VEDRØRENDE DE FYSISKE RAMMER PÅ SKOLEN VED SUNDET
Kære Frank Jensen, Carl Christian Ebbesen, Morten Kabell, Pia Allerslev, Ninna Thomsen, Jesper Christensen, Anna Mee Allerslev samt de resterende medlemmer af Økonomiudvalget, Københavns Kommune.
Skolen ved Sundet (SvS) på Amager er en fredet skole fra 1930’erne, tegnet af arkitekt Kaj Gottlob, med en
meget smuk aula og masser af lys og luft. Men skolen bærer præg af sine mange år på bagen samt sin fredningsstatus, som har den konsekvens, at det er både dyrt og besværligt at få tilladelse til nødvendige ændringer og forbedringer af skolens fysiske rammer. Samtidig kan vi konstatere, at der er stor søgning til skoledistriktet, og at den store søgning i kombination med skolereformen 2014, som stiller nye krav til skolerne
og de fysiske rammer, giver særlige udfordringer for SvS.
Helt overordnet må vi konstatere, at skolen i sin nuværende tilstand ikke lever op til de krav, som fra politisk hold stilles til de københavnske skoler anno 2014 med det formål at skabe de bedst mulige rammer for
børnenes læring og resultater i folkeskolen.
I maj havde Skolebestyrelsen besøg af repræsentanter for Børne- og Ungeforvaltningen (Camilla Niebuhr og
Sara De Masi) for at drøfte udfordringerne med de fysiske rammer på SvS. Vi finder det vigtigt, at det politiske niveau også er orienteret om de udfordringer og ønsker, vi har, i forhold til at sikre gode rammer for
implementeringen af skolereformen. Dette også med et stærkt ønske om, at man på politisk niveau vil forholde sig til ønskerne i forbindelse med budgetlægningen for 2015.
Vi vil gerne pege på tre områder, i prioriteret rækkefølge, hvor der er et stort behov for en langsigtet løsning - og for investeringer i skolens infrastruktur:
1. Etablering af kantine/madordning: De tunge beslutningsprocesser omkring forbedringer af de fysiske
rammer på SvS har hidtil betydet, at skolen ikke kan tilbyde den vigtige frokostordning til børnene, som
ellers med overbevisende argumenter er blevet politisk vedtaget skal være et tilbud til alle københavnske
folkeskolebørn. Derudover giver tilstedeværelsen af asbest i lofter/vægge på 1. sal på Friluftsskolen, hvor
man ellers med fordel kunne etablere en kantine, yderligere komplikationer. I lyset af den længere skoledag og kortere tid på fritidshjem/klubber, hvor eftermiddagsmad hidtil er blevet tilbudt, finder vi det vigtigt, at der hurtigst muligt skabes rammer for etablering af en madordning på SvS.
2. Renovering af omklædningsrum og toiletter: Fredningsbestemmelser og manglende økonomiske dispositioner har ført til, at vi i dag står med en skole, hvor idræt i de større klasser planlægges på en måde, så de
unge kan gå hjem og bade - simpelthen fordi bade- og omklædnings-faciliteterne er for dårlige/utidssvarende. Det mærker børnene hver dag, og det modvirker intentionen i skolereformen om mere
motion. Både disse og de indendørs toiletter, der bruges af de mindste elever trænger til en gennemgribende renovering. Mange børn (især i de mindre klasser) undlader at gå på toilettet i løbet af skoledagen,
fordi toiletforholdene er så dårlige. Det er selvfølgelig ikke acceptabelt.
3. Udfoldelsesmuligheder på udearealer: Skolen har de sidste år inden for rammerne af det årlige budget
fundet midler til forbedringer af udfoldelsesmulighederne i specielt skolegården for de mindste klasser,

men der er brug for et yderligere løft af de fysiske rammer, så mulighederne for fysisk udfoldelse forbedres
for alle elever på SvS.
Vi opfordrer på det kraftigste til, at der på politisk niveau tage stilling til ovenstående forhold med handling
til følge, så det sikres, at SvS og lokaliteterne omkring denne kan gøres tidssvarende, og derved leve op til
de krav, folkeskolereformen stiller.
Vi henviser samtidig til Københavns Kommunes årsrapport 2011, hvoraf fremgår at Københavns Kommune
har forpligtet sig på at sikre at ”eksisterende skoler er tidssvarende”. Denne målsætning førte til, at massive investeringer (180 millioner kroner) i opgradering af Katrinedalsskolen, der også er en aula-skole fra
1930erne bygget af Kaj Gottlob. Skolen ved Sundet har på intet tidspunkt undergået et tilsvarende renoveringsprojekt der kunne sikre tidssvarende rammer på skolen.
Vi stiller gerne op til diskussion af de rejste spørgsmål og fremviser også gerne skolen for jer, så I ved selvsyn kan konstatere, hvor store udfordringerne er.
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