Høringssvar til masterplan fra Kant Arkitekterne
Skovboskolen den 25. februar 2018
Skovboskolens bestyrelse har afventet dette masterplan-initiativ med spænding og vi er overvejende
positive overfor anbefalingerne i rapporten. Afsnittet med generelle anbefalinger indeholder mange
spændende forslag til moderne indretning af læringsmiljøer, som vi finder meget brugbare. Enkelte af
omplaceringsforslagene vil vi gerne finjustere.
Vi er enige i, at det er tiltrængt med nyt inventar i vores fællesarealer og at flere af vores bygninger
trænger til komplet istandsættelse.
De vidtrækkende visioner i rapporten står dog i meget skarp kontrast til det ambitionsniveau
kommunen har lagt de seneste år for skolens modernisering og vedligehold, hvor ekstrabevilling til
helt elementært vedligehold, som for eksempel gardiner i årevis har været skåret helt væk og dermed
umuligt at opnå. Dette er blevet ekstra udfordrende idet skolens eget budget ikke længere indeholder
midler til vedligeholdelse. De manglende gardiner i klasserne giver store problemer med at anvende
Smart board skærmene da sollyset generer.
Vi ser rigtigt meget frem til disse nye takter.

Toiletter
Vi er helt enige i arkitekternes betragtninger omkring udfordringerne med toiletter. Generelt er de
nedslidte og er svære at rengøre på grund af ujævne og slidte overflader. Disse problemer er i en
sådan grad at mange elever vælger at undgå toiletbesøg og udsættes for mulige sundhedmæssige
konsekvenser.

Funktionsfordeling på Skovboskolen fremadrettet
Det foreslås at indrette to lokaler til 0. klasse i bagenden af SFO-området. Dette mener vi kan have
nogle uhensigtsmæssige konsekvenser. Ved at indrette 0. klasser i SFO området i Dalmosen, isoleres
0. årgang meget fra den øvrige indskoling og tidligere erfaring med en lignende konstellation har vist,
at det på trods af opmærksomhed på udfordringen, har givet en dårlig integration. Hvis der skal være
undervisning og SFO i samme lokaler, skal der tænkes meget over indretningen, så rummene kan
bruges optimalt hele dagen kl.6-17.15. og der skal afsættes ekstra ressourcer til rengøring udenfor
dette tidsrum. Placering af specialklasserne i kælderen er ikke optimalt for integrationen af disse
elever. Desuden finder vi, at det ville være optimalt at placere øvre mellemtrin tæt på udskolingen.

Oversigtskortet
Da der i rapportens tekst er henvisninger til vores områdenavne, vil det være godt for forståelsen af
planen, hvis disse betegnelser blev skrevet på oversigtskortet. (Se kort på side 3 ).

Side 1 af 3

Høringssvar til masterplan fra Kant Arkitekterne
Plads til Førskolebørn
Fremtidsplanen indeholder ikke lokaler til de små børn, som starter på skolen 1. april og de
efterfølgende tre måneder. Disse børn holder pt. til i de to lokaler, som er foreslået til 0. klasse. Der
skal findes en løsning på dette plads problem.

Fremskrivning af kapacitetsbehov om 10 år
Rapportens fremtidsdesign baserer sig på Køge kommunes befolkningsprognose, som antager, at der
om 10 år vil være en nettotilgang på 38 elever på skovboskolen. Man har herfra beregnet, at
Skovboskolen fremover vil have maksimalt 2 klasser pr. årgang og den foreslåede fremtidsplan for
skolens indretning er lagt ud til maksimalt 2 basislokaler pr. årgang.
Hvis tilvæksten af børn i distriktet mod forventning skulle stige bare en lille smule mere, vil der ikke
være plads til disse børn på Skovboskolen. Derfor ønsker vi os at der i fremtidsplanen indtænkes
mulighed for at der kan etableres nogle ekstra basislokaler.

Med Venlig Hilsen
Skolebestyrelsen
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