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3. februar 2016 

Sagsbeh.:  

          

 

Bestyrelsen for Ejendomsanpartsselskabet Duevej 40 

v/Suzanne Poulsen, Rune Worm Christensen og Betina Krogh-Knudsen 

Mail: OSK@kfst.dk 
 
 
 

 

 

 

 

 

Kære Bestyrelse for Ejendomsanpartsselskabet Duevej 40, 

 

Tak for jeres brev til medlemmerne af By- og Miljøudvalget vedrørende udbyg-

ning af Skolen på Duevej, som jeg, som formand for udvalget, her vil svare på. 

Jeg skal beklage, at det først sker nu. 

 

Frederiksberg Kommune har løbende været i dialog med jeres bestyrelsesfor-

mand Ole Skotner om processen og selve udformningen af den nye skole til-

bygning.  

 

Arkitektfirmaet AART/Nordic har udarbejdet et dispositionsforslag med visuali-

seringer af projektets ydre fremtræden. Projektet dannede grundlag for startre-

degørelsen, som blev forelagt for By- og Miljøudvalget den 21.september 2015. 

En startredegørelse er det politiske grundlag for at kunne igangsætte udarbej-

delse af en lokalplan.  

 

Forvaltningen er nu i gang med at bearbejde projektet og arbejder lige nu tæt 

sammen med skolen, SFO’en og arkitekterne med henblik på at skabe det 

bedst mulige projekt til glæde for skolebørnene og alle dem, som bor i områ-

det.  

 

Udbygningen af Skolen på Duevej består af to projekter – en ny bygning langs 

Duevej samt indretning af en ny skolegård.  

 

Et vigtigt led i udviklingen af skolegården har fra begyndelsen været en tæt 

dialog med brugerne og berørte naboer af en kommende åben skolegård. Den 

indledende dialog fandt allerede sted i forbindelse med udformning af projektet 

”Drøn på Skolegården”. Det er dette projekt, som i bearbejdet form, har ligget 

til grund for det nuværende skolegårdsprojekt. 

 

I den forbindelse er skolens forældre og naboer blevet inviteret til et informati-

onsmøde januar 2016, hvor skolegårdsprojektet er blevet præsenteret. 
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Når vi politisk har vedtaget lokalplanforslaget, sendes det i offentlig høring. I forbindelse med den offent-

lige høring vil der blive holdt et borgermøde, hvor der igen vil være mulighed for en dialog om projektet. 

Alle input vil blive nøje vurderet og indgå i den videre proces.  

 

Den oprindeligt planlagte skoleudvidelse er fastlagt i en lokalplan fra 1991. Meget har ændret sig siden. 

Det er derfor naturligt, at der kan forekomme ændringer af en eksisterende lokalplan, idet udviklingen af 

byen og tendenserne i samfundet ikke står stille. Kommunalbestyrelsen har altid mulighed for at udarbej-

de en ny lokalplan, så længe lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. 

 

Der er i bygningens form, arkitektur, omfang og placering taget udgangspunkt i ønsker og krav fra bru-

gerne og Undervisningsudvalget samt i konteksten herunder de eksisterende facader. Der er endvidere 

lagt vægt på at sikre mest mulig plads til udearealerne til leg, bevægelse mv. Den nye bygning vurderes 

ikke at være væsentligt højere end den eksisterende SFO bygning mod nord. En tilbygning til den eksi-

sterende SFO bygning med en etage vurderes at ville give større skyggegener for de omkringliggende 

naboer end ved at udføre den nye bygning i tre etager.  

 

Jeg håber hermed at have besvaret jeres henvendelse. Hvis I har yderligere spørgsmål, er I meget vel-

komne til at kontakte projektleder Søren Aabling tlf. 2898 4373 eller mail: soaa01@frederiksberg.dk eller 

byplanlægger Karen Andersen tlf. 2898 4105 eller mail kaan06@frederiksberg.dk.  

 

Kopi af dette svar er sendt til medlemmerne af By- og Miljøudvalget. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jan E. Jørgensen 

formand for By- og Miljøudvalget 
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