 

andel af den kapacitetsudfordring en lukning af Toftehøjskolens 

gymnastiksale medfører for fritidsbrugerne.  

 I Ølstykke udgør en lukning af gymnastiksalene på Toftehøjsko-

len i særlig grad en udfordring for distriktets fritidsbrugere. Så-

fremt Toftehøjskolens gymnastiksale lukkes uden erstatningska-

pacitet andet steds i distriktet, må det forventes at få store kon-

sekvenser for distriktets fritidsforeninger, idet de nuværende ak-

tiviteter i gymnastiksalene bliver yderst vanskelige at placeres 

på andre lokaliteter. 

Administrationen arbejder på at beskrive en række scenarier for optime-

ring af distriktets kapacitet, herunder optimeret brug af Maglehøjskolens 

kondirum. Det forventes dog ikke, at brug af distriktets øvrige kapacitet 

kan optimeres i en grad, der modsvarer den aktuelle booking af Tofte-

højskolen.  Det kan derfor blive nødvendigt også at vurdere muligheder-

ne for at fastholde Toftehøjskolens gymnastiksale i drift efter at Tofte-

højskolen lukkes og/eller søge alternative løsningsmuligheder for fritids-

foreningerne i Ølstykke, herunder for eksempel afsøge mulighederne for 

udvikling og udvidelse af distriktets halkapacitet via finansiering fra fon-

de. 


