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Baggrund
I efteråret 2016 er der udarbejdet dispositionsforslaget ”De åbne Skolegårde” for skolegårdene
i Dragør Kommune. Børne-, Fritids- og kulturudvalget besluttede 1. februar 2017 at forslaget
skulle sendes i høring hos skolebestyrelser og HH brugerbestyrelse.
Generelle kommentarer
Alle tre høringssvar er positive overfor projektet ”De åbne Skolegårde”. Høringsparterne er
glade for at projekterne spiller ind i områdernes historie og identitet, og brugerbestyrelsen
finder at projektet ved St. Magleby vil bidrage til at realisere vision om et Aktivt knudepunkt i
St. Magleby. Skolebestyrelserne udtrykker at det er ærgerligt at kommunen ikke kan realisere
alle idéerne i projektet inden for den aktuelle økonomiske ramme.

Skolebestyrelsen St. Magleby
Skolebestyrelsen på St. Magleby Skole beskriver i deres høringsvar at de er meget glade for
projektet ”De åbne skolegårde” samt arbejdet med multibanen. De sætter pris på at
fortællinger bag projektet spiller ind i områdets historie og de oplever at de vil være med til at
styrke skolens identitet. De ønsker sig, at hele projektet på sigt realiseres.
Administrationens kommentarer
Skolernes arbejdsgrupper har sammen med rådgiver valgt hvilke idéer og anlæg som skal
realiseres. Her er primært taget hensyn til hvor skolens synes at få mest læringsværdi.
Skolerne og administrationen vil derudover afsøge muligheder for at realisere resten af
projektet gennem fx skolens drift eller fonde.

Skolebestyrelsen Dragør skole
Skolebestyrelsen på Dragør skole beskriver i deres høringssvar, at de finder projektorerne
vedr. deres skolematrikler for spænende og ser frem til at de disse sættes i gang.
De udtrykker i bekymring i forbindelse med at der i projekterne indgår en del beplantning og
ønsker at der fremadrettet i budget afsættes ekstra midler til drift af dette.
Skolebestyrelsen finder at der mangler et tilbud til de små børn på Dragør Skole Nord fx
sansehaven, som de gerne også så realiseret.

Projektet omkring boldbanen fandt skolebestyrelsen spænende, dog mener de ikke at dette
område bør indgå i budgettet vedr. ”De åbne skolegårde”, da dette, ifølge skolebestyrelsen,
burde indgå i almindelig renoveringsarbejde. De påpeger at skolen vil have et problem med at
leve op til loven, da skolerne har fået et påbud fra arbejdstilsynet vedr. boldbanerne.
Administrationens kommentarer
Vej- og Gartnerafdelingen har været inddraget i udarbejdelsen af dispositionsforslaget, og de
vil fremover være engageret i endelig valg af beplantninger for at sikre robuste løsninger.
Administrationen vil anbefale at muligheden for realisering af sansehaven til de små elever på
Dragør Skole Nord undersøges i forlængelse af dette projekt. Med det forstås, at der holdes
fast i arbejdsgruppernes prioritering af projekter, men at administrationen og skolen derudover
vil søge at arbejde for at finde midler til sansehaven. I første omgang vil administrationen
sørge for at der indhentes pris på denne.
Skolens har valgt at boldbanen indgår som del af projektet fordi den er nedslidt.
Administrationen har vurderet at den ikke kan repareres indenfor afsatte driftsmidler.

Hollænderhallens brugerbestyrelse
Hollænderhallens brugerbestyrelse kvitterer for at, der nu realiseres tre store projekter omkring
hollænderhallen. De giver udtryk for at de er godt inddraget i projektet vedr. ”de åbne
skolegårde”. Overordnet finder de dette konkrete projekt godt, da de beskriver at de både vil
komme skolen, men også foreningerne og andre brugere til gode. På den måde tror de at
projektet vil bidrage til at realisere visionen om Aktivt knudepunkt St. Magleby. De er glade for
at der også er indtænkt et stisystem.
Brugerbestyrelsen er bekymrede over de tre sammenfaldende anlægsprojekter og etablering
byggepladser i området omkring Hollænderhallen. I den forbindelse ønsker de sig at blive godt
informeret om. hvordan projekterne koordineres
Brugerbestyrelsen så gerne at der kunne blive råd til at se på forsiden foran Hollænderhallen.
Her trænger P-pladsen inkl. cykelstativer til renovering.
Endelig udtrykker brugerbestyrelsen bekymring i forhold til finansieringen af drifts- og
vedligeholdelses af de kommende faciliteter. De henviser til deres udviklingsplan og bemærker
at der fremadrette vil være brug for flere udviklingstiltag.
Administrationens kommentarer
Administrationen har forståelse for bekymringen om de tre anlægsprojekter, og vil informere
løbende blandt andet gennem kontakt med brugerbestyrelsen og skolen.
Administrationen arbejder pt. på A-skema for reetablering og forskønnelse af forpladsen foran
Hollænderhallen til kommende budgetforhandlinger i efteråret 2017.
Administrationen har fokus på at der realiseres et projekt, hvor beplantning kan vedligeholdes
indenfor driftens rammer. Der er ikke afsat ekstra penge til almindelig nedslidning af hårde
belægninger over tid.

