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Beslutning: Indskolingen i Jonstrup
Sagsnr. i ESDH:
21/8919
Beslutningskompetence: Børn og Skole
Beslutningstema
Udvidelsen af Jonstrup Skole til to spor til og med 3. klasse er sket med en midlertidig
pavillonløsning. Udvalget bedes tage stilling til, hvordan der skal arbejdes videre med planer for en
permanent løsning for eleverne i 0. til 3. klasse fra Jonstrup, samt en udmøntning af ordlyden fra
budgetaftalen for 2022 om at undersøge en eventuel udvidelse af indskolingen i Jonstrup til 5.
klasse set i lyset af udviklingen i befolkningstallet og udviklingen i det samlede skolevæsen i
Furesø.
Sagsfremstilling
Fra og med skoleåret 2022/23 går elever fra 0. til 3. klasse fra Jonstrup/Sydlejren i skole i
indskolingsafdelingen på Jonstrup. Gl. Seminarium.
Der er til det formål opført 4 klasseværelser i pavilloner foran Jonstrup Gl Seminarium, og der skal
derfor tages stilling til, hvordan der kan etableres en permanent løsning for eleverne.
Samtidig er der med budgetaftalen for 2022 besluttet, at behov og muligheder for at udvide
indskolingen i Jonstrup til og med 5. klasse i lyset af den forventede udvikling i børnetallet i
Jonstrup og udviklingen i det samlede skolevæsen i Furesø skal undersøges i løbet af 2022.
Forventningen til udviklingen i børnetallet vil, jf. den nyeste befolkningsprognose fra marts 2022,
være, at der fra omkring 2027 vil være behov for 11 spor samlet set i de tre distrikter Lille Værløse,
Søndersø og Syvstjernen. Aktuelt er der 11 spor fra 0. til 3. klasse, og der er 10 spor fra 4. til 9.
klasse. Ud fra den aktuelle befolkningsprognose vil der dermed være behov for at udvide med i alt 6
klasser på én af de tre skoler i perioden fra tidligst 2027 og frem. Behovet vil formodentlig ikke
opstå på én gang men løbende, efter hånden som de enkelte årgange rykker videre fra
indskolingsafdelingen i Jonstrup.
Historisk set ved vi, at kapacitetsbehovet kan ændre sig løbende, og at f.eks. de økonomiske
konjunkturer har stor indflydelse på flyttemønstret. En udvidelse af kapaciteten vil være
omkostningstung. Der er dog flere forskellige muligheder for at sikre den nødvendige kapacitet på
alle tre skoler, herunder vil en justering af skoledistrikter kunne bidrage til at fordelingen af elever
bliver mere bæredygtig. Derfor vil det være forvaltningens anbefaling, at der igangsættes et
forprojekt, hvor forskellige løsningsmuligheder beskrives og prisfastsættes på et indledende
projektskitse niveau, mens endelig beslutning afventer de kommende 1-2 befolkningsprognoser.
Skulle behovet for udvidelse ske før en ny permanent løsning er på plads, vil der være mulighed for
at etablere en midlertidig løsning i form af pavilloner på Lille Værløse Skole, hvilket indledningsvis
også bør afdækkes mere konkret ift. mulig placering på matriklen.
Flere parametre skal undersøges, når en permanent løsning skal beskrives. For eksempel er Lille
Værløse Skole i forvejen en stor skole med i realiteten 4 spor, men for øjeblikket optager Lille
Værløse Skoles gruppeordning med ca. 80 elever med udfordringer inden for autismespektret det
ene spor. I forbindelse med den specialundervisningsanalyse, som udvalget behandlede på mødet i
maj, var ét af opmærksomhedsområderne netop gruppeordningen på Lille Værløse Skole, hvor
elevgruppens store diversitet og presset på de fysiske rammer gør det aktuelt at undersøge
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mulighederne for en omlægning af gruppeordningen. Dette kan betyde inddragelse af fysiske
rammer andre steder i Furesø og dermed frigørelse af kapacitet på Lille Værløse Skole, eller
afhjælpes via lokale pavilloner på Lille Værløse Skole. Uanset hvilken løsning, der vælges, skal det
indgå i den samlede vurdering af kapaciteten.
Forvaltningen anbefaler, at der afsættes en pulje på 500.000 kr. til undersøgelse og prissætning med
hjælp fra ekstern rådgivning (arkitekt/ingeniør bistand) af forskellige scenarier for en permanent
løsning i forhold til at sikre tilstrækkelig kapacitet på de tre skoler Lille Værløse Skole,
Søndersøskolen og Syvstjerneskolen fra 2027- herunder en undersøgelse af behov og muligheder
for at udvide afdelingen i Jonstrup til og med 5 klasse. Beslutning om midler til en forundersøgelse
kan indgå i forhandlingerne om budget 2023 og en undersøgelse og bud på scenarier planlægges at
være klar frem mod budgetdrøftelser medio 2023.
Dialog med skolebestyrelser og andre interessenter foreslås at fortsætte efter afklaring af i
budgetdrøftelserne. Hvis vedtagelse af midler i budget 2023 kan opgaven udbydes 4. kvartal 2022,
og aftale kan indgås og påbegyndes primo 2023.
Økonomiske konsekvenser
Det undersøgende arbejde skal blandt andet afklare de økonomiske konsekvenser af forskellige
løsningsmodeller.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Arbejdet med permanente løsninger på kapaciteten kan understøtte flere 2030 mål - blandt andet
"Mere natur og bedre klimaløsninger", "God velfærd for børn, ældre og udsatte" og "Gode boliger
og levende byer".
Borgerinddragelse
Udvalget for Børn og Skole har haft en dialog med Skolebestyrelsen på Lille Værløse skole d. 23-52022.
Skolebestyrelser og andre lokale interessenter vil løbende blive inddraget i arbejdet med at
undersøge forskellige scenarier for at etablere permanente løsninger på kapaciteten i de berørte
skoledistrikter.
Lovgrundlag
Flere lovgivninger inden for skole, plan og byggeri.
Det videre forløb
Sagen skal behandles i økonomiudvalg og byråd i forbindelse med arbejdet omkring budget 2023.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Udvalg for Børn og Skole og for Økonomiudvalget og Byrådet
anbefaler:
-

at det i forbindelse med budget 2023 drøftes, om der skal afsættes et beløb på ca. 500.000
kr. til undersøgelse og prissætning på skitseniveau af permanente løsninger på
skolekapaciteten i de tre skoledistrikter Lille Værløse, Søndersø og Syvstjernen
at der i forbindelse med dette arbejde opstilles scenarier for at gøre den midlertidige
pavillonløsning vedr. indskolingen til og med 3. klasse i Jonstrup permanent samt
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undersøges behov og muligheder for en udvidelse af skoleafdelingen i Jonstrup til og med 5.
klasse
Beslutning i Børn og Skole den 14-06-2022
Udvalget godkendte indstilling om at afsætte midler til undersøgelse, jf. indstillingen 1. del. I
forhold til indstillingens 2. del besluttede udvalget, at der i forbindelse med dette arbejde skal
opstilles flere forskellige scenarier for en fremtid for Jonstrup Skole. Herunder muligt nybyggeri
eller anvendelse af flere lokaler på Jonstrup Seminarium. Der undersøges muligheder for en
udvidelse af skoleafdelingen i Jonstrup til og med 5. klasse.
Bilag:

