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1.

Modeller for genhusning af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10.

klassecenter på Trongårdsskolen

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget har den 11. december 2014 ud fra tre fremlagte
modeller for genhusning af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter (LTU)
godkendt en model for genhusning på Trongårdsskolen inklusiv Fritids- og
Ungdomsklubben Tronen. Udvalget ønskede at fastholde et samlet 10. klasses
tilbud i genhusningsperioden. Det blev forudsat, at der dannes effektive klasser, og
at antallet af linjer gennemtænkes. Det tilstræbes så vidt muligt at placere
ungdomsskoleaktiviteter i tilknytning til 10. klasse-aktiviteter. Muligheden for lån
af lokaler på K-Nord ønskes afdækket, såfremt der viser sig praktiske problemer.
Det blev samtidig forudsat, at alle interessenter skulle inddrages i den videre
proces af den praktiske udmøntning af genhusningen.
Forvaltningen har umiddelbart efter beslutningen nedsat en arbejdsgruppe med
deltagere fra Trongårdsskolen (formand og næstformand for skolebestyrelsen,
skoleledelse og sikkerhedsrepræsentant), LTU (skoleledelse og
bestyrelsesformand ) samt forvaltningen. Der er afholdt tre møder i
arbejdsgruppen, og på den baggrund forelægges der to løsningsmodeller, som er
nærmere beskrevet i forhold til antal klasser og linjer, der tilbydes, de
bygningsfysiske behov samt konkrete tiltag (bilag).
Løsning 1:


4 spor på 10. kl. med mulighed for at udbyde 6 linjer



Trongårdsskolens nuværende pædagogiske og organisatoriske principper
fortsætter.



Det nødvendige byggeri af faglokaler er fremtidssikret.



Udgift til ombygning mv. udgør 961.700 kr. + udgift til flytning af inventar
1,3 mio. kr.

Løsning 2


6 spor på 10. kl. med mulighed for at udbyde 7 linjer



Trongårdsskolens nuværende pædagogiske og organisatoriske principper
ændres til princip om hjemklasser for udskolingen, dvs. 6-10. klassetrin.



Det nødvendige byggeri af faglokaler er fremtidssikret og optimerer de i dag
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ikke fuldt udnyttede arealer.


Udgift til ombygning mv. udgør 1,8 mio. kr. + udgift til flytning af inventar
1,3 mio. kr.

Der er ligeledes undersøgt en løsningsmodel 3, hvor løsning 2 suppleres med, at
der også skaffes plads til modtageklasserne. Arbejdsgruppen må imidlertid
konstatere, at det ikke er muligt at gennemføre denne løsning på en
tilfredsstillende måde. Der udestår således en løsning vedrørende genhusning af
modtageklasserne. Det er forventningen, at der kan skaffes plads på en anden
folkeskole til disse.
Ligeledes udestår der genhusning af ungdomsskole aktiviteterne. Da disse
aktiviteter foregår udenfor skoletiden, er det dog forventningen, at der uden de
store problemer kan skaffes den nødvendige plads på folkeskolerne, herunder
Trongårdsskolen. Fra LTU’s side er eksempelvis foreslået at etablere 3-4 satellitter i
kommunen, hvor aktiviteterne kan foregå. En sådan etablering kan medvirke til, at
flest mulige af de hidtidige aktiviteter kan opretholdes i genhusningsperioden med
en geografisk spredning i kommunen. Ligeledes kan den medvirke til at reducere
behovet for opmagasinering af materiel.
Endelig skal der tages stilling til, hvor LTU’s ledelse og administration skal
placeres. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at placere den samlede ledelse på
Trongårdsskolen, men det forudsættes, at lederen af 10. klasse befinder sig der.
Den øvrige ledelse og administration forventes placeret centralt i kommunen.
Der er efter kontakt til K-Nord ikke umiddelbart mulighed for at anvende faciliteter
på K-Nords afdeling på Trongårdsvej.
Både LTU og Trongårdsskolen (TS) vurderer, at både løsning 1 og 2
bygningsmæssigt kan realiseres. Dog har begge løsninger nogle direkte
konsekvenser for både LTU og Trongårdsskolen.
LTU ser fordele og ulemper i både løsningsforslag 1 og 2 og ønsker at bibeholde et
så samlet og stort 10. klassestilbud som muligt og på sigt tilbyde denne ved
Lyngby Idrætsby.
LTU vurderer, at både løsning 1 og 2 kan realiseres. Dog har begge løsninger
konsekvenser for både LTU og TS.
TS peger efter omstændighederne på løsning 1 for skoleåret 2015/2016. TS
opfordrer til, at der fortsat arbejdes videre med at afdække en bedre, mere
visionær og varig løsning for 10. klasserne og TS.
TS kan ikke tilslutte sig løsning 2 og 3, idet konsekvenserne for læringsmiljøet og
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trivslen på skolen - selv efter gennemførelsen af de mindre bygningsmæssige
ændringer -vurderes som uholdbar. Det er TS’s vurdering, at skolen fratages
muligheden for undervisningsdifferentiering gennem holddeling for 6.-10. klasse,
når parallellægning ikke bliver mulig. Vilkårene i løsning 2 og 3 betyder efter TS’s
vurdering et 10. klassestilbud, hvis markedsføring overfor kommende 10.klasses
elever og forældre, TS ikke vil kunne bakke op om.
I afsnit 6 peger forvaltningen på mulig kapacitet til modtageklassen ved
anvendelse af Tronen (klublokaler). Lokalerne er målt op i m3 luft og vurderes af
TS som uegnede til egentlige undervisningsformål. Tronen er desuden placeret
midt i indskolingens legeområde, og TS vurderer det som uforsvarligt at placere
modtageklasse-elever i den sammenhæng. Forvaltningen er ikke enig i denne
vurdering, men har valgt ikke at medtage dette forslag i de to løsningsforslag.
Forvaltningen bemærker, at andre skoler i kommunen har et klasselokale pr.
klasse. I model 2 lægges op til, at skolens faglokaler og lokaler i almindelighed
opgraderes, således at både skolen og børnene i høj grad vil få gavn af dette. Ved
model 2 vil Trongårdsskolen blive fuldt ud udnyttet (arealoptimeret), hvormed der
ingen yderligere lokaler er at optimere med. Ved i højere grad at gøre brug af de
lærerforberedelsespladser, der i dag findes, samt lærerværelset på
Trongårdsskolen, vurderer forvaltningen, at dette kan løse eventuelle udfordringer.

Økonomiske konsekvenser
Der er ikke afsat budget til genhusning af LTU.
Udgiften til løsning 1 udgør 961.700 kr. og løsning 2 udgør 1.811.850 kr. Hertil
kommer udgifter til flytning af inventar til ca. 1,3 mio. kr. uanset valg af
løsningsmodel.
Opmagasinering vurderes at kunne ske i andre kommunale ejendomme - dog som
uopvarmet opbevaring og dermed med en risiko for at inventaret ikke kan holde
sin stand.
Der gøres opmærksom på, at udgiften til leje af stillads på ejendommen LTU kun er
budgetlagt for 2014. Kontrakten for leje udløber i februar 2015 og vil skulle
forlænges ½ år frem til den nye ejers overtagelse, hvilket medfører en ikke
budgetlagt udgift for kommunen på ca. 0,5 mio. kr., som håndteres ved 1.
anslåede regnskab for 2015.
Fra 2015 er der indarbejdet et indtægtskrav på LTU til udlejning på 1,2 mio. kr.
årligt under forudsætning af genopbygning efter branden. Indtægtskravet
modsvarer det budgetlagte driftsbudget for ejendommen. Da genopbygning ikke er
foretaget og ejendommen nu sælges, kan lejeindtægten ikke oppebæres, hvorfor
der heller ikke herfra kan hentes et finansieringsbidrag til genhusningsudgifterne
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på Trongårdsskolen, der derfor må tilvejebringes på anden vis.
Den manglende lejeindtægt i 2015 medtages i 1. anslåede regnskab for 2015 og
den manglende lejeindtægt for 2016 – 2019 medtages i det administrative
budgetforslag for 2016-19.
Forvaltningen foreslår på baggrund heraf, at udgiften på 1,3 mio. kr. til flytning
finansieres dels af den samlede ramme for drift og vedligehold (aktivitetsområde
Kommunale Ejendomme) og mindreforbrug på LTU's institutionsdrift efter nærmere
fordeling.
Udgiften til ombygning på enten 961.700 kr. eller 1.811.850 kr. afhængigt af valg
af løsningsmodel foreslås finansieret af den afsatte anlægsbevilling til etablering af
LTU på Lyngby Stadion, hvortil der i investeringsoversigten er afsat 27,8 mio. kr. i
anlægssum, idet der af det afsattte budget på 45,8 mio. kr. anvendes ca. 18 mio.
kr. til idrætsbørnehave. Der er samlet frigivet 6,5 mio. kr. (4,0 mio. kr. vedr.
sydtribune og 2,5 mio. kr. vedr. projektering og udbud af både
idrætsdaginstitution og ungdomsskole samt 10. klasse).

Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget, for så vidt angår det faglige og pædagogiske indhold
i forslaget.
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, for så vidt angår henholdsvis
anvendelsen af kommunens ejendomme og finansiering.
Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler en løsningsmodel for genhusning
2. Økonomiudvalget beslutter en løsningsmodel for genhusning af LTU på
Trongårdsskolen
3. Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at den afledte udgift
til ombygning finansieres af anlægsbevillingen til etablering af LTU på Lyngby
Stadion, samt at udgiften på 1,3 mio. kr. til flytning finansieres af den samlede
ramme for drift og vedligehold (aktivitetsområde Kommunale Ejendomme) og
mindreforbrug på LTU's institutionsdrift efter nærmere fordeling
Børne- og Ungdomsudvalget den 15. januar 2015
Ad. 1.
V foreslår, at de nævnte arealer ved Tronen og tandplejen indarbejdes i forslaget,
så et 10. klassestilbud med 5 spor bevares videst muligt i nuværende form, og der
fortsat skabes pladser til elever fra andre kommuner.
For stemmer 3 (V, Ø).
Side 6 af 7

Imod stemmer 4 (C og A).
A og C anbefaler løsningmodel 1.
Imod stemmer V og Ø.
Morten Normann Jørgensen (F) var inhabil, og deltog ikke i behandlingen af
punktet.
Anne Jeramiassen (I) var fraværende.

Bilagsfortegnelse
1. notat om genhusning af LTU på Trongårdskolen -
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