Til
Børne og Uddannelsesforvaltningen
Køge Kommune

Kommentarer fra Skolebestyrelsen på Sct. Nicolai Skole vedrørende masterplanen for
Køge Kommunes skoler

Skolebestyrelsen på Sct. Nicolai Skole er glade for, at der endelig sættes fokus på behovet for
modernisering og opdatering af skolernes bygningsmasse – og især glade for at der kommer fokus
på behovet for opdaterede faglokaler for at kunne leve op til nutidige undervisningskrav.
Skolebestyrelsen på Sct. Nicolai Skole anerkender at materialet er egnet til det beskrevne formål: at
inspirere og kvalificere kommende dialoger og beslutninger. Samtidigt er vi bekymrede over, at
man, på trods af den trængte økonomi i kommunen, har valgt at bruge et to-cifret millionbeløb på
denne rapport, som ikke direkte kan benyttes som baggrund for den nødvendige prioritering mellem
de mange forslag. Rapporten kunne med fordel, for at kunne benyttes til prioriteringsformål,
graduere de enkelte forslag efter hvor hastende opdateringen vurderes, samt hvor dyr opdateringen
vil være (ex. prisklasse 1, 2, 3). Mange forslag ser skolebestyrelsen som urealistisk ønsketænkning,
taget skolevæsenets pressede økonomi i betragtning, hvor det primære formål må være, at skolerne
rent pædagogisk kommer til at leve op til den nye folkeskolereforms krav til rammerne.
Endelig ville skolebestyrelsen ved Sct. Nicolai Skole ønske, at man i rapporten i højere grad pegede
på nye løsningsmåder for kommunens opgaver relateret til Køges skolevæsen. Kunne man
eksempelvis tænke et øget samarbejde på tværs af kommunens skoler? – eksempelvis et samarbejde
omkring de dyre faglokaler ved nærtliggende skoler, som nævnt under pejlemærke 1 fra det
forudgående dialogmøde? Måske et fælles science-hus?
Afdækningen af muligheder for kapacitetsforøgelse i Køge Kommune bygger udelukkende, som vi
desværre plejer at se det, på prognoserne for udviklingen i antallet af ’distriktsbørn’. I Køge
Kommune er der frit skolevalg, hvilket for Sct. Nicolai Skole betyder en stor søgning fra børn og
forældre med bopæl udenfor distrikt. Vi har ingen grund til at tro at denne søgning ikke skulle
fortsætte i årene fremover, hvilket derfor bør medtages i kapacitetsanalysen.
Med hensyn til de specifikke forslag for Sct. Nicolai Skole er vi enige i de anbefalede
opdateringer/renoveringer, hvor flere af skolens lokaler og uderum ikke blevet renoveret og
opdateret i mange årtier. Der er absolut behov for opgradering af faglokaler, men også f.eks.
badeforholdene knyttet til vores gymnastiksale, som også benyttes af mange af aftenbrugerne (se
billede sidst i høringssvaret), samt skolegården på Nord-matriklen, der er ekstremt slidt og aktuelt
kun består af asfalt og grus. Ydermere bør der sættes fokus på el-installationerne på skolen, som
aktuelt ikke gør det muligt at leve op til en optimal digital undervisning

Skolebestyrelsen ville dog ønske, at vi og skolens ledelse havde haft masterplanen til gennemgang
inden den blev lagt på nettet for at kunne drøfte de enkelte placeringsforslag med medarbejdere og
elever for at optimere den endelige plan. Eksempelvis er foreslået et personalelokale for personalet,
med ansvar for de yngste børn på Syd-matriklen, på Nord-matriklen, hvorved personalet ikke vil
kunne opretholde den nødvendige nære og visuelle kontakt med børnene i frikvartererne. Flere
andre lignende uhensigtsmæssigheder eller opmærksomhedspunkter kan nævnes, hvor
skolebestyrelsen finder det er centralt, at placering af lokaler bør tage udgangspunkt i skolens
hverdag og pædagogiske behov.
Vi vil fra skolebestyrelens side gerne foreslå, at der afholdes et fællesmøde mellem udvalgte
repræsentanter af Køge Kommunes skolebestyrelser og Børne og Uddannelsesforvaltningen for at
kunne uddybe forståelsen for masterplanen samt udarbejde et udkast til fremtidigt forløb.
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Sct. Nicolai Skole

