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Høringssvar vedr. ”Masterplan for 16 folkeskoler i Køge Kommune” (version 0)

Indledningsvist finder Skolebestyrelsen på Herfølge Skole det bekymrende, at skolernes
bygningsmasse i Køge Kommune gennem mange år ikke er blevet renoveret og opdateret, og
dermed ikke lever op til kravene om et moderne skolevæsen. Længere skoledage, nye fag og
pædagogiske tilgange stiller ændrede krav til størrelse, antal og ikke mindst indretning af
lokaler og fællesarealer.
Skolebestyrelsen er grundlæggende enig i Masterplanens anbefalinger for Herfølge Skole, og vi
ser dermed et behov for opdatering af skolens nuværende lokalefordeling og indretning.
Af elevtalsprognosen fremgår det, at Herfølge Skole vil have en tilgang på 90+ elever over de
næste ti år, og forventeligt vil den gennemsnitlige klassekvotient i fremtiden øges til 26 elever.
I relation til dette, er det vigtigt at understrege, at skolens basislokaler generelt er meget små,
hvilket stiller særlige krav til indretningen, ligesom det også understøtter behovet for
inddragelse og udnyttelse af gang- og fællesarealer i højere grad end tilfældet er i dag.
Fleksible lokaleindretninger, varierede og inspirerende læringsmiljøer - ude som inde, samt
opdaterede faglokaler, der styrker elevernes faglige udvikling og aktive deltagelse, er der
allerede behov for i dag. Et behov vi ved, bliver større, når vi som LEAPS-skole i fremtiden skal
arbejde med den projektbaserede læringstilgang.
LEAPS som læringsstrategi kræver eksempelvis læringsmiljøer, hvor der er mulighed for
undervisning af forskellige størrelser af grupperinger, for at samarbejde, at fordybe sig,
arbejde innovativt, og være undersøgende og eksperimenterende samt med plads til
udstillingsmuligheder af elevarbejder og diverse projekter.
Skolens omklædningsfaciliteter i forbindelse med gymnastiksalene har en særdeles ringe
standard. Dette fremgår imidlertid ikke af Masterplanen, hvilket skolebestyrelsen finder
værende en mangel, da en større opdatering vurderes at være påkrævet her.
I høringsmaterialet fremgår det, at Masterplanen er et inspirationsmateriale for såvel
skoleudvalg, kommunens skolebestyrelser samt medarbejderfora på skolerne, der skal danne
udgangspunkt for en langsigtet prioritering, idet der ikke er afsat midler til Masterplanen i
Køge Kommunes budget.
Bestyrelsen ser positivt på, at der nu er kommet opmærksomhed på at få opdateret skolerne,
men er samtidig bekymret for, hvorvidt der politisk er mulighed for og velvilje til at prioritere
de nødvendige økonomiske midler, så den påkrævede renovering af skolernes bygningsmasse
kan besluttes og gennemføres indenfor relativ overskuelig fremtid.
I vores optik er det vigtigt, at Masterplanen ikke blot forbliver et inspirationsmateriale, men at
planens anbefalinger faktisk effektueres. At investere i en opdatering af skolevæsnets
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bygningsmasse med bedre og mere optimale lærings- og arbejdsmiljøer, er ligeledes en vigtig
investering i kommunens børn og unge.

Mange venlige hilsner
Skolebestyrelsen på Herfølge Skole
v/ formand Malene Skov
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