A-skema nr. BFKU,A,02
Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019
Politisk udvalg: BFKU

Sektornr.: 03

Der er tale om:
(Sæt kryds)

X

Fremsendt af - navn: Karina Møller

Dato: maj 2015

Investering/anlægsudvidelse
Anlægsbesparelse

Titel: Helhedsplan for skolerne i Dragør
Beskrivelse af ændringsforslaget:

Formål
Efter implementeringen af den nye skolereform er der stillet nye krav til folkeskolen og
undervisningen. Skoledagen er blevet længere, samtidig med at den skal være mere varierende i
undervisningsformen. Der kræves bl.a. mere udeundervisning og 45 minutters bevægelse hver dag.
På den baggrund foreslås det at udvikle udearealerne så man kan imødekomme skolereformen og
skabe de bedst mulige læringsmiljøer for fremtidens folkeskole. Renoveringen af udearealerne på
kommunens skoler skal invitere til læring.
Det er desuden et ønske, at skolens arealer åbner sig mere op til børn, unge og familier, udenfor
skolens åbningstider, og derved smelte skolen og fritidsinteresserne mere sammen. Samtidig har
mange af kommunens unge, som ikke nødvendigvis finder sig tilrette i organiserede fritidstilbud, ytret
ønske om at få et tilbud der kan imødekomme den voksende interesse for skateboard, løbehjul,
parkour og andre ’street’ relaterede aktiviteter. Konkret er ønsket at etablere en multibane mellem
Store Magleby Skole og Hollænderhallen, der er attraktiv at besøge og hvor man kan udfolde sig
aktivt både i skole- og i fritiden.
Forslag: Store Magleby Skole
Store Magleby skole ligger langs Kirkevejen i Store Magleby mellem hollænderhallen, kirken og
kirkevejens SFO. Området er præget af marker og åbne vider. Men huser samtidig størstedelen af
foreningslivet i Dragør kommune. Skolens areal svare ca. til 40000 kvm. Skolen har klasser fra 0. til 9.
og et elevtal på 770 elever fordelt på 33 klasser.
Der foreslås etableret et samlende ’undervisningstæppe’ i den store skolegård med fokus på at skabe
rumligheder for læring i større og mindre grupper. Tæppet indeholder en række læringselementer
som eksempelvis tastaturtrappe og taltrappe, men generelt er elementerne underprogrammeret for
at kunne facilitere undervisning i bred forstand.
Der foreslås desuden etableret en ’oplevelsesdal’ i den nordlige del af det nuværende idrætsareal.
Dalen skal kunne rumme den sanselige og praktiske læring og vil eksempelvis indeholde shelter,
bålsted, overdækninger, skolehaver o.l. Oplevelsesdalen vil samtidigt udgøre en sikker skolevej
mellem Kirkevejens SFO og skole og vil være et naturligt udflugtsmål for familier i området igennem
hele året.
Forslag: Multibane
Der foreslås etableret en multibane i form af et aktivt bånd der strækker sig fra Store Magleby Skole
og ned langs Hollænderhallen. Båndet samler aktiviteter der knytter sig til begrebet ’Streetsports’ og
indeholder tre primære zoner: Boldspil, Parkour og Skate, hver af disse zoner er dog multifunktionelle
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og kan anvendes til en lang række aktiviteter, der relaterer sig til den ikke-organiserede idræt.
Multibanens placering kan først endeligt fastlægges når der er taget stilling til en evt. fremtidig
placering af svømmehal. Forslaget vurderes at kunne tilpasses dette uproblematisk.
Forslag: Dragør Skole Nord
Dragør Skole Nord er beliggende i den nordøstlige del af Dragør Kommune og har et større parcel- og
rækkehuskvarter som skoledistrikt. Skolen har et areal på ca. 37500 kvm og har fra 0. til 10 klasse.
Skolen har 630 elever og 70 ansatte fordelt på 30 klasser.
Det foreslås at eksisterende boldbane med gummiasfalt udvides og nyindrettes så den kan anvendes
til bevægelse i bred forstand. Fokus vil være på de lidt ældre elever og indretningen vil foruden
boldspil kunne rumme elementer til Parkour og Crossfit, der også vil kunne anvendes af områdets
unge uden for skolens åbningstid.
Det foreslås at der etableres en bred opholdstrappe/tribune imod skolens idrætsareal. Trappen kan
indgå som en del af læringslege, men samtidigt være et vigtigt samlings- og opholdssted for elever.
Det foreslås at der etableres opholdstrapper, der forbinder gårdrum og terræn, således at disse kan
aktiveres og sættes i spil som læringsrum i tilknytning til de faglokaler, der har direkte udgang.
Det foreslås at der indrettes områder med rumdannede elemeter i relation til de etablerede
opholdstrapper hvor man kan finde rum til læring, gruppearbejde og ophold.
Forslag: Dragør Skole Syd
Dragør Skole Syd er beliggende i den centrale del af gammel Dragør. Tæt på havnen og kysten, blandt
klassiske Dragør huse. Langs skolens vestlige side løber kirkestien, der forbinder skolens område med
flere rekreative områder. Skolens elevtal er 470 elever fordelt på 20 klasser fra 0. til 9.
Det foreslås at skolegården nyindrettes med fokus på aktiverende læringselementer eksempelvis
taltrappe og tastaturtrappe, samt at en del af gården indrettes med fokus på bevægelse og idræt.
Det foreslås desuden at der etableres en sansesti i det grønne bælte der forbinder skolen med
idrætsarealet. Sansestien vil kunne inddrages som læringselement i undervisningen og være et fint
udflugtsmål for familier og andre skoler.
Forudsætninger for realisering af forslaget:

Kommunalbestyrelsen har afsat 450t.kr. til at etablere en multibane ved Hollænderhallen. Ønsket er
at skabe et område i Dragør kommune, der er attraktivt at besøge og udfolde sig aktivt for børn i
alderen 8 – 14 år og deres familie.
Foruden midlerne, der er afsat til etableringen af multibanen vil, der være behov for at samle
minimum 900 t. kr. via fondsmidler til etableringen af anlægget.
Sideløbende er der på skoleområdet blevet frigivet midler til at udarbejde en samlet helhedsplan for
skolernes udearealer, da der i forbindelse med folkeskolereformen er et særligt behov for at udfolde
og optimere skolernes udendørs læringsmiljøer.

Side 2

A-skema nr. BFKU,A,02
Ændringsforslag til anlægsbudget 2016 - 2019
Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Overblik over anlægsbevilling i DKK i 2016-priser, ekskl. moms (budgetreduktion angives med minus):
Samlet
bevilling

Allerede
afholdt

2016

2017

2018

2019

5.275.000

4.275.000

5.750.000

2.500.000

Rådighedsbeløb:
- allerede afsat i
basisbudget)
Ændringsforslag
Rådighedsbeløb:
- efter
ændringsforslag
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