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3. maj 1979.

SLANGERUP KOMMUNE
SEKRETARIATET den 26. april 1979.

BYRÅDET indkaldes herved til ekstraordinært møde
torsdag den 3. maj 1979 kl. 19,oo i byrådssalen,
med følgende dagsorden:

Fraværende:

1.

/

Udbygningsplaner for overbygningsskolen .
(jvf. byrådsdagsorden af 24/1-1979 pkt. 9)

A)
Kingoskolens skolebyggeudvalg har den 23/4-79

4^

afholdt afsluttende møde hvor udvalget behand

Z£_

lede indkomne bemærkninger til det af byggeud
valget udfærdigede byggeprogram samt disposi
tionsforslag.
Udvalget knyttede følgende kommentarer til de
indkomne bemærkninger:
Al)
./. Ungdomsskolenævnet. (Udtalelse vedlægges).
Skolebyggeudvalget kunne tilslutte sig nævnets
forslag.

A2)
./. Fritidsnævnet.

(Udtalelse vedlægges).

Ingen kommentarer.

-

A3)
./. Voksenundervisningsnævnet. (Udtalelse vedlægges1
Skolebyggeudvalget mener at lokalebehovet for
administration af voksenundervisningen vil væ
re dækket såfremt ungdomsskolenævnets indstil
ling godkendes.

-

A4)
./. Skolekommissionen. (Udtalelse vedlægges).
a) Kommissionen bemærker at der ikke synes at
være nogen umiddelbar mulighed for naturligt
at opdele normalklasserummene til gruppear
bejde.

■

Byggeudvalget foreslår at dette problem pri
mært løses ved en hensigtsmæssigt inventar
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b) Kommissionen anfører at lærer/opholdsrum
for lærere i den uopdelte

skole bør være

væsentligt større.
Byggeudvalget erkender dette problem og fo
reslår at arealet udvides til samme stør
relse som i alternativ II.
c) Skolekommissionen giver udtryk for at kanti
neforholdene er for små.
Byggeudvalget konstaterer at en udvidelse
af kantinen vil kunne ske på det bestående
areal og opfordrer til at der bliver taget
stilling til dette problem i god tid inden
påbegyndelsen af 2. etape.

A5)
./. Skolenævnene.

(Udtalelse vedlægges).

1. Byggegrundarealets indretning.
ad 1.1

Ved eventuelt fritliggende væksthus
vil forslaget kunne tilgodeses.
Foreslås iøvrigt at det tages op ved
den endelige udformning.

ad 1.2

Byggeudvalget konstaterer at der i bud
gettet er afsat midler til udendørsan
læggene og forventer en snarlig igang
sættelse af de nødvendige arbejder.

ad 2

Forventes behandlet i skolekommissio
nen.

ad 3

Se senere afstemning.

A6)
,/. Lærerrådet.

(Udtalelse vedlægges).

Byggeudvalget har ingen kommentarer til lærer
rådets bemærkninger ud over størrelsen af sko
lens lokaler er delvis bestemt af kommunens
økonomiske formåen.

A7) .
,/. "Stormøde" den 5. april 1979. (Referat vedlæg
ges).
Byggeudvalget havde kommentarer til følgende:
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a) Villy Christiansens forslag om fast scene
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er tilgodeset i programmet.
b) Jens Jakobsens ønske om at samlingssalen
skal kunne rumme den strørste af skolernes
elever + lærere (4oo personer) vil kunne
tilgodeses.

A8)
Amtsskolekonsulenten. (Udtalelse vedlægges).
Byggeudvalget havde ingen kommentarer til kon
sulentens bemærkninger.

A9)
Økonomi, (Beregning vedlægges).

_

Til den af administrationen udarbejdede kalku- lation for den økonomiske forskel ved een con- _
tra to skoler havde byggeudvalget følgende kom
mentarer:
Såfremt der kun bliver een skole, vil der skul
le regnes med udgifter til en afdelingsleder
ordning. Endvidere vil pladsmanglen for admini
strationen medføre en udvidelse udover det der
er anført i lokaleprogrammet hvorfor arealerne
i de to forslag vil være næsten identiske i
den fuldt udbyggede skole.
Kulturelt udvalg anbefaler skolebyggeudvalgets
redegørelse.

B)
Byggeudvalget anbefaler med lo stemmer for og
2 imod at indstille alternativ II med opdelt
skole fra l/8-198o.

/ &

Byggeudvalget kunne i enighed anbefale at op
føre skolens 1. etape i henhold til alternativ
II og at den endelige udbygning sker efter
programmet for den opdelte skole jvf. byggeprO'
grammet.
Kulturelt udvalg indstiller alternativ II med

.

opdelt skole fra I/8 -I 9 8 0 , samt at 2 . etape
sker efter byggeprogrammet for den opdelte sko
le.
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C)
Afgivning af tilladelse til projektering med

c .
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/

henblik på udarbejdelse af projektforslag og
deltaljeret bygningsdelsoverslag der kan dan
ne grundlag for bevilling.

2

.

Nedsættelse af skolebyggeudvalg.

2.

tf
/3

A

3.

Eventuelt.
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FOR LUKKEDE DØRE

4„

Nødplan for Kingoskolens udvidelse.

5=

Eventuelt.

Mødet slut kl.
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