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Kommissorium for Tænketanken i forbindelse med byggeriet af byens
hus/læringshus/skole i område vest.
Baggrund
I forbindelse med at Byrådet den 25. januar 2011 vedtog den endelige beslutning om ny skolestruktur, er følgende vedtaget i indstillingspunkt nr. 11: ”Det besluttes principielt at bygge
en ny skole i Hedehusene i forbindelse med udbygningen af Gammelsøområdet. I den forbindelse tages den samlede skolestruktur i vest op til revision med fokus på at skabe større enheder.”
Ligeledes har Byrådet ved budgetvedtagelsen for budget 2015 forholdt sig til en ny skole i
Hedehusene. Således hedder det i budgetforligsteksten: ”Budgetforligspartierne er endvidere
enige om at muliggøre, at der som en kickstart af byudviklingen i Nærheden kan bygges en
ny skole i området samtidig med at byggeriet af boliger går i gang. Der afsættes 150 mio. kr.
i 2018 til første etape af skolen’’.
Byrådet nedsatte i foråret 2015 et § 17.4 udvalg, som skal komme med anbefalinger til Byrådet om indhold og rammer for et byens hus/læringshus/skole i Nærheden og om den kommende skolestruktur i område vest
Det er ønsket, at en ny skole skal tages i brug den 1. august 2019.
Formål og opgaver
Tænketanken skal inspirere samt kvalificere udvalgets arbejde, mens udvalget gennemfører
sin inspirationsproces. Tænketanken skal bidrage med kvalificerede og innovative bud på det
kommende byens hus/læringshus/skole. Det skal være bud, der tager sit afsæt i hele 0-18
års området og medtænker, hvordan byens hus/læringshus/skole indretter sig efter børneliv,
læring og et aktivt fritidsliv for alle aldersgrupper såvel i den nye bygning som i hele området.
Endvidere skal tænketankens bud indtænke, hvordan forenings- og kulturliv får optimale
rammer i området, herunder hvordan forenings- og kulturliv sammen med erhvervsliv gives
gode betingelser for arbejdet med ’Åben skole’, jf. Folkeskolereformen. Tænketanken har
endvidere til opgave at sikre en bred borger- og brugerinddragelse i arbejdet med byggeriet
af byens hus/læringshus/skole.
Tænketanken skal som en del af sin opgave afholde to summits, hvor der inviteres en bred
kreds af borgere og brugere fra område vest. Den brede kreds skal til de to summits bidrage
med deres vinkler og bud på byggeriet af byens hus/læringshus/skole og på hvordan der skabes det bedst mulige hus for områdets nuværende og kommende beboere og brugere. Denne
brede kreds udgøres af repræsentanter fra Institutions- og skolerådet (skole og dagtilbud),
elever fra Fælles Elevråd, lærere, pædagogisk personale i SFOér, klubmedarbejdere, kulturog fritidslivet samt repræsentanter fra det lokale erhvervsliv.
Deltagere
Formand for tænketanken Skoleleder Jan Bjergskov Larsen, Fløng Skole
Områdeleder Karina Carstensen
Klubleder Per Christoffersen
Bibliotekschef Tine Brings Brock
Kulturhusleder Peter Mark Lundberg
Arkitekt
Læringsrumsekspert

Sagsbehandler
MetteSoer

Doknr.
114887/15

Sagsnr.
15/3312

Proces
Tænketanken igangsættes oktober 2015 og forventes at mødes minimum tre gange.

Første gang er et fælles møde med udvalget 4. juni, hvor de sammen skal inspireres med oplæg ved Rummets sprog v/ Kasper Kjeldgaard Stoltz.
Efter de to afholdte summits forventes tænketanken at bearbejde de indkomne input.
Tænketanken skal endelig deltage i et afsluttende møde, hvor den mødes med udvalget og
overleverer egne input samt de input, som er kommet frem i forbindelse med de afholdte
summits.

Sekretariat
Dagsorden til møder i tænketanken udarbejdes af formanden.
Administrationen sørger for at arrangere de praktiske rammer for tænketankens møder samt
indkaldelse til disse. Repræsentanter fra administrationen deltager ligeledes i Tænketankens
møder som sekretariat.
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