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Helle Schou Weile
Arkitekt
Byg og Plan
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 24 78
helle.s.weile@koege.dk
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Fra: Marianne Ladegaard <mladegaard07@gmail.com>
Sendt: 12. oktober 2020 11:01
Til: Helle Schou Weile <helle.s.weile@koege.dk>
Emne: Re: Forespørgsel om etablering af friskole på Gymnasievej 21, Køge
Hej Helle
Jeg vedhæfter her kort over bygningerne. Det er det, der er tegnet ind med rødt som er på spil. Og udearealet.
Jeg har forsøgt at ringe til dig et par gange i dag men uden held. Du er meget velkommen til at ringe til mig på 40 61
40 84.
Med venlig hilsen
Marianne Ladegaard
Den man. 12. okt. 2020 kl. 10.44 skrev Helle Schou Weile <helle.s.weile@koege.dk>:
Hej Marianne
Jeg har brug for et kort, som viser de aktuelle bygninger og udearealer. Vil du sende det?
Vh Helle

Helle Schou Weile
Arkitekt
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Fra: Marianne Ladegaard <mladegaard07@gmail.com>
Sendt: 10. oktober 2020 14:37
Til: Helle Schou Weile <helle.s.weile@koege.dk>
Emne: Re: Forespørgsel om etablering af friskole på Gymnasievej 21, Køge

Hej Helle

Jeg har vedhæftet mit svar på din mail (det blev lidt langt, derfor tænkte jeg det var nemmere som en pfd frem for
en lang mail tekst).

Jeg håber at høre fra dig igen hurtigst muligt.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Marianne Ladegaard

Fra: Marianne Ladegaard <mladegaard07@gmail.com>
Sendt: 30. september 2020 14:50
Til: Niels Rolskov <niels.rolskov@koege.dk>
Emne: Forespørgsel om etablering af friskole på Gymnasievej 21, Køge
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Kære Niels Rolskov
Jeg skriver til dig, da jeg er igang med at starte en friskole for højt begavede børn og jeg vil rigtig gerne ligge den
skole i Køge.
Jeg har været nede og kigge på nogle lokaler på Gymnasievej 21 i Køge, som er særdeles velegnet, både
lokalemæssigt, men også beliggenhedsmæssigt.
Jeg har være inde for at finde lokalplanen, men fandt kun en kommuneplan, hvor området er gult, et såkaldt
"offentligt område". Jeg vil derfor høre om du kan hjælpe mig med den videre proces i forhold til at få godkendt
lokalerne og adressen til skolebrug? Der er tale om en grundskole med tilhørende fritidsordning for elever i 0. - 9.
klasse.
Skolen henvender sig til højt begavede børn. Disse børn trives ofte dårligt i folkeskolen, da de ikke bliver udfordret
nok fagligt og mangler ligesindede, de kan spejle sig i socialt. Det er rigtig ærgerligt, da de besidder et kæmpe
potentiale, som ikke bliver udnyttet når de ikke har det godt i skolen.
Der er derfor et stort behov for at de højt begavede børn får et skoletilbud, der kan matche dem og deres behov.

Jeg vil gerne ligge skolen i Køge, da det er nemt at komme til, både med s tog, men også med den nye Køge Nord
station. Der sidder 1-2 højt begavede børn i hver skoleklasse, som mangler faglige udfordringer og socialt
ligestillede venner. Ved at placere vores skole i Køge, kan vi nå ud til en stor gruppe børn.
Vi har på nuværende tidspunkt 30 børn opskrevet med forventet skolestart i 2021. Og det er inden vi har en
adresse. Det eneste forældrene ved, er at vi leder i området mellem Greve og Køge. Der er derfor ingen tvivl om at
der er en målgruppe for skolen. Nogle af børnene har på nuværende tidspunkt adresse så langt væk som Jylland,
hvor forældrene har ytret, at de er villige til at flytte for den rigtige skole. Så med lidt held kan Køge også få et par
nye skatteborgere.
Samtidig er ønsket for skolen, at vi kan skabe et samarbejde med de lokale virksomheder, da disse børn besidder
en enorm nysgerrighed og evne til at tænke ud af boksen, allerede i en ret tidlig alder. Vi ønsker også et
samarbejde med gymnasiet, hvor vi fx forestiller os at gymnasiets elever kan undervise de mest nysgerrige af
vores børn i fritiden i bl.a. fysik og kemi. Samtidig findes der allerede gymnasier, der kan give særligt udvalgte børn
fra foreningen Gifted Children mulighed for at få deres studenterhue på 6 mdr og et lignende tiltag kunne være
oplagt at få i Køge, hvis vi kan lægge vores skole der.
Der er ingen tvivl om at Køge også vil drage fordel af at få en skole for højt begavede børn og unge. De kan tidligt
bidrage med deres intelligens og kreativitet, som bl.a. erhvervslivet kan bruge.
Jeg håber derfor meget at du kan være behjælpelig med, hvordan vi kan få godkendt lokalerne på Gymnasievej til
grundskolebrug.
Jeg ser frem til at høre fra dig og håber på et hurtigt svar, da der er rift om lokalerne :-)

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
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Marianne Ladegaard
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