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Høringssvar vedr. budget 2021 fra Skolebestyrelsen ved Sigrid Undset Skolen
og Specialdagtilbud Lærkereden

Skolebestyrelsen ved Sigrid Undset Skolen og Specialdagtilbud Lærkereden har læst
materialet til budget 2021 og afgiver hermed høringssvar vedr.:
Sagsnr: 326-2017-20119 – Beslutning om lokaler til Botilbudsviften og
institutioner
Beslutningen indebærer, at Specialdagtilbud Lærkereden flytter til Lerchenfeldvej 32 til
lokaler, som p.t. rummer indskolingen på Sigrid Undset skolen.
Resume:
•
•
•

Bestyrelserne anbefaler, at Specialdagtilbuddet Lærkereden flytter til
Lerchenfeldvej 32Bestyrelserne anbefaler at m2 antallet udvides, således at Lærkereden får plads
til fire børnegrupper i stedet for 3. Der bør derfor afsætte ca. 0,5 mio kr.
yderligere til rokaden.
Etableringsomkostninger – her mangler en industrivaskemaskine.

Skolebestyrelsen hilser Lærkereden velkommen. Vi glæder os til at huse både
indskoling og børnehave på samme matrikel. Vi forudser, at de specialpædagogiske
fagligheder, der knyttes tættere sammen, vil være til glæde og gavn for både
personaler og børn.
På sigt kan det også være en fordel at dele vikarberedskab og evt.
morgenåbningstilbud.
Der har været en god proces i samarbejde med ”Team Ejendom” om afdækning af
hvilke bygningsmæssige ændringer, der skal til for at etablere den ”nye” institution i
institutionen. Vi vurderer, at det udarbejdede estimat er realistisk.
Når vi i budgettet læser om den demografiske udvikling – en stigning i antallet af børn
i alderen 0-6 år frem mod 2035 på 8,8 pct, giver det dog anledning til en skepsis om
det antal børn, vi indretter børnehave til.
Lærkereden er normeret til 12 børn men får visiteret langt flere.
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I 2018 var der i gns. 16,6 børn, i 2019 i gns. 17 børn, i 2020 til og med august i gns.
18,3 børn. Prognosen frem mod årsskiftet 2021 peger på, at vi højst sandsynligt vil
have indskrevet 20 børn. Når vi tillægger den demografiske udviklingsprognose, peger
det på, at vi indretter for få m2 til børnehave.
Af de 4,6 mio. kr. der er afsat til rokaden, er de 2,45 mio. kr. øremærket Lærkereden.
Lærkereden vil efter flytning / ombygning have plads til 18 børn. Skal vi fremtidssikre,
at der plads til det faktiske antal børn i børnehaven, bør vi indrette en stue mere.
Hvorfor vi mener, at der bør tilføres ca. 0,5 mio. kr. mere til rokaden. Dette skal
selvfølgelig vurderes i samarbejde med Team Ejendom.
Derudover er der ikke afsat penge til vaskerum. Skolen har et vaskerum, som vi gerne
deler, men der bliver behov for en ekstra industrivaskemaskine og de
etableringsomkostninger, der er forbundet hermed.

På vegne af skolebestyrelsen

På vegne af bestyrelsen Lærkereden

Thomas Rubin, formand

Maj Brit Jensen, bestyrelsesmedlem
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