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Ansøgning 2: Busordning ifm. etablering af klimasikring og ny legeplads

I forbindelse med realisering af projektet vedr. etablering af klimasikring og ny legeplads i den 
eksisterende skolegård på Niels Ebbesens Vej, som forventes at foregå fra 1. marts til 1. september 2019, 
søger vi hermed og jf. tidligere ansøgning om en busordning, der dagligt kan sende én årgang på op til tre 
klasser ud til undervisning andre steder. Herunder udeskole-aktiviteter mv. som kan bidrage til en 
afvekslende skoledag og styrkede muligheder for bevægelse i lyset af den betydeligt reducerede skolegård 
i perioden. 

Endvidere ansøger vi om, at de kommende skolebegyndere først begynder i SFO pr. 1. august. Dette for at 
minimere vores kapacitetspres inde som ude i hovedparten af byggeperioden i en bygning, som i forvejen 
vil blive udnyttet fuldt ud i fravær af skolegården. De resurser SFO’en normalt modtager til udvidet 
åbningstid og øget normering til skolebegynderne i perioden 1. maj og frem til skolestart, vil vi i stedet 
anvende til dagligt at kunne bemande turaktiviteterne jf. busordningen mv., til at varetage ekstra 
frikvarters tilsyn i lokalområdet, samt gå-ordninger til idrætssale der vil være mindre fremkommelige og 
foregå via offentlig vej i nærheden af byggepladsen i byggeperioden (se bilag). Til det netop afholdte 
dialogmøde med skolens kontaktforældre var dette et ønske forældrene ville have skolebestyrelse og 
ledelse til at gå videre med.

Forskellen fra ansøgning 1 er, at vi ikke skal have ekstra resurser til bemanding, men bevarer den 
normering vi ville modtage til skolebegyndernes normale SFO start 1. maj. På denne måde vil de 
forestående udfordringer i den daglige praksis, varetages af det faste personale på skolen/SFO’en. 

Baggrunden er, at vi i byggeperioden kun vil have ca. 1/3 af den plads til rådighed for pauser og 
udendørsaktiviteter, som vi normalt har, da den eksisterende skolegård omdannes til byggeplads. Dette 
skyldes, at det jf. projektplanerne kun er muligt at afspærre en mindre del af Niels Ebbesens Vej til 
’erstatningsskolegård’. Samtidig vil vi i perioden modtage ’1. maj-børn’, hvilket i forvejen er en stor 
pladsmæssig udfordring. Vi vurderer også, at der er en betydelig risiko for, at skolebegyndere og deres 
forældre får en dårlig oplevelse med en skolestart i byggerod og pladsmangel, som kan undgås ved at 
udsætte SFO start. 

Konkret søger vi om en bus med kapacitet til ca. 80 personer, samt udsættelse af kommende 
skolebegynderes start til 1. august, med opretholdelse af normeringen til SFO’en.

I fald at ansøgning 2 ikke kan imødekommes ift. fastholdelsen af den forventet normering i SFO’en, ønsker 
vi fortsat at ansøgning 1 behandles.
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