Bilag 2
Afklaringer vedrørende implementering af omstrukturering

Begrundelse for valg af løsning ift. klasseværelsesantal
Kildegårdskolen afd øst har 14 lokaler til klasser. Lokalebehov pt. i de forskellige afdelinger:
●
●
●

Udskoling: 12 lokaler til 7.-9. kl og 1 lokale til 10.kl.
Mellemtrin: 13 lokaler til 4.-6. kl
Indskoling: 19 lokaler til 0.-3. kl

Årsagen til at der netop peges på at udskolingen skal være på øst, er delvist lokalebehovet
beskrevet ovenfor, samt ønsket om at skabe én skole, hvor alle elever starter på vest og alle
elever slutter på øst.

Indskoling og mellemtrin på vest
Der er alle relevante faglokaler.
Der er klasseværelser til alle klasser.
Toiletforhold:
På vest vil der som minimum være 1 toilet pr klasse.
I 25 ud af 33 basislokaler er toiletterne fysisk placeret i klassen. De øvrige basislokaler har
toilettet tilknyttet udenfor døren.
Udover disse toiletter er der fællestoiletter i alle 3 plan. For indskoling og mellemtrin er det
en fordel at toiletterne ligger i lokalet eller tæt på, så der er et ejer- og ansvarsforhold af
disse.
Garderober:
Ved de nuværende indgange er der plads til at udvide med nogle pladser, så årgangene
fremover kan have deres egen indgang/garderobe. Derudover kan der i nuværende
resursecenter etableres en garderobe til kommende 3.årgang.
Fællesrum:
Personalet har anvist mulighederne for at der skabes plads til mindre fællesskaber i de
nuværende store fælleslokaler. Der er allerede indkøbt lyddæmpende skærme, og der
indrettes med hjørner og kroge med forskellige typer af møbler og aktiviteter.
Der er koordineret med SFO, så indretningen giver mening både formiddag og eftermiddag.
Gruppelokaler:
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Fra 4. Årgang og op vil der i hvert årgangsområde være mulighed for at skabe lokaler, hvor
der kan arbejdes med mindre grupper/holddeling. Lokalerne kan ligeledes bruges til at have
faste værksteder/aktiviteter i fritidsdelen.
SFO:
Kildegårdskolen Vest har tidligere huset 4 klasser på hver årgang, så der er rigtig god plads
til alle børn og personaler på ca. 1500 m2, ligesom der gøres brug af lokaler både i SFO-tid
og undervisningstid.
Klub:
Er pt i egne lokaler tæt på vest og der er herfra et naturlig flow i hverdagen. Der er ofte
klasser og elever der undervises der. Klubben flyttes evt. til vest, hvor børnene allerede er,
hvilket kan understøtte et større brug af tilbuddet. Det vil også give mulighed for at anvende
faglokalerne også om eftermiddagen

Udskolingen på Øst
Kildegårdskolen ser et stort potentiale i at etablere et udskolingsmiljø på Kildegårdskolen
Øst. Der vil være mulighed for at skabe gode rammer for en udskoling med høj faglighed i et
ungdomsorienteret miljø. Kildegårdskolen vil have et stort og lyst fællesrum som centrum for
udskolingen, og udearealerne vil være en stor opgradering af de nuværende forhold.
Klasselokaler
Øst har det antal klasselokaler, der er brug for til at rumme udskolingen. Dette er incl. Herlev
Kommunes 10. klasses tilbud. Lokalerne er af forskellige størrelser, og nogle af dem har via
dobbeltdøre i endevæggen adgang til eget grupperum. Udskolingens klasser vil blive fordelt
efter elevantal, så de største klasser vil få de største lokaler. Da lokalerne på Øst er mindre
end på Vest, vil vi kigge på, hvilke møbler, der er bedst egnet til store elever i lokalerne.
Faglokaler
Faglokalerne på Øst deles med Gl. Hjortespring. Dette samarbejde fungerer fint, men det er
selvfølgelig nødvendigt at indgå i en dialog om fordelingen af lokalerne, når
Kildegårdskolens behov ændres på Øst. Dette er allerede aftalt med Gl. Hjortesprings
ledelse, som er positive over, at udskolingen kan flytte på Øst.
Der er en udfordring i forhold til fysik/kemi, da det nuværende lokale er et Naturfagslokale.
Denne udfordring tænkes løst ved at opgradere lokalet til et fysik/kemilokale. Det har det
tidligere været. Det vil betyde, at der skal oprettes mere udsugning, så det er at finde over
hver arbejdsplads. På endevæggen af lokalet kan der reetableres flere arbejdspladser ved at
fjerne nogle skabe.
Herudover tænker vi, at der skal etableres et biologi/naturfagslokale, så
mellemtrinsklasserne på Gl. Hjortespring undgår at bruge fysik/kemi-lokalet til natur/teknik
og biologi.
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I forhold til idræt, så er der en fin hal på Øst. Som fordelingen er nu mellem Gl. Hjortespring
og Kildegårdskolen, så er det muligt at have udskolingens idræt på Øst. Dog kan det vælges
at 9. årgang bruger hallen på Vest, da den iflg. Lærerne er mere egnet til eksamen.
Valgfag i udskolingen vil skulle foregå på både Øst og Vest. Madkundskab vil skulle foregå
på Vest, men de resterende vil kunne foregå på Øst ved at opgradere faglokalerne.
I forhold til idrætstalentklassens morgentræningslokale, så anbefaler vi, at vi fortsat
fastholder beliggenheden på Vest. Morgentræningen foregår i samme tidsrum for de tre
idrætstalentklasseårgange. Derfor kræver lokalet en størrelse, som vi ikke kan finde på Øst.
Morgentræning foregår tirsdag og torsdag fra kl. 8-10. Der er træning ude i klubberne og i
vores eget lokale. Dvs. at de fleste elever i forvejen skal bevæge sig fra morgentræning til
skole fra mange forskellige træningsfaciliteter.
Toiletforhold
På Øst er der ikke toiletter i klasserne. Det ser vi som en fordel for udskolingsklasserne, da
de ikke ønsker at bruge et toilet i klassen.
Toiletforholdene er fine og tidsvarende.
Fællesrum
Der er et stort og lyst fællesrum på Øst, som kan danne centrum for det udskolingsmiljø,
som vi ønsker at skabe. Dette gælder både i undervisningstiden og i elevpauserne. Lokalet
skal indrettes, så det passer til et ungemiljø, og det er vigtigt, at der etableres små rum i det
store.
Gruppelokaler
Der vil være mulighed for at have 6 gruppelokaler på Øst. Dette kræver, at vi opbygger de to
nuværende garderober som gruppelokaler.

Ungecafe
Det ville være naturligt at overveje placeringen af ungecafeen, da der ved en omorganisering
stort set ikke er teenagere på afdeling vest. Den kunne eventuelt placeres i Kildegårdskolens
nuværende klublokaler eller på afdeling øst. En eventuel beslutning herom skulle selvfølgelig
tages med ungdomsskolen og SSP.

IT og smartboards
Netværket på Øst er ikke stærkt nok, når der kommer en udskoling, hvor hver elev har deres
egen device. Uanset en omstrukturering vil netværket derfor blive opgraderet i samarbejde
med Gl. Hjortespring skole.
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Der er velfungerende smartboards i alle klasser på Øst. De hænger i en god højde til
udskolingselever.
Netværket på Vest er velfungerende og der er rimelig velfungerende smartboards i alle
klasser.

Udemiljø vest
Der er fra tidligere allerede etableret et faldunderlag på vest (ved 10.kl). Her kan der
etableres et klatrestativ. Ligeledes kan eksisterende skure bruges til legecykler fra øst. Der
er et ønske om: flere gynger, et byggeområde evt. med Shanes Værksted
Udemiljø øst
På øst får vi mulighed for at etablere et udemiljø, som er tilpasset udskolingen. Vi ønsker at
etablere mulighed for fysiske aktiviteter samt små hyggelige rekreative miljøer eksempelvis
små pannabaner til fodboldleg mm.

Transportforhold og sikker trafik
Pendlertal og Bustransport
Der er dagligt 20 - 30 elever som benytter skolebussen fra Sortemosevej til Dildhaven i
hverdagen. Heraf er 5-10 af disse er elever fra 7.-10.kl. Det vurderes af chaufføren, at der er
ca. samme antal børn både sommer og vinter, - dog klart flest på dage med dårligt vejr.
Pt holder bussen ind på p-pladsen og sætter eleverne af på afdeling vest.
Der kunne etableres et nyt afsætningssted – f. eks. i buslommen på Gl.Klausdalsbrovej eller
i toppen af Hjortespringvej. Begge steder ville gøre det muligt, at bussen kunne køre direkte
videre til Krogestykket)
På nuværende p-plads ved Dildhaven kan der ved ny opstregning og flytning af en container
skabes 10 ekstra pladser.
På p-plads ved Kildegårdhallen er der meget plads men pt ikke opstreget pladser. Der kan
skabes plads til enten medarbejdere eller forældre. Yderligere kan der også her tænkes på
enten “Kiss and ride” eller bus-afsætning. Denne skal asfalteres.

Etablering af bedre lysforhold v. tunnel i stisystemet mellem de 2 matrikler.
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Den almene skole – lærende og udviklende fællesskaber
Herlev Kommune har en vision – skriftliggjort i Strategien for udviklende og lærende
fællesskaber, hvor målet er, at skabe læringsmiljøer, hvor alle børn og unge oplever, at være
en aktiv del af det værdifulde fællesskab både fagligt som socialt.
Strategien skal omsættes til konkrete indsatser og handlinger.
Ved at samle Kildegårdskolens undervisning for hhv. elevgruppen 0.-6. klasse og 7.10.klasse skabes der øget dynamiske muligheder i undervisningsmiljøet, så alle elever
mødes med kompetente aktører (lærere og pædagoger)
Det betyder, at vi kan skabe en større grad af ensretning på undervisningsmiljøer der
tilgodeser elevernes alder og udviklingspotentiale.
Der bliver en større grad af specialisering og vidensdeling i personalet, der understøtter, at vi
hurtigst muligt finder de rette pædagogiske tilgange til at hjælpe både det enkelte barn,
klasser og årgange.
Vi kan udnytte vores økonomiske resursemidler bedre ved små og store holddelinger, coteaching og integrationer af børn med særlige behov.
Flere og større muligheder for at samarbejdet mellem undervisning og fritidsdelen udvikles
yderligere og hvor både lærere og pædagogers styrker og kompetencer hen over den
samlede dag kan bringes i spil til gavn for børnene i lokalefællesskaber, der er
aldersrelevante.
Dette giver en større grad af tryghed for eleverne og mulighed for at skærme, der hvor der er
behov.
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Tillæg til bilag 2
Faglokaleberegning på øst og vest
På vest vil der fremover være mulighed for følgende lokaler til fælles brug for skole og fritid:
Fag/aktivitet

Nuværende Lokale

2020/21 Lokale

Billedkundskab

Lok. Høj
Lok Lav
Multi(indskoling)

Lok. Høj
Lok Lav
Multi(indskoling)

Håndværk/design

Sløjd
Håndarbejde

Sløjd
Håndarbejde

Madkundskab

Madkundskab

Madkundskab

Natur/teknologi
Biologi

Natur/teknologi

Natur/teknologi
ingen biologiundervisning 0.-6.kl.

Fysik

I spil til enten udskoling eller NT i indskoling

Fysik
Musik

Musik
Musik
Musik/Drama indskoling Musik/Drama indskoling
evt crealab

Computerrum 2 stk Alfa
Beta

Alfa
Bruges til enten frit lokale eller ekstra musik

Idræt

Tumlesal
Kildegårdhallen
HerlevBadet

Tumlesal
Kildegårdhallen
HerlevBadet

På Øst vil der fremover være mulighed for følgende lokaler til fælles brug for skole og fritid:
Fag/aktivitet

Nuværende Lokale

Natur/teknologi
Biologi

2020/21 Lokale
Familieklasse og RC

Nuværende N/T-lokale

Nuværende N/T-lokale

Musik

Musik

Musik

Håndværk & design

Håndværk & design

Håndværk & design

Billedkunst

Billedkunst

Billedkunst

Fysik
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