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1. Indledning 
Rudersdal Kommune ønsker at fastholde og styrke arbejdet med skolens kerneopgave om elevernes læring og 
trivsel. Dette skal ske på trods af, at det har været nødvendigt at beslutte større økonomiske tilpasninger på sko-
leområdet. 
 
I juni 2016 besluttede Børne- og Skoleudvalget 7 kommissorier, der skulle analysere forskellige områder med 
henblik på fortsat at kunne udvikle skolerne.  
 
Denne Rapport omhandler kommissorium 4 vedrørende en optimeret anvendelse af skolernes bygningsmasse. 
Rapporten er således en delanalyse af de 7 kommissorier, som Skole og Familie har fået til opgave at udarbejde i 
forbindelse med udmøntningen af rammereduktionen på skoleområdet til budget 2017-2020 i Rudersdal Kom-
mune. 
 
Baggrunden for kommissorium 4 er bl.a. den ejendomsanalyse, der blev udarbejdet i 2015, om en bedre udnyt-
telse af kommunens ejendomme. Skoleområdet råder over 42 % af kommunens samlede ejendomsareal. Der 
kan derfor være et potentiale for tværgående udnyttelse og optimering af anvendelsen af bygningsmassen. I 
ejendomsanalysen blev det anbefalet at arbejde med en optimering af arealerne og ud fra den strategi, at byg-
ningerne bør kunne rumme flere funktioner ved faldende elevtal eller strukturændringer.  
 
Hvis skolerne kan afgive kvadratmeter til anden brug, kan det være med til at reducere skolernes udgifter til 
bygningsdrift mm. Dette vil kunne medvirke til at reducere den direkte tilpasning på skolernes kerneopgave.  
 
Der kan være forskellige former for afgivelse af lokaler. Såfremt lokalerne ikke anvendes til andre formål, kan 
anvendelsen midlertidigt afstås, således at der kan reduceres på udgifter til rengøring, vedligeholdelse, energi 
mm. Lokalerne kan ligeledes indgå i en samlet analyse af kommunens bygningsanvendelse og overgå til andre 
aktiviteter. Rapporten har således fokus på, om skolerne ved en anden anvendelse af skolernes bygningsmasse 
kan reducere omkostningerne til skolernes bygninger. Skole og Familie vil anbefale, at de fysiske rammer ikke 
overgives til andre områder før, der er lavet en samlet vurdering af den mest optimale anvendelse af skolernes 
bygningsmasse til skoleformål. 
 
Rapporten angiver kun den overordnede anvendelse af skolerne i Rudersdal Kommune samt om der er et poten-
tiale til en mere optimal anvendelse af bygningsmassen for den enkelte skole. Rapporten angiver således ikke 
konkrete forslag til ændringer, idet dette vil kræve en nærmere analyse og tættere dialog med den enkelte sko-
le. Det har ikke været muligt indenfor arbejdsgruppens tidsperspektiv. 
 
Skole og Familie vil derfor anbefale, at rapporten indgår i det videre arbejde med at udvikle skolens læringsmil-
jøer, så de bedst mulig understøtter elevernes læring og i de samlede vurderinger om anvendelsen af den sam-
lede bygningsmasse på tværs af skoler i forhold til at reducere den samlede udgift til skolernes fysiske rammer. 

2. Kommissorium 4 
På Børne- og skoleudvalgets møde i juni 2016 blev nedenstående formål og opgaver for arbejdsgruppen vedta-
get. 
  
Formål 
At afdække mulighederne for at skolernes bygningsmæssige omkostninger kan reduceres, og kan indgå som en 
del af de økonomiske tilpasninger på skoleområdet. 
 
Arbejdsgruppen skal 

 Analysere skolernes nuværende brug af skolerne og udarbejde en oversigt for hver skoles arealanven-
delse.  

 Analysere antallet af timer skolernes lokaler dagligt er i brug.  

 Vurdere faglokaleforbruget ved forskellige antal spor.  
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 I samarbejde med den enkelte skole udarbejdes forslag til en optimeret anvendelse af den enkelte skoles 
lokaler.  

 Vurdere på skoleniveau anvendelsesmuligheder for evt. afgivende arealer.  

 Analysere behovet for fysiske rammer ved forskellige antal spor for henholdsvis indskoling (bh.kl. – 5.kl.) 
og udskoling (6. kl. -9. kl.).  

 Udarbejde konkret indstilling til det videre arbejde og beslutninger på baggrund af analyserne.  

 Synliggøre det økonomiske rationale ved en optimeret lokaleanvendelse.  
 

For at skabe bedst muligt overblik og gøre rapporten læsbar er den delt i en skriftlig rapportering, der  
underbygges i bilag med tegninger over skolernes bygningsmasse. 

3. Fremgangsmåde i analysen.  
Rapporten er dels udarbejdet på baggrund af indhentede skemaoversigter for skoleåret 2016/17, der viser sko-
lernes udnyttelse af lokaler til skolens aktiviteter mellem kl. 8 og 16, dels tidligere udarbejdede materiale med 
tegninger over skolernes arealer herunder tidligere og nuværende optegnelser over skolernes fysiske struktur 
(fra rapport om Skolestruktur og kapacitetsanalyse fra 2010).  
 
Arbejdsgruppen har besøgt alle skoler og foretaget en konkret gennemgang af lokalerne på skolerne sammen 
med skolernes serviceleder, ligesom der har været en drøftelse med skoleledelsen om mulighederne for en op-
timeret anvendelse af skolernes bygningsmasse.  
 
Ud over analysen af skolernes anvendelse af lokalerne, er der også indhentet information om eksterne brugeres 
benyttelse af skolernes faciliteter i tidsrummet fra 16-22 på hverdage og 8-22 i weekender. I den del af analysen 
ses der på hvilke foreninger og organisationer, der benytter hvilke af skolernes faciliteter. Det er også angivet, 
hvor stor en andel af tiden efter kl. 16 og i weekenden de eksterne brugere anvender skolernes idrætsfaciliteter, 
festsale, faglokaler og klasselokaler. 
 
Drøftelser med skolerne 
I samtalerne med skoleledelserne er skemaoversigterne for den enkelte skole blevet drøftet, hvilket har givet en 
fælles opfattelse af skolernes aktuelle fysiske status og lokalebenyttelse samt enighed om perspektiverne på an-
vendelse af lokalerne. Endvidere er skolens brug af lokaler samt mulighederne for en mere rationel og økono-
misk brug også blevet drøftet med skolerne. I drøftelsen med skolen er også indgået behovet for minimumsbrug 
samt en evt. afvikling af lokaler.  
 
De logistiske og pædagogiske muligheder for den enkelte skole er også blevet drøftet. Der er ikke udarbejdet en 
formel handlingsplan for udmøntning af forandringer på den enkelte skole, men skolerne og forvaltningen har 
drøftet mulighederne for en mere effektiv udnyttelse af nødvendige kvadratmeter og perspektiverne på dette. 
 
I drøftelserne med skolerne har det været vigtigt for skolerne, at understrege betydningen af, at det sikres ved 
en eventuel reduceret brug af kvadratmeter på skolerne, at det ikke vil forringe mulighederne for at understøtte 
elevernes læring bedst mulig. Derfor kan der blive behov for mindre ombygninger eller ændringer i indretning, 
hvis målet med en bedre udnyttelse af bygningsmassen skal realiseres. 

4. Fremtidig brug of de fysiske rammer og understøttelse af elevernes læring 
De seneste års forskning og viden om, hvad der bedst mulig understøtter elevernes læring, samt hvad den forst-
satte teknologiske udvikling vil betyde for skolens praksis, vil påvirke den måde, som man traditionelt har organi-
seret og indrettet skolen på. Disse ændringer er ikke konkret analyseret i forhold til den enkelte skole, men er 
inddraget i overvejelserne omkring skolens muligheder i forhold til dette.  
 
I analyserapporten er taget afsæt i skolernes nuværende anvendelse af de fysiske rammer, der i høj grad er præ-
get af en traditionel anvendelse med klasselokaler og faglokaler. Denne praksis giver som udgangspunkt mange 
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timer dagligt, hvor lokalerne ikke anvendes. Samtidig er denne traditionelle indretning ikke nødvendigvis den 
bedste indretning til at understøtte elevernes læring. Flere skoler er begyndt at arbejde med ændrede indretnin-
ger og mere tværfaglige fagområder enten på mindre dele af skolen eller i forbindelse med ombygninger (Fx Bir-
kerød skole, Bistrupskolen, Høsterkøb skole og i forbindelse med den i budgetforliget afsatte pulje til etablering 
af innovative læringsmiljøer). 
  
I disse ændrede anvendelses- og indretningsmåder kan der ligeledes være en stor optimering af lokaleanvendel-
sen, som fx blev opnået ved indretningen af Birkerød skole. Dette bør derfor indgå som et væsentligt parameter 
ved det videre arbejde med skolernes fysiske rammer og ved større anlægssager på skolerne. 
   
I det følgende er beskrevet nogle af de logistiske, økonomiske og pædagogiske muligheder og forbehold, der er 
vigtige i forbindelse med ændring af lokaleanvendelse og eventuelle strukturændringer. 
  
Servicestandarder  
I Rudersdal kommune eksisterer der ikke egentlige servicestandarder for rammerne for hvor mange kvadratme-
ter, der skal være til stede, og hvilke undervisningsvilkår skoleklasser eller elever skal have. Disse forhold er ale-
ne reguleret af bygningsreglementet. Dette betyder, at skolerne bruger de tilstedeværende faciliteter og lokaler, 
som man finder det mest fremmende for læring og arbejdsmiljø i undervisningen på den enkelte skole. De for-
skellige fysiske rammer, som skolerne har, gør, at vilkårene derfor er forskellige fra skole til skole.  
 
 
 
Optimeret brug af bygningsmassen, fleksibel brug af lokalerne og faglige læringsmiljøer 
Når det skal undersøges og vurderes, hvorvidt en skole har muligheder for at ændre og optimere brugen af de 
fysiske rammer, vil der være flere mulige tiltag, der kan understøtte dette.  
 
Den enkelte skole kan udnytte sine lokalefaciliteter mere ved i høj grad at overgå til en model, hvor eleverne i 
højere grad modtager undervisning i fagområder og kan dermed få en mere fleksibel brug af lokalerne generelt.  
 
Desuden vil der i faglokalerne kunne skabes et langt mere intensivt og fagligt læringsmiljø, idet disse lokaler for-
trinsvist skal bruges til undervisning i det pågældende fagområde. Denne model kaldes også en Campus model, 
idet den kendes fra de fleste uddannelser efter folkeskolen, hvor eleverne skifter mellem forskellige fagområder 
i løbet af skoledagen. Der vil således være et potentiale ved generelt at arbejde med at udvikle de faglige læ-
ringsmiljøer på skolerne både i forhold til en bedre udnyttelse af faglokalekapaciteten samt udvikle nye måder at 
anvende gangarealer og større arealer, der mest benyttes til pauser eller lignende. 
 
Faglokalekapaciteten vil herved i langt højere grad blive udnyttet samtidigt med at klasselokaler, der bliver ledi-
ge kan frigøres til andre formål. Ved traditionel brug af klasselokaler og faglokaler, står klasselokaler ubrugte i 
20-30 % af skoledagen og faglokaler er ubrugte i op til ca. 70-80 % af skoledagen, når eleverne har undervisning i 
eget klasselokale. Sidstnævnte gælder for de fleste skoler i Rudersdal Kommune. 
 
Tilsvarende kan læringsmiljøer, hvor flere klasser deler et læringsområde med forskellige funktionaliteter (for-
midlingsområder, gruppearbejde, drøftelse, individuelle arbejdspladser, praktisk arbejde, fordybelse mm) være 
med til at understøtte en mere differentieret praksis i forhold til at understøtte elevernes læring og samtidig un-
derstøtte en mere optimal anvendelse af skolens kvadratmeter. 
 
Nedenstående er et eksempel på arbejdsområder i et naturfagsområde (udarbejdet af KATA-Fonden), men hvor 
principper og forståelse kan overføres til andre fagområder og basisområder. 
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Lokalebehov ved ind- og udskoling 
I nedenstående beskrivelse er lokalebehovet beskrevet for hhv. indskoling og udskoling. 

 
Der er forskellige faglokalebehov afhængig af, hvilke klassetrin skolen dækker. Dette forsøges illustreret i det ef-
terfølgende: 
 
Bh.kl.-5.kl. 
Musik, Billedkunst og natur/teknik er obligatoriske fag fra 1.-5. klasse med et gennemsnitligt timetal på 1,5 time 
om ugen pr. klasse. På en 3-sporet skole vil disse lokaler være anvendt gennemsnitlig 22,5 time om ugen á de 30-
33 timer eleverne er i skole. På 1 og 2 sporede skoler vil der være et væsentligt antal timer om ugen, hvor disse 
lokaler står tomme. Ved en 4-sporet eller mere vil et enkelt faglokale ikke kunne dække alle timer i et faglokale. 
Håndværk og design (tidligere håndarbejde og sløjd) udbydes typisk på 4.-5. klassetrin. Disse lokaler har traditio-
nelt grundet et lavt timetal haft en ganske lav udnyttelsesgrad. Disse lokaler kan med fordeles samles sammen 
med billedkunst i et større samlet værkstedsområde, hvor flere klasser kan arbejde samtidig, og hvor der er faci-
liteter til at arbejde med forskellige håndværksmaterialer. Dette vil skabe en større fleksibilitet og en højere ud-
nyttelsesgrad samt mindre arealanvendelse. 
 
Endelig er idræt obligatorisk i hele skoleforløbet med 45 mininutter daglig bevægelse (der dog ikke nødvendigvis 
kræver idrætsfaciliteter). Det er vanskeligt præcist at angive lokalebehovet, men timerne er ligeligt fordelt over 
alle klassetrin og derfor vil lokalebehovet ikke ændre sig væsentligt i forhold til om, der kun er indskoling eller 
udskoling. Ca. 1/3 af undervisningen er tilknyttet faglokaler i indskoling og mellemtrin, hvorfor klasselokaler vil 
stå ubrugte i ca. 1/3 af skoletiden. 
 
6.-9 kl. 
På 6.-9. Klassetrin har der traditionelt været faglokaler til idræt, biologi, fysik/kemi og madkundskab. Et faglokale 
i disse fag vil kunne dække en skole med 4-5 spor. Flere af kommunens skoler har en campus struktur for alle 
fagområder og dette vil kunne reducere lokalebehovet yderligere, idet de nuværende klasselokaler vil kunne 
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indgå som faglokaler. Der bør ligeledes være adgang til værkstedsområder for skolens ældste elever. Endvidere 
skal læringsmiljøet have rekreative områder for eleverne i udskolingen. 
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5. Nøgletal for skolerne i Rudersdal Kommune  
I det følgende vises en oversigt over skolerne i Rudersdal Kommune og variationen i elevtal og klassetal samt 
kvadratmeter til klasselokaler og de samlede kvadratmeter til undervisning (klasselokaler, faglokaler og gruppe-
rum). Derudover vises også hvor stort et areal, der er til rådighed per elev og per klasse.  
 

Tabel 1 Oversigtark over nøgletal for skolerne 

 
Skoler 

  Samlet areal over klasselokaler, faglo-
kaler og grupperum Klasselokaler 

 
Elev-
tal 

Klas-
se-tal 

Kvm. til 
klasseloka-
ler 

Kvm. 
til 
klasse-
lokaler 
per 
elev 

Kvm. til 
klasseloka-
ler per klas-
se 

Samlet kvm. 
til undervis-
ning og 
gruppearb. 

Kvm. til 
undervis-
ning og 
gruppearb. 
per elev  

Kvm. til 
under-
visnig og 
gruppearb. 
per klasse 

Birkerød skole 665 30  1530 2,3 51,0  4498 6,8 150 

Bistrupskolen 499 22 2076 4,2 94,4 5257 10,5 239 

Dronninggårdsko-
len 

795 41 2142 2,7 52,2 6333 8,0 154 

Høsterkøb skole 248 12 1001 4,0 83,4 1880 7,6 157 

Ny Holte skole 487 22 1400 2,9 63,6 5646 11,6 257 

Nærum skole 456 20 1974 4,3 98,7 5077 11,1 254 

Sjælsøskolen 684 29 3116 4,6 107,4 7968 11,6 275 

Skovlyskolen 466 28 2706 5,8 96,6 7516 16,1 268 

Toftevangskolen 509 23 1537 3,0 66,8 4083 8,0 178 

Trørødskolen 1021 44 4191 4,1 95,3 8748 8,6 199 

Vangeboskolen 436 20 1153 2,6 57,7 4053 9,3 203 

Vedbæk skole 495 23 1753 3,5 76,2 6225 12,6 271 

I alt 6761 284 24.579 44 892,3 67.284 121,8 2605 

Gennemsnit 563 24 2048 3,6 74,4 5607 10,2 217 

 
Det ses ud fra ovenstående tabel, at der er stor forskel på det antal kvadratmeter, som de enkelte skoler anvender til 
klasselokaler, faglokaler, gruppearbejdspladser mm. Det varierer fra 150 kvadratmeter på Birkerødskole og 154 kva-
dratmeter på Dronninggårdskolen til det samlede areal til undervisning per klasse til 275 kvadratmeter på Sjælsøsko-
len og 271 kvadratmeter på Vedbæk skole i det samlede areal til undervisning per klasse. Det kan eksempelvis også 
nævnes, at Birkerød skole, som er ombygget sidst og også har en helt anden fysisk og pædagogisk planløsning, er 
den skole, hvor kvadratmeterne udnyttes bedst. Filosofien omkring Birkerød skole er, at de ældste elever ikke har et 
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fast klasselokale, men undervises i faglokaler, grupperum og områder på skolen, der også har andre formål. Derud-
over kan det nævnes, at der på Dronninggårdskolen, Ny Holte skole, Trørødskolen og Vangeboskolen også er indført 
en campuslignende model for elever i udskolingen. Dette beskrives nærmere i gennemgangen af skolerne. 
 
I nedenstående tabel 2 er der en oversigt over, hvor store arealer den enkelte skole har, som ikke umiddelbart er 
anvendelige eller bliver anvendt til undervisning eller administration. Som beskrevet tidligere kan der være et poten-
tiale i at udvikle de faglige læringsmiljøer på skolerne ved at undersøge, om der kan være nye måder at anvende 
eksempelvis gangarealer eller andre områder på skolerne på. 
 
Tabel 2 Oversigt over arealer på skolerne, der ikke anvendes til undervisning og administration mv. 

Skoler  

Gangarealer, trapper og vanskeligt 
tilgængelige arealer 

 
Toiletter, kælder og  

depoter  

Kvadratmeter 
% andel af sko-
lens anvendte 

areal  
Kvadratmeter 

% andel af sko-
lens  

anvendte areal  

Birkerød skole 
980 14,5% 735 10,9 % 

Bistrupskolen 
1572 18,1 % 738 8,5 % 

Dronninggårdskolen 
1827 15,4 % 1484 12,5 % 

Høsterkøb skole 
462 16,8 % 214 7,8 % 

Ny Holte skole 
1614 15 % 2376 22,1 % 

Nærum skole 
2251 22,5 % 1500 15 % 

Sjælsøskolen 
1464 11,4 % 1758 13,7 % 

Skovlyskolen 
2430 15,8 % 4333 28,2 % 

Toftevangskolen 
1868 20,6 % 1915 21,1 % 

Trørødskolen 
2953 16,4 % 4602 25,6 % 

Vangeboskolen 
2079 25,3 % 1403 17 % 

Vedbæk skole 
1631 16,5 % 1291 13,1 % 

I alt 
21.131 - 22.349 - 

Gennemsnit 
1761 17,4 % 1862 16,6 % 

 
I ovenstående tabel fremgår det, at næsten 1/3 af skolernes bygningsareal anvendes til trapper, gange, vanskeligt 
anvendelige arealer, toiletter, kælder og depoter, og anvendes derfor ikke direkte til skolens kerneopgave med un-
dervisning til eleverne og SFO-aktiviteter. Som det fremgår af tabellen er der ret store forskelle mellem de enkelte 
skoler, hvor Trørødskolen, Vangeboskolen, Toftevangskolen og Skovlyskolen alle har mere end 40% af skolens areal, 
der ikke direkte anvendes til skolens kerneopgaver, mens Sjælsøskolen, Høsterkøb skole, Birkerød skole og Bi-
strupskolen alle har omkring 25% eller mindre, der ikke anvendes direkte til skolens kerneopgave. Der er enkelte 
skoler, hvor gangarealer og eventuelle trapper og vanskeligt tilgængelige arealer ligger på mellem 18 og 25 % (Bi-
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strupskolen, Nærum skole, Toftevangskolen og Vangeboskolen), hvor der eventuelt kunne være et potentiale i at 
undersøge mulighederne for nye anvendelsesformer og eventuelt ombygge med henblik på, at de inddrages i de 
faglige læringsmiljøer og fx til gruppearbejde.  
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Tabel 3 Bygningsomkostninger i 2014 og 2015 

Skole Forbrug 2014 Forbrug pr. elev Forbrug 2015 Forbrug pr. elev 

Birkerød skole 
1.962.211 2.827 1.922.363 2770 

Bistrupskolen 
1.767.200 3.047 1.542.917 2660 

Dronninggårdskolen 
3.431.303 4.422 2.886.690 3720 

Høsterkøb skole 
914.328 3.810 583.333 2431 

Ny Holte skole 
2.251.148 4.493 2.281.898 4554 

Nærum skole 
2.401.187 5.384 2.239.300 5021 

Sjælsøskolen 
3.213.630 4.768 2.232.686 3313 

Skovlyskolen 
3.887.142 8.562 4.431.750 9762 

Toftevangskolen 
1.940.035 4.273 1.919.329 4227 

Trørødskolen 
7.386.410 7.372 5.486.603 5476 

Vangeboskolen 
1.671.619 3.391 1.526.796 3097 

Vedbæk skole 
2.630.760 5.021 1.660.099 3168 

I alt 
33.456.973 - 28.713.764 - 

Gennemsnit 
2.788.081 4.781 2.392.814 4183,25 

 
Det ses ud fra tabel 3 er skolernes udgifter til bygninger faldet fra 2014 til 2015. Det skyldes dels, at Trørdskolen og 
Skovlyskolen havde ekstraordinære omkostninger til energi i 2014 grundet øget ventilation i forbindelse med PCB 
renovering. Skolernes energiudgifter har ligeledes været faldende grundet fokus på energirigtig adfærd via projektet 
”Den bæredygtige skole”. Endelig kan der være forskydninger i skolernes udgifter til indvendig bygningsvedligehol-
delse.  
 
Det ses også, at der er meget markante forskelle i bygningsomkostningen pr. elev. Fx er Skovlyskolens udgifter til 
bygninger mere end 3 gange større end de billigste af kommunens skoler. Dette skyldes dels rigtig mange kvadrat-
meter pr. elev samt drift af svømmehal, det indgår ligeledes i Trørødskolens bygningsudgifter.   
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6. Gennemgang af skolerne 
I gennemgangen af skolerne vises der indledningsvis en tabel over skolens samlede anvendte arealer og hvordan den 
procentvise fordeling er i forhold til skolens samlede anvendte areal. Tallene i tabellen er baseret på en rapport om 
Skolestruktur og kapacitetsanalyse fra 2010. 

 
Dernæst er der vist en opgørelse over skolernes nuværende anvendelse af lokaler på den enkelte skole, der er op-
gjort i forhold til antallet af lokaler, der anvendes til hhv. undervisning, personale, administration mv. Denne opgø-
relse er netop udarbejdet i samarbejde med den enkelte skoles ledelse i forbindelse med forvaltningens besøg på 
skolerne. 

 
Ved udregningen af den enkelte skoles forbrug af faglokaler, er brugen i procent udregnet som antal klokketimer 
med undervisningsaktiviteter gennem ugen i forhold til skolens råderet over lokalerne fra kl. 8-16 pr. dag. 
 

a) Birkerød skole 
Skolen er en 3-sporet skole med pt. 665 elever og 30 klasser fra 0.-9.kl. Skolen har haft 750 elever. 
 
Tabel 4 Anvendte kvadratmeter fordelt på lokaletyper og den procentvise fordeling af skolens samlede an-

vendte arealer 

Lokaletyper kvadratmeter 
% andel af det sam-
lede anvendte areal 

på skolen 

Klasselokaler 1530 23 % 

Grupperum 1554 23 % 

Faglokaler inkl. Idræt 1414 21 % 

Festsal/ teatersal, kantine 
mv. 61 1 % 

Administration og personale 370 6 % 

Gangarealer, trapper og van-
skeligt anvendelige arealer  

980 
15 % 

Toiletter, kælder og depoter 735 11 % 

Tandlæge og sundhedsple-
jerske 72 1 % 

Kvm i alt anvendt på skolen 6717 100 % 

Heraf areal til undervisning i 
alt 
(Klasselokaler, grupperum og 
faglokaler) 4498 67 % 

 
Som det fremgår af de anvendte arealer på Birkerød skole jf. tabel 4, er arealet til undervisning samlet set på 
4498 kvadratmeter. Det udgør i alt 67 % af det samlede anvendte areal på skolen. For de øvrige arealer er area-
let til administration og personale på 6 %, mens arealer til gange og trapper mm, der er vanskelig at anvende til 
andre formål, på 980 kvadratmeter, og udgør 15 % af det samlede areal. Dog indgår de fleste af forbindelsesgan-
gene som en del af større rum og er dermed med til at skabe en oplevelse af større rummelighed i disse arealer. 
 
Skolens brug af lokaler i skoleåret 2016/17: 
I forhold til den optælling, som netop er blevet foretaget på skolen, anvendes som vist i oversigten herunder 30 
lokaler til klasselokaler/læringsrum og 11 lokaler til faglokaler. I forhold til dette er der på skolen 30 klasser med 
665 elever fra 0.-9.kl.  
 

Skolen rummer:    Antal lokaler 
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"Klasselokaler" inkl. læringsrum til indiv. arbejde.  30 
herudover 4 store ”torve” som arbejdsrum  
Faglokaler     11 
Pæd.læringscenter    2 
Lærerarb.rum inkl. kopirum, personalerum m.m.  7 
Specialundervisn., inkl. RR, tale/høre, psykolog  4 
Administrationsrum    3 
Mødelokaler m.m.    3 
Legorum     1 
Teknikrum     2 
SFO/SFK     2 
Festsal/kantine    1 
Tandlæge, læge, Sundhedstjeneste   2 
Idrætshal m. omklædning    1 
 
 
Faglokaler og andet – ugentlig udnyttelsesgrad:  
Design:     67% 
Fysik/kemi:     45% 
Idræt:     65% 
Mad:     14% 
Natur/Teknik: (Science)    78% 
Håndarbejde:     13% 
Sprog:     28% 
Musik     37?? 
Lego: (også til holddeling)    37% 
Lille Arena     40% 
Store Arena     45% (+personalemøder) 
 
Andet:  
Forberedelse, garderober, kælder, møderum m.m.  100% 
SFO/SFK:     40%  
Teknik+lagerplads/kælder:    100% 

 
Birkerød skole benytter alle skolens lokaler, gange og torve og der er især i indskolingen et pres på faciliteterne - 
og skolen bruger stort set alle potentielle skemapositioner for lokalerne. Skolen gør ligeledes brug af alle tilhø-
rende kontorfaciliteter, møderum, garderobe, forberedelsesrum m.m. næsten maksimalt. Birkerød skole har 
mange områder udenfor de traditionelle klasselokaler, hvor der kan undervises og arbejdes i grupper eller indi-
viduelt.  
 
Klasserne på Birkerød skole råder i gennemsnit over 51 kvadratmeter per klasse jf. tabel 1 med en oversigt over 
alle skoler i Rudersdal Kommune. Det gennemsnitlige areal for alle skolerne er 74,4 kvadratmeter, hvorfor det 
areal klasserne på Birkerød skole har til rådighed størrelsesmæssigt ligger langt under gennemsnittet. Skolen har 
derfor en forholdsvis høj udnyttelsesgrad af skolens arealer til undervisning.  
 
Birkerød skole er bygget, så meget af undervisningen og arbejdet ikke kun foregår i traditionelle lokaler, men og-
så i faglokaler og på de større fællesarealer i tilknytning til basislokalerne i bygningerne. Det letter adgangen til 
andre organisations- og arbejdsformer i forbindelse med elevernes læring. Dette er medvirkende til en bedre 
arealanvendelse på skolen. 
 
Alle klasser på skolen har eget basisområde. Klasserne i indskolingen har eget klasselokale, mens klasserne i ud-
skolingen anvender en Campus model. Det betyder, at lokalerne i indskolingen har en ca. 70-30 % fordeling mel-
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lem benyttelsen af lokaler i basisområdet og faglokaler. Mens udskolingen har en væsentlig højere udnyttelse af 
lokalekapaciteten. Samlet set, så er der en del faglokaler, der står tomme en del af tiden mellem 8-16.  
 
 
 
 
 
Eksterne brugere af skolens lokaler 
På Birkerød skole benyttes skolens idrætshal af lokale idrætsforeninger1 som Birkerød Gymnastik- og Trampolin-
forening, Skjold Fodbold og Skjold Gymnastik samt Ung i Rudersdal på fast ugentlig basis efter kl 16 og/eller i 
weekenden. Ligeledes benyttes faglokaler som musiklokalet og skolekøkken på fast ugentlig basis af Rytmisk Kor-
forsyning, Rudersdal Musikskole, FOF København og Ung i Rudersdal. Derudover udlånes skolens lokaler også ad 
hoc til lokale foreninger og organisationer i løbet af skoleåret. 
 
Overordnet set benytter de eksterne brugere skolens lokaler 3,3 % af tiden mellem kl. 16-22 i hverdagene og 
mellem 8-22 i weekenden2. Det er kun skolens idrætsfaciliteter og faglokaler, der benyttes, og således ikke sko-
lens 30 klasselokaler, der lånes. 
 
Vurdering: 
1. Afgivelse af lokaler her og nu 
Generelt er der en god lokaleanvendelse af skolens lokaler og det er svært at se skolen afgive lokaler med sit nu-
værende virke. Skolen har dog Lille Arena og Store Arena, som ville kunne bruges til andre formål som fx møde-
aktiviteter, kurser mm. i dele af skoledagen, hvilket allerede sker i dag.   
 
2. Potentiale for omlægning af lokaler eller spor 
Såfremt elevtallet bliver mindre og en reduktion i klassetallet, vil skolen kunne afgive en fløj overfor idrætshal-
len, som kunne bruges til andre formål. Fløjen overfor idrætssalen ligger for sig selv og let vil kunne bruges af 
andre.  
 
Mht. faglokaler er der en uudnyttet kapacitet, idet skolen bruger faglokalerne op til 2/3 af tiden.  
 
På skolen vil det være muligt at udnytte lokaliteterne endnu mere såfremt, der indføres en Campus model for 
hele skolen. Herved kunne der opnås en større brug af faglokaler, og mindre belastning på de øvrige områder på 
skolen. Desuden kan det overvejes at udnytte fællesbrug af faglokaler sammen med den nærliggende Bi-
strupskole. 
 
Såfremt der nedlægges faglokaler på skolen vil dette kunne få betydning for eksterne brugere af skolen. 
 
3. Muligheder for udvidelse af hhv. indskoling og udskoling 
Skolen vurderes til, som ren indskolingsskole og optimering af lokalebrug, at kunne rumme 5 spor eller som ren 
udskolingsskole at kunne rumme minimum 7 spor. I begge tilfælde vil der være tilstrækkelig kapacitet af nød-
vendige klasse- og faglokaler.  
 
Dog skal det sikres, at SFO/SFK også får ordentlige forhold – herunder til ”1. maj børnene”, idet mange af loka-
lerne er ret små. Presset fra 1. Maj børn vil naturligvis øges, hvis antallet af spor i indskolingen øges. 
 
Anbefaling: 

                                                
1
 Birkerød Håndbold Klub og Dynamo Birkerød benytter også Idrætshallen på fast basis men i mindre omfang. 

2
 De eksterne brugers andel er beregnet ud fra at skolen er tilgængelig 280 skoledage og weekenddage årligt. Dette 

er set i forhold til antal udlånte timer fordelt på skolens klasselokaler, faglokaler, festlokaler og/eller idrætsfaciliteter i 
tidsrummet mellem kl. 16-22 på hverdage og 8-22 i weekenden. 
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Det anbefales, at der arbejdes videre med en større udnyttelse af faglokalerne på skolen. Såfremt der muliggøres 
en større brug af faglokalerne kan der teoretisk højst forventes et økonomisk bidragsrationale svarende til 5 lo-
kaler á 50 kvadratmeter. 
 
Såfremt et kommende elevtalsfald giver mulighed for afgivelse af lokaler til andre formål bør fløjen overfor 
idrætshallen overvejes. Denne ligger isoleret – og er ikke på samme måde som de øvrige faciliteter integreret i 
bygningsmassen.  
 
Ved mulig ændring af skolens virke og mulighed for afgivelse af fløj/lokaler/kvadratmeter kan det anbefales 
brugt til børnehus/daginstitution, anden skolevirksomhed (ungdomsskole, musikskole, linjeskole, Team Danmark 
el.lign.).  
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b) Bistrupskolen 
Skolen er en 2-3-sporet skole med 22 klasser fra 0.-9.kl. med 497 elever  
 
Tabel 5 Anvendte arealer fordelt på lokaletyper og % andel af skolens samlede anvendte areal 

Lokaletyper kvadratmeter 
% andel af det sam-
lede anvendte areal 

på skolen 

Klasselokaler 2076 24,0 % 

Gruppe-rum 1274 14,7 % 

Faglokaler inkl. Idræt 1908 22,0 % 

Festsal/ teatersal, kantine 
mv. 406 4,7 % 

Administration og personale 603 7,0 % 

Gangarealer, trapper og van-
skeligt anvendelige arealer  

1572 
18,1 % 

Toiletter, kælder og depoter 738 8,5 % 

Tandlæge og sundhedsple-
jerske 90 1,0 % 

Kvm i alt anvendt på skolen 8667 100 % 

Heraf areal til undervisning i 
alt 

(Klasselokaler, grupperum og 
faglokaler) 5258 60,7% 

 
Som det fremgår af de anvendte arealer på Bistrupskolen jf. tabel 5, er arealet til undervisning samlet set på 
5258 kvadratmeter. Dette udgør i alt 60,7 % af det samlede anvendte areal på skolen. For de øvrige arealer er 
arealet til administration og personale på 7 %, mens arealer til gange og trapper mm, der er vanskelig at anvende 
til andre formål, på 1572 kvadratmeter, og udgør 18,1 % af det samlede areal. 
 
Skolens brug af lokaler i skoleåret 2016/17: 
I forhold til den registrering, som er blevet foretaget på skolen, anvendes som vist i oversigten herunder 35 loka-
ler til klasselokaler/læringsrum og 8 lokaler til faglokaler. I forhold til dette er der på skolen 22 klasser med 497 
elever fra 0.-9.kl.  
 

Skolen rummer:    Antal lokaler 
Klasselokaler inkl. læringsrum til indiv. arbejde  35 
Faglokaler     8 
Pæd.læringscenter    1 
Lærerarb.rum inkl. kopirum, personalerum m.m.  14 
Specialund. Inkl. RR, tale/høre, psykolog   5 
Administrationsrum    5 
Mødelokaler     2 
Legorum     1 
Teknikrum     3 
SFO+SFK     4 
Festsal     1 
Tand/læge/SUND    1 
 
 
 
Faglokaler og andet – ugentlig udnyttelsesgrad:  
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Fysik/kemi:     40% 
Idræt:     60% 
Mad:     30% 
Natur/Teknik:     52% 
Design/Sløjd:     15% 
Biologi/geografi    18% 
Billedkunst     45% 
Musik     50% 
 
Andet:  
Forberedelse, garderober, kælder, møderum m.m.  100% 
SFO+SFK:     48% 
Teknik+lagerplads/kælder:    100% 

 
 
Bistrupskolen har mange kvadratmeter og lokaler til rådighed. Lokalerne er delt på 3 huse – Hovedbygningen (2-
9.kl.), Nordstjernen (0.-1.kl.) samt Firkløveren (SFK).  
 
Der er generelt rigtig god plads til undervisningsaktiviteterne, lærerforberedelse og gruppearbejde, idet der er 
22 klasser, der har 35 undervisningslokaler til rådighed. Bistrupskolen benytter alle skolens øvrige lokaler inkl. 
tilhørende kontorfaciliteter, møderum, garderobe, forberedelsesrum m.m. 
 
Klasserne på Bistrupskolen råder i gennemsnit over 94,43 kvadratmeter. Klasselokaler på skolerne i Rudersdal 
Kommune er i gennemsnit 74,4 kvadratmeter, hvilket betyder, at klasserne på Bistrupskolen arealmæssigt har 
meget bedre plads end den gennemsnitlige skole i kommunen.  
 
Klasserne på skolen har eget klasselokale. Det betyder, at skolen har en ca. 70-30 % fordeling mellem benyttel-
sen af klasselokaler og faglokaler, således at klasselokalerne er ikke i brug, når klasserne har undervisning i faglo-
kaler.  Faglokalerne står således tomme en del af tiden mellem 8-16. 
 
Eksterne brugere af skolens lokaler 
På Bistrupskolen benyttes skolens to gymnastiksale af lokale idrætsforeninger som Skjold Gymnastik, Birkerød 
Budocenter, Rudersdal Karate og Thaibokse skole m.fl., 4 ligesom Rudersdal Sportsdanserforening benytter både 
drengegymnastiksalen og Festsalen på fast ugentlig basis efter kl 16 og/eller i weekenden. Ligeledes benyttes 
faglokaler som håndgerning, skolekøkken og musiklokalet på fast ugentlig basis af FOF København, Rudersdal 
Musikskole, Sjællandske Kor- og Vokal Ensembler i Rudersdal. Derudover udlånes skolens lokaler også ad hoc til 
lokale foreninger og organisationer i løbet af skoleåret. 
 
Overordnet set benytter de eksterne brugere skolens lokaler 2,5 % af tiden mellem kl. 16-22 i hverdagene og 
mellem 8-22 i weekenden5. Det er primært idrætsfaciliteter og skolens faglokaler, der benyttes, og således ikke 
skolens 35 klasselokaler, der lånes. 
 
Vurdering: 
1. Afgivelse af lokaler her og nu 
Bistrupskolen ville med det nuværende elevtal kunne rumme eleverne på færre kvadratmetre. Skolen ville med 
det nuværende elevtal kunne rumme alle klasser og aktiviteter i hovedbygningen, og derved frigøre både Nord-

                                                
3
 Klasselokalernes gennemsnit er udregnet ved at tage den samlede kvadratmeter for klasselokaler på skolen i forhold 

til antal klasser på skolen.  
4
 Høsterkøb Håndboldklub benytter også drengegymnastiksalen på fast basis, men i mindre omfang end de øvrige 

faste brugere. 
5
 De eksterne brugers andel er beregnet ud fra at skolen er tilgængelig 280 skoledage og weekenddage årligt. Dette 

er set i forhold til antal udlånte timer fordelt på skolens klasselokaler, faglokaler, festlokaler og/eller idrætsfaciliteter i 
tidsrummet mellem kl. 16-22 på hverdage og 8-22 i weekenden. 
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stjernen og Firkløveren. Dette svarer til ca. 1500 kvadratmeter Dette vil medføre et behov for større logistiske og 
skemamæssige ændringer på skolen.  
 
 
 
2. Potentiale for omlægning af lokaler eller spor  
Ved at gennemføre en mere fleksibel brug af lokalerne samt etablering af en Campus model vil der forventeligt 
også kunne frigøres arealer svarende til 3 lokaler.  
 
Mht. faglokaler er der en stor uudnyttet kapacitet, idet skolen lig de fleste øvrige skoler kun bruger faglokalerne i 
ca. 1/3 af tiden.  
 
Hvis der ændres på faglokalekapaciteten bør det tages i betragtning, hvilke konsekvenser dette kan have frem-
adrettet for eksterne brugere. 
 
3. Muligheder for udvidelse af hhv. indskoling og udskoling 
Såfremt Bistrupskolen blev en ren indskolingsskole ville den med de nuværende fysiske forhold kunne rumme i 
alt 5 spor, og som ren udskolingsskole ville skolen kunne rumme 7 spor. Dog skal der tages hensyn til ordentlige 
forhold til SFO/SFK – herunder til ”1. maj børnene”.  
 
Anbefaling: 
Det anbefales, at der arbejdes mod en større udnyttelse af lokalerne på skolen. Dette gælder både en reducering 
af den bygningsmasse som skolen råder over samt en større udnyttelse af faglokalerne. En større udnyttelse af 
faglokaler kan evt. tænkes sammen med den nærved liggende Birkerød skole eller Toftevangskolen.   
 
Ved mulig ændring af skolens virke og mulighed for afgivelse af Nordstjernen og/eller Firkløveren kan det anbe-
fales brugt til anden skolevirksomhed eller børnehus/daginstitution. I denne forbindelse skal bemærkes, at beg-
ge steder har egne indgange og parkeringspladser som ville gøre dette naturligt. 
 
Det anbefales, at der ved en ændring af skoledistrikterne til tre distrikter arbejdes videre med en fælles udnyt-
telse de fysiske rammer for skoledrift til gavn for skolernes økonomi og brugen af skolerne.   
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c) Dronninggårdskolen  
Dronninggårdskolen er en 3-5 sporet folkeskole med i alt 41 klasser inkl. 6 Dronninggårdklasser (autismeklasser). 
I alt går der 756 elever på skolen.  
 
Tabel 6 Anvendte arealer fordelt på lokaletyper og % andel af skolens samlede anvendte areal 

Lokaletyper kvadratmeter 
% andel af det sam-
lede anvendte areal 

på skolen 

Klasselokaler 2142 18,1% 

Gruppe-rum 1500 12,6& 

Faglokaler inkl. Idræt 2691 22,7% 

Festsal/ teatersal, kantine 
mv. 

1502 
12,7% 

Administration og personale 475 4,0% 

Gangarealer, trapper og van-
skeligt anvendelige arealer  

1827 
15,4% 

Toiletter, kælder og depoter 1484 12,5% 

Tandlæge og sundhedsple-
jerske 

245 
2,1% 

Kvm i alt anvendt på skolen 11866 100 % 

Heraf areal til undervisning i 
alt 

(Klasselokaler, grupperum og 
faglokaler) 6333 53,4% 

 
Det fremgår af de anvendte arealer på Dronninggårdskolen jf. tabel 6, at arealet til undervisning samlet set på 
6333 kvadratmeter. Dette udgør i alt 53,4 % af det samlede anvendte areal på skolen. For de øvrige arealer er 
arealet til administration og personale på 4 %, mens arealer til gange og trapper mm, der er vanskelig at anvende 
til andre formål, på 1827 kvadratmeter, og udgør 15,4 % af det samlede areal. 
 
Skolens brug af lokaler i skoleåret 2016/17: 
I forhold til den registrering, som er blevet foretaget på skolen, anvendes som vist i oversigten herunder 32 loka-
ler til klasselokaler/læringsrum og 15 lokaler til faglokaler. I forhold til dette er der på skolen 41 klasser med 756 
elever fra 0.-9.kl.  
 

Skolen rummer:    Antal lokaler 
Klasselokaler inkl. læringsrum til indiv. arbejde  32 
Faglokaler (inkl. 6 mindre musiklokaler)   15 
Pæd.læringscenter    1 
Lærerarb.rum inkl. kopirum, personalerum m.m.  6 
Specialund. Inkl. RR, tale/høre, psykolog   6 
Administrationsrum    5 
Dronninggårdklasserne    6 
Mødelokaler     2 
Legorum     1 
Teknikrum     3 
SFO/SFK     6 
Festsal/teatersal/scener    2 
Tandlæge/læge/Sundhedstjeneste   3 
Idrætssal m. omklædning    2 
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Faglokaler – Udnyttelsesgrad: 
Fysik/kemi:     64% 
Billedkunst:     69% 
Natur/teknik:     69% 
Biologi/geografi:     58% 
Idræt:      92% 
Lego:      58% 
Mad:      22% 
Musik:      28% 
Design (Sløjd/Håndarbejde):     67% 
Specialgrupperum/-center:                           50% 

 
 
Dronninggårdskolen har mange lokaler, men mange af disse er små rum. Klasserne på Dronninggårdskolen har i 
gennemsnit 52,26 kvadratmeter til rådighed. For skolerne i Rudersdal Kommune er tallet i gennemsnit 74,4 kva-
dratmeter, hvorfor arealet klasserne har til rådighed på Dronninggårdskolen er noget under gennemsnittet i 
kommunen.  
 
Skolen gør brug af alle klasselokaler samt tilhørende kontorfaciliteter, møderum, garderobe, forberedelsesrum 
m.m. næsten maksimalt. 
 
Skolen har i et vist omfang i overbygningen gennemført en ændring af klasselokaler til en Campus model. Dette 
betyder, at undervisningen i overbygningen foregår i faglokaler i stedet for, at klasserne har fast klasselokale. 
Dronninggårdskolen har således arbejdet med udvikling af faglige læringsmiljøer i overbygningen og en bedre 
udnyttelse af lokalerne som bl.a. har at gøre med mangel på plads.  
 
De øvrige klasser i indskolingen og mellemtrinnene har egne klasselokaler. Her har Dronninggårdskolen en forde-
ling af lokalerne på ca. 70-30 % fordeling mellem benyttelsen af klasselokaler og faglokaler, mens klasserne i 
overbygningen har en højere udnyttelsesgrad af klasse og faglokaler.  
 
 
Eksterne brugere af skolens lokaler 
På Dronninggårdskolen benyttes især skolens festsal7 og tre gymnastiksale8 af lokale musikforeninger, idrætsfor-
eninger og private virksomheder på fast ugentlig basis efter kl 16 og/eller i weekenden. Ligeledes benyttes faglo-
kaler som skolekøkken og de seks musiklokaler på fast ugentlig basis af Ung i Rudersdal, LOF Rudersdal, Rytmisk 
Korforsyning og især Rudersdal Musikskole, der på ugentlig basis benytter alle musiklokalerne i gennemsnit ca. 
15 timer pr uge pr lokale. Derudover udlånes skolens lokaler også ad hoc til lokale foreninger og organisationer i 
løbet af skoleåret. 
 
Overordnet set benytter de eksterne brugere skolens lokaler 9,2 % af tiden mellem kl. 16-22 i hverdagene og 
mellem 8-22 i weekenden9. Det er primært skolens idrætsfaciliteter, festsal og musiklokaler, der benyttes, og 
mens skolens 32 klasselokaler, ikke har været udlånt.  
 
Vurdering:  
1. Afgivelse af lokaler her og nu 

                                                
6
 Klasselokalernes gennemsnit er udregnet ved at tage den samlede kvadratmeter for klasselokaler på skolen i forhold 

til antal klasser på skolen.  
7
 Festsalen benyttes af Holte Kammerkor, Musisk Oplysnings Forbud Rudersdal og Rytmisk Korforsyning. 

8
 De tre gymnastiksale benyttes af FC Holte, Rudersdal BeværelsesAkademi, SNIK Gymnastik, Ung i Rudersdal, FOF 

København, Holte Atletik Forening, Aktiv Kropspleje og Gakuchoukan. 
9
 De eksterne brugers andel er beregnet ud fra at skolen er tilgængelig 280 skoledage og weekenddage årligt. Dette 

er set i forhold til antal udlånte timer fordelt på skolens klasselokaler, faglokaler, festlokaler og/eller idrætsfaciliteter i 
tidsrummet mellem kl. 16-22 på hverdage og 8-22 i weekenden. 
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Dronninggårdskolen, som er en ældre skole, rummer mange elever og specialklasser. Desuden råder skolen over 
en række små musiklokaler, som reelt især bruges af musikskolen. Ved en videreudvikling af de faglige lærings-
miljøer og i højere grad at bruge en Campus model, vil der forventeligt kunne frigøres yderligere nogle klasselo-
kaler.  
 
Derudover rummer skolen 6 mindre musiklokaler. Disse lokaler vil være svære at udnytte for skolen til hele klas-
ser, da de er for små. Det vil også få stor betydning for Musikskolen, som fast benytter musiklokalerne efter kl. 
16. 
 
2. Potentiale for omlægning af lokaler eller spor  
Mht. faglokaler er der en uudnyttet kapacitet, idet skolen kun bruger faglokalerne i ca. 2/3 af tiden.  
 
Hvis der ændres på faglokalekapaciteten bør det tages i betragtning, hvilke konsekvenser dette kan have frem-
adrettet for eksterne brugere. 
 
3. Muligheder for udvidelse af hhv. indskoling og udskoling 
Skolen vurderes til, som ren indskolingsskole og optimering af lokalebrug, at kunne rumme 3 spor mere, dvs. i alt 
6-8 spor. Som ren udskolingsskole vurderes skolen at kunne rumme op til 8 spor – i begge tilfælde med tilstræk-
kelig kapacitet af nødvendige klasse- og faglokaler. Det skal dog vurderes, hvorledes SFO og SFK får ordentlige 
forhold – herunder også til ”1. maj børnene”. 
 
Ovenstående mulige ændringer fordrer dog, at Dronninggårdklasserne flyttes til et andet sted.  
Dronninggårdklasserne er pt. meget pressede mht. plads, fordi der er stor søgning til specialklasserne for børn 
med autismespektrum-forstyrrelser. Det betyder, at kommunen i øjeblikket sender børn på specialskole uden for 
kommunen. 
 
Anbefaling: 
Bortset fra et par enkelte områder på skolen anbefales det, at der arbejdes videre med en strukturændring, der 
giver en endnu større udnyttelse af lokalefaciliteterne på skolen.  
 
Der bør vurderes om der kan arbejdes med en mere optimal anvendelse af de fysiske rammer via en mere opti-
mal brug af skolens faglokaler.  
Ved afgivelse af lokaler/kvadratmeter kan disse anbefales brugt til andre skoleformål (f.eks. musikskole, ung-
domsskole).   
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d) Høsterkøb skole 
Høsterkøb skole er en 2-sporet skole fra 0.-5.kl. med 12 klasser og 244 elever.   
Skolens elever fortsætter fra 6.kl. på Sjælsøskolen. 
 
 
Tabel 7 Anvendte arealer fordelt på lokaletyper og % andel af skolens samlede anvendte areal 

Lokaletyper kvadratmeter 
% andel af det sam-
lede anvendte areal 

på skolen 

Klasselokaler 1001 36,5 % 

Grupperum 407 14,8 % 

Faglokaler inkl. Idræt 472 17,2 % 

Festsal/ teatersal, kantine 
mv. 41 1,5 % 

Administration og personale 136 5,0 % 

Gangarealer, trapper og van-
skeligt anvendelige arealer  

462 
16,8 % 

Toiletter, kælder og depoter 214 7,8 % 

Tandlæge og sundhedsple-
jerske 

13 
0,5 % 

Kvm i alt anvendt på skolen 2746 100 % 

Heraf areal til undervisning i 
alt 

(Klasselokaler, grupperum og 
faglokaler) 1880 68,5% 

 
Det fremgår af de anvendte arealer på Høsterkøb skole jf. tabel 7, at arealet til undervisning samlet set på 1880 
kvadratmeter. Dette udgør i alt 68,5 % af det samlede anvendte areal på skolen. For de øvrige arealer er arealet 
til administration og personale på 5 %, mens arealer til gange og trapper mm, der er vanskelig at anvende til an-
dre formål, på 462 kvadratmeter, og udgør 16,8 % af det samlede areal. 
 
Skolens brug af lokaler i skoleåret 2016/17: 
I forhold til den optælling, som netop er blevet foretaget på skolen, anvendes som vist i oversigten herunder 24 
lokaler til klasselokaler/læringsrum og 5 lokaler til faglokaler. I forhold til dette er der på skolen 12 klasser med 
240 elever fra 0.-5.kl.  
 

Skolen rummer:    Antal lokaler 
"Klasselokaler" inkl. læringsrum til indiv. arbejde, SFO/SFK  24 
Faglokaler     5 
Pæd.læringscenter    0 
Lærerarb.rum inkl. kopirum, personalerum m.m.  6 
Specialundervisn., inkl. RR, tale/høre, psykolog, Sundhed  1 
Administrationsrum    2 
Mødelokaler m.m.    0 
Legorum     0 
Teknikrum     2 
Festsal/forsamlingshus    1 
 
Faglokaler – Udnyttelsesgrad: 
Billedkunst:      50% 
Natur/teknik+biologi/geografi:    40% 
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Idræt:      100% 
Musik:      35% 
Design (Sløjd/Håndarbejde):     70% 

 
 
 
Skolens lokaler er generelt små, og en del af undervisningen foregår mange andre steder end på skolen, idet sko-
len er ”ude-skole, og grønt flag skole”. Der er integreret brug af lokaler mellem undervisning og SFO.  
 
Skolen kører årgangsdelt, og alle årgange har mange små rum at råde over, så stort set alle rum benyttes gen-
nem hele skoledagen. Skolen har ændret det fysiske læringsmiljø, hvor tidligere traditionel klasseopstilling er er-
stattet af forskellige læringszoner, beskedzone, fordybelse, gruppe, individuelt, værksted osv. Dette har både 
skabt mere plads i læringsrummet og ligeledes medvirket til, at de mindre lokaler er blevet sat i spil sammen 
med de tidligere klasserum. 
 
Klasserne på Høsterkøb skole har i gennemsnit 83,410 kvadratmeter til rådighed. Gennemsnit i kommunen 74,4 
kvadratmeter, hvorfor det samlede areal til undervisning i klasselokaler på Høsterkøb skoler størrelsesmæssigt 
er lidt over gennemsnittet.  
 
Skolen benytter også alle tilhørende kontorfaciliteter, møderum, garderobe, forberedelsesrum m.m. næsten 
maksimalt. 
 
Alle klasser på skolen har eget klasselokale. Det betyder, at skolen har en ca. 50 % udnyttelse af faglokaler, og at 
klasselokalerne ikke er i brug i ca. 20 % af ugen, når klasserne har undervisning i faglokaler.  Faglokalerne står så-
ledes tomme en del af tiden mellem 8-16. 
 
Eksterne brugere af skolens lokaler 
På Høsterkøb benyttes skolens gymnastiksal af lokale idrætsforeninger som Skjold Tennisklub på fast ugentlig 
basis og i lidt mindre omfang Høsterkøb Skolens Badminton-venner og Rudersdal Tennisklub efter kl 16 og/eller i 
weekenden.  
 
Overordnet set benytter de eksterne brugere skolens lokaler 3,3 % af tiden mellem kl. 16-22 i hverdagene og 
mellem 8-22 i weekenden11. Det er således kun skolens gymnastiksal, der benyttes, mens skolens 24 klasseloka-
ler ikke har været udlånt.  
 
Vurdering: 
1. Afgivelse af lokaler her og nu 
Skolen ville med de nuværende vilkår kunne afgive lokaler, idet alle klasser råder over 2 lokaler udover klasselo-
kalet.  
 
2. Potentiale for omlægning af lokaler eller spor  
Skolen vil med sit nuværende virke kunne rumme ét spor mere, idet alle årgange har flere lokaler til rådighed, og 
faglokalerne vil kunne bære ét spor mere.  
 
Mht. faglokaler er der en stor uudnyttet kapacitet, idet skolen bruger faglokalerne i ca. 1/2 af tiden. 
 

                                                
10

 Klasselokalernes gennemsnit er udregnet ved at tage den samlede kvadratmeter for klasselokaler på skolen i for-
hold til antal klasser på skolen.  
11

 De eksterne brugers andel er beregnet ud fra at skolen er tilgængelig 280 skoledage og weekenddage årligt. Dette 
er set i forhold til antal udlånte timer fordelt på skolens klasselokaler, faglokaler, festlokaler og/eller idrætsfaciliteter i 
tidsrummet mellem kl. 16-22 på hverdage og 8-22 i weekenden. 
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Hvis skolen kun skulle rumme ét spor med ca. 150 elever, og fortsat have Sjælsøskolen som overbygningsskole, 
vil det give en mulig frigørelse af lokaler. Skolen rummer i alt ca. 2745 kvadratmeter, og ved overgang til ét spor 
vil der forventeligt kunne frigøres 300-500 kvadratmeter til andre formål. 
 
 
 
 
3. Muligheder for udvidelse af hhv. indskoling og udskoling 
Skolen vil indenfor de nuværende fysiske rammer kunne rumme ét indskolingsspor mere, hvorimod det er stort 
set umuligt at se skolen som en udskolingsskole, idet bygningsforholdene/faglokalekapaciteten ikke levner mu-
lighed for dette.   
 
Anbefaling: 
Det bør overvejes, hvorvidt skolen fortsat skal have samme funktion eller størrelse som i dag, hvor skolen er en 
indskolingsskole for Sjælsøskolen. Det vil være muligt at udnytte lokalekapaciteten mere end for nuværende, 
idet der vil være mulighed for et ekstra spor på skolen,  
 
Hvis skolens virke ændres og der frigøres kvadratmeter kan disse anbefales brugt til børnehus/daginstitution. Al-
ternativt kan undervisningen helt overflyttes til Sjælsøskolen og bygningerne omdannet til ejerboliger. 
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e) Ny Holte skole 
Skolen er en 2/3-sporet skole fra 0.-9.kl. med i alt 22 klasser og 487 elever.  
 
Tabel 8 Anvendte arealer fordelt på lokaletyper og % andel af skolens samlede anvendte areal 

Lokaletyper kvadratmeter 
% andel af det sam-
lede anvendte areal 

på skolen 

Klasselokaler 1400 13,0 % 

Gruppe-rum 1534 14,3 % 

Faglokaler inkl. Idræt 2712 25,3 % 

Festsal/ teatersal, kantine 
mv. 515 4,8 % 

Administration og personale 473 4,4 % 

Gangarealer, trapper og van-
skeligt anvendelige arealer  

1614 
15,0 % 

Toiletter, kælder og depoter 2376 22,1 % 

Tandlæge og sundhedsple-
jerske 

104 
1,0 % 

Kvm i alt anvendt på skolen 10728 100 % 

Heraf areal til undervisning i 
alt 

(Klasselokaler, grupperum og 
faglokaler) 5646 52,6% 

 
Det fremgår af de anvendte arealer på Ny Holte skole jf. tabel 8, at arealet til undervisning samlet set på 5646 
kvadratmeter, som udgør i alt 52,6,5 % af det samlede anvendte areal på skolen. For de øvrige arealer er arealet 
til administration og personale på 4,4 %, mens arealer til gange og trapper mm, der er vanskelig at anvende til 
andre formål, på 1614 kvadratmeter, og udgør 15,0 % af det samlede areal. 
 
Skolens brug af lokaler i skoleåret 2016/17: 
I forhold til den optælling, som netop er blevet foretaget på skolen, anvendes som vist i oversigten herunder 24 
lokaler til klasselokaler/læringsrum og 8 lokaler til faglokaler. I forhold til dette er der på skolen 22 klasser med 
487 elever fra 0.-9.kl.  
 

Skolen rummer:    Antal lokaler 
Klasselokaler inkl. læringsrum til indiv. arbejde  24 
Faglokaler     8 
Pæd.læringscenter    1 
Lærerarb.rum inkl. kopirum, personalerum m.m.  9 
Specialund. Inkl. RR, tale/høre, psykolog   5 
Administrationsrum    5 
Mødelokaler     3 
Legorum/IT     1 
Teknikrum     3 
SFO/SFK     5 
Festsal     1 
Tand/læge/SUND    7 
Idrætssal m. omklædning    2 
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Faglokaler og andet – ugentlig udnyttelsesgrad: 
Billedkunst:     33% 
Biologi/geografi:    27% 
Fysik/kemi:     34% 
Idræt:     39% 
Mad:     19% 
Håndværk/Design/Natur/Teknik:   45% 
Musik:     44% 

 
Andet:  
Forberedelse, garderober, kælder, møderum m.m.  100% 
SFO/SFK:     40% 
Teknik+lagerplads/kælder:    100%  

 
Ny Holte skole benytter de fleste af skolens lokaler. Skolen har ledige lokaler, som anvendes til at gøre skema-
lægning og dagligdag mere smidig. Skolen gør brug af alle tilhørende kontorfaciliteter, møderum, garderobe, 
forberedelsesrum m.m.  
 
Klasserne på Ny Holte skole råder i gennemsnit over 63,612 kvadratmeter. Klasserne på skolerne i Rudersdal 
Kommune råder i gennemsnit over 74,4kvadratmeter, hvorfor arealet klasseerne har til rådighed på Ny Holte 
skole størrelsesmæssigt er under gennemsnittet i kommunen.  
 
Skolen har i overbygningen arbejdet med udvikling af de faglige læringsmiljøet og etableret en Campus model 
med en mere fleksibel brug af undervisningslokalerne. Klasserne i indskolingen har eget klasselokale, som står 
ubenyttet hen i ca. 20 % af undervisningstiden. Overordnet set har Ny Holte skole en højere udnyttelse af lokale-
ressourcerne i kraft af, at overbygningsklasserne har en fleksibel brug af lokalerne, hvorved færre lokaler står 
tomme i løbet af skoledagen mellem 8-16. 
 
Eksterne brugere af skolens lokaler 
På Ny Holte skole benyttes de to gymnastiksale af lokale idrætsforeninger som FC Holte, SNIK Gymnastik og Pa-
radis Bold m.fl.13 på fast ugentlig basis efter kl 16 og/eller i weekenden. Ligeledes benyttes musiklokalet af Ru-
dersdal Musikskole og Cambridge Institute benytter to klasselokale på fast ugentlig basis. Derudover udlånes 
skolens lokaler også ad hoc til lokale foreninger og organisationer i løbet af skoleåret. 
 
Overordnet set benytter de eksterne brugere skolens lokaler 5,7 % af tiden mellem kl. 16-22 i hverdagene og 
mellem 8-22 i weekenden14. Det er primært skolens idrætsfaciliteter og faglokaler, der benyttes, og mens kun 2 
af skolens 24 klasselokaler, der har været udlånt.  
   
Vurdering: 
1. Afgivelse af lokaler her og nu 
Skolen vil godt kunne afgive lokaler som fx ReadingRecovery-fløjen med sit nuværende virke, idet skolen ville 
kunne klare undervisningen i de resterende lokaler.  Ved dette samt en større brug af alle eksisterende lokale-
muligheder, kan der afgives nogle kvadratmeter af skolens nuværende areal. 
 
2. Potentiale for omlægning af lokaler eller spor  

                                                
12

 Klasselokalernes gennemsnit er udregnet ved at tage den samlede kvadratmeter for klasselokaler på skolen i for-
hold til antal klasser på skolen.  
13

 FC 98, Hold dig i form i Holte, Fodboldforeningen af 1991, Skovly Fritid og Søllerød Golfklub benytter også gym-

nastiksalene på fast basis, men i lidt mindre omfang end de øvrige faste brugere. 
 
14

 De eksterne brugers andel er beregnet ud fra at skolen er tilgængelig 280 skoledage og weekenddage årligt. Dette 
er set i forhold til antal udlånte timer fordelt på skolens klasselokaler, faglokaler, festlokaler og/eller idrætsfaciliteter i 
tidsrummet mellem kl. 16-22 på hverdage og 8-22 i weekenden. 



Analyse af muligheder for optimeret anvendelse af skolernes bygningsmasse 
 

27 
 

Det vurderes, at skolen kunne bære et ekstra spor, såfremt der i endnu højere grad blev anvendt en Campus 
model og en videreudvikling af de faglige læringsmiljøer, således at udnyttelsen af ledige lokaler blev højere.  
 
En større ændring af faglokaler vil kunne få betydning for skolens eksterne brugere. 
 
3. Muligheder for udvidelse af hhv. indskoling og udskoling 
Skolen vurderes til som indskolingsskole og optimering af lokalebrug at kunne rumme 4 spor, eller som udsko-
lingsskole at kunne rumme i alt 5 - 6 spor. I begge tilfælde vil der være tilstrækkelig kapacitet af nødvendige klas-
se- og faglokaler. Dog skal det sikres, at SFO/SFK får ordentlige forhold – herunder til ”1. maj børnene”. 
 
Anbefaling: 
Det anbefales, at der arbejdes videre med en mere fleksibel og større udnyttelse af ledige lokaler – herunder evt. 
afgivelse af RR-fløjen. Desuden bør det besluttes, om der skal foretages en strukturændring, der giver større ud-
nyttelse af faglokalefaciliteterne på skolen.  
Ved mulig ændring af skolens virke og mulighed for afgivelse af lokaler/kvadratmeter kan disse anbefales brugt 
til interessegrupper, musikskole, ungdomsskole, daginstitution.  
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f) Nærum skole 
Nærum skole er en 0.-9.kl.- 2-sporet skole 20 klasser og 456 elever. 
 
Tabel 9 Anvendte arealer fordelt på lokaletyper og % andel af skolens samlede anvendte areal 

Lokaletyper kvadratmeter 
% andel af det sam-
lede anvendte areal 

på skolen 

Klasselokaler 1974 19,7 % 

Grupperum 941 9,4 % 

Faglokaler inkl. Idræt 2162 21,6 % 

Festsal/ teatersal, kantine 
mv. 573 5,7 % 

Administration og personale 490 4,9 % 

Gangarealer, trapper og van-
skeligt anvendelige arealer  

2251 
22,5 % 

Toiletter, kælder og depoter 1500 15,0 % 

Tandlæge og sundhedsple-
jerske 

129 
1,3 % 

Kvm i alt anvendt på skolen 10.020 100 % 

Heraf areal til undervisning i 
alt 

(Klasselokaler, grupperum og 
faglokaler) 5077 50,7% 

 
Det fremgår af de anvendte arealer på Nærum skole jf. tabel 9, at arealet til undervisning samlet set på 5077 
kvadratmeter, som udgør i alt 50,7 % af det samlede anvendte areal på skolen. For de øvrige arealer er arealet til 
administration og personale på 4,9 %, mens arealer til gange og trapper mm, der er vanskelig at anvende til an-
dre formål, på 2251 kvadratmeter, og udgør 22,5 % af det samlede areal. 
 
Skolens brug af lokaler i skoleåret 2016/17: 
I forhold til den optælling, som netop er blevet foretaget på skolen, anvendes som vist i oversigten herunder 29 
lokaler til klasselokaler/læringsrum og 7 lokaler til faglokaler. I forhold til dette er der på skolen 20 klasser med 
456 elever fra 0.-9.kl.  
 

Skolen rummer:    Antal lokaler 
Klasselokaler inkl. læringsrum til indiv. arbejde  29 
Faglokaler     7 
Pæd.læringscenter    1 
Lærerarb.rum inkl. kopirum, personalerum m.m.  13 
Specialund. Inkl. RR, tale/høre, psykolog   3 
Administrationsrum    4 
Mødelokaler     2 
Legorum     1 
Teknikrum     3 
SFO     4 
Festsal/teaterkælder    2 
Tand/læge/SUND    8 
Idrætssal m. omklædning    2 
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Lokaler – Udnyttelsesgrad: 
Billedkunst:     22% 
Biologi/geografi    31% 
Fysik/kemi:     49% 
Håndarbejde:     27% 
Idræt/hal:     62% 
Mad:     31% 
Design (Sløjd/Håndarbejde):    28% 
Musik:     75% 
Sprog:     28% 
Specialcenter:     100% 
3 Ledige lokaler (ét bruges delvis af SFO)      0% 
Lego:     ? 
4 PCB – lokaler:      0% 

 
Andet:  
Forberedelse, garderober, kælder, møderum m.m.  100% 
SFO     40% 
Teknik/lagerplads/kælder:    100%  

 
 
Nærum skole har mange kvadratmeter til rådighed og benytter alle skolens lokaler. Dog er antallet midlertidigt 
mindsket pga. PCB-renovering af 6 lokaler. som p.t. ikke kan benyttes til undervisning. (Når disse lokaler bliver 
frigjort overvejer skolen at bruge disse lokaler til at hjemtage SFK fra en ekstern placering).  
 
Skolen gør brug af alle tilhørende kontorfaciliteter, møderum, garderobe, forberedelsesrum m.m. Der er gene-
relt god plads til undervisningsaktiviteterne, lærerforberedelse og gruppearbejde. Skolen har tidligere afgivet lo-
kaler/fløj til en daginstitution.  
 
Klasserne på Nærum skole råder i gennemsnit over 98,715 kvadratmeter. I gennemsnit råder skolerne i Rudersdal 
Kommune 74,4 kvadratmeter, hvorfor klasserne på Nærum skole har mere plads til rådighed end gennemsnittet 
i kommunen.  
 
Alle klasser på skolen har eget klasselokale. Det betyder, at skolen har en ca. 70-30 % fordeling mellem benyttel-
sen af klasselokaler og faglokaler, således at klasselokalerne er ikke i brug, når klasserne har undervisning i faglo-
kaler.  Faglokalerne står således tomme op til 1/3 af tiden mellem 8-16. 
 
Eksterne brugere af skolens lokaler 
På Nærum skole benyttes skolens Festsal, Gymnastiksale og Multihal af lokale idrætsforeninger som SNIK Gym-
nastik, Nærum Fædre Hockey, Søllerød Bodocenter, Trørød Tennisklub m.fl.16 på fast ugentlig basis efter kl 16 
og/eller i weekenden. Ligeledes benyttes musiklokalet på fast ugentlig basis af FOF København og Rudersdal Mu-
sikskole, ligesom Kontaktgruppen for indvandrere, flytninge og danskere benytter to lokaler hver uge. Derudover 
udlånes skolens lokaler også ad hoc til lokale foreninger og organisationer i løbet af skoleåret. 
 

                                                
15

 Klasselokalernes gennemsnit er udregnet ved at tage den samlede kvadratmeter for klasselokaler på skolen i for-
hold til antal klasser på skolen. 
16

Nærum Tennisklub, Rudersdal Bevægelses Akademi, Badmintonklubben De Syv Fjer, Boldklubben Søllerød-

Vedbæk og Rudersdal Badminton benytter også idrætsfaciliteterne på fast basis, men i lidt mindre omfang end de 

øvrige faste brugere. 



Analyse af muligheder for optimeret anvendelse af skolernes bygningsmasse 
 

30 
 

Overordnet set benytter de eksterne brugere skolens lokaler 6,1 % af tiden mellem kl. 16-22 i hverdagene og 
mellem 8-22 i weekenden17. Det er primært skolens idrætsfaciliteter, festsal og faglokaler, der benyttes, og mens 
kun 2 af skolens 29 klasselokaler har været udlånt.  
 
 
 
Vurdering: 
1. Afgivelse af lokaler her og nu 
Det vil ikke være muligt at afgive lokaler i øjeblikket på grund af PCB-renoveringen af 6 klasselokaler. Til gengæld 
har skolen efter PCB-renoveringen mulighed for at afgive kvadratmeter, medmindre SFK hjemtages, hvorved der 
kun vil kunne frigøres et mindre antal kvadratmeter. Til gengæld vil en videreudvikling af de faglige læringsmiljø-
er og indførelse af en Campus model kunne skabe mulighed for frigørelse af kvadratmeter. 
 
2. Potentiale for omlægning af lokaler eller spor  
Ved indførelse af fleksible læringsmiljøer vil der forventeligt kunne frigøres nogle lokaler med tilhørende lærings-
rum. Dette vil medføre et behov for større logistiske og skemamæssige ændringer på skolen.  
 
Mht. faglokaler er der også en stor uudnyttet kapacitet, idet skolen kun bruger faglokalerne i ca. 1/3 af tiden.  
 
Hvis der ændres på faglokalekapaciteten bør det tages i betragtning, hvilke konsekvenser dette kan have frem-
adrettet for eksterne brugere. 
 
3. Muligheder for udvidelse af hhv. indskoling og udskoling 
Ved en evt. strukturændring vil skolen kunne blive en 6-sporet udskolingsskole med ca. 5-600 elever, eller en 5 
sporet indskolingsskole. Med 5-600 elever vil der være mulighed for frigørelse af noget lokalekapacitet. Dog vil 
der være behov for en tilpasning i forhold til den nødvendige faglokalekapacitet.   
  
Anbefaling: 
Det anbefales, at der arbejdes videre mod en større og mere fleksibel udnyttelse af lokalerne og videreudvikling 
af de faglige læringsmiljøer og en bedre udnyttelse af lokalekapaciteten med henblik på frigørelse af kvadratme-
ter på skolen. 
 
Ved afgivelse af lokaler kan disse anbefales brugt til afdelinger af musikskole, bibliotek, ungdomsskole, daginstit-
tution eller anden kommunal aktivitet. 

  

                                                
17

 De eksterne brugers andel er beregnet ud fra at skolen er tilgængelig 280 skoledage og weekenddage årligt. Dette 
er set i forhold til antal udlånte timer fordelt på skolens klasselokaler, faglokaler, festlokaler og/eller idrætsfaciliteter i 
tidsrummet mellem kl. 16-22 på hverdage og 8-22 i weekenden. 
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g) Sjælsøskolen 
Sjælsøskolen er en 0.-9.kl. 2-4 sporet skole uden modtage- eller specialklasser med 29 klasser og 681 elever. Sko-
len er overbygningsskole ift. Høsterkøb skole, hvor eleverne starter fra 6.kl.  
 
Tabel 10 Anvendte arealer fordelt på lokaletyper og % andel af skolens samlede anvendte areal 

Lokaletyper kvadratmeter 
% andel af det sam-
lede anvendte areal 

på skolen 

Klasselokaler 3116 24,3 % 

Grupperum 1844 14,4 % 

Faglokaler inkl. Idræt 3008 23,5 % 

Festsal/ teatersal, kantine 
mv. 548 4,3 % 

Administration og personale 749 5,9 % 

Gangarealer, trapper og van-
skeligt anvendelige arealer  

1464 
11,4 % 

Toiletter, kælder og depoter 1758 13,7 % 

Tandlæge og sundhedsple-
jerske 

312 
2,4 % 

Kvm i alt anvendt på skolen 12799 100 % 

Heraf areal til undervisning i 
alt 

(Klasselokaler, grupperum og 
faglokaler) 7968 62,3% 

 
Det fremgår af de anvendte arealer på Sjælsøskolen jf. tabel 10, at arealet til undervisning samlet set på 7968 
kvadratmeter, som udgør i alt 62,3 % af det samlede anvendte areal på skolen. For de øvrige arealer er arealet til 
administration og personale på 5,9 %, mens arealer til gange og trapper mm, der er vanskelig at anvende til an-
dre formål, på 1464 kvadratmeter, og udgør 11,4 % af det samlede areal. 
 
 
Skolens brug af lokaler i skoleåret 2016/17: 
I forhold til den optælling, som netop er blevet foretaget på skolen, anvendes som vist i oversigten herunder 33 
lokaler til klasselokaler/læringsrum og 7 lokaler til faglokaler. I forhold til dette er der på skolen 29 klasser med 
681 elever fra 0.-9.kl.  
 

Skolen rummer:    Antal lokaler 
Klasselokaler inkl. læringsrum til indiv. arbejde  33 
Faglokaler      7 
Pæd.læringscenter     1 
Lærerarb.rum inkl. kopirum, personalerum m.m.   7 
Specialund. Inkl. RR, tale/høre, psykolog    5 
Administrationsrum og mødelokaler    4 
Legorum      1 
Teknikrum      2 
SFO/SFK      4 
Festsal      1 
Tandlæge/læge/Sundhedstjenesten   16 
Idrætssal m. omklædning      1 



Analyse af muligheder for optimeret anvendelse af skolernes bygningsmasse 
 

32 
 

Teaterlokale       1 (uden vinduer) 
 

Faglokaler – Udnyttelsesgrad: 
Billedkunst:     33% 
Fysik/kemi:     62% 
Natur/teknik+biologi/geografi:   73% 
Håndarbejde:      13% 
Idræt/hal:      80% 
Lego:      20%  
Mad:      33% 
Musik:      62% 
Design (Slø/Hån):     75% 
Specialcenter:     100% 

 
Sjælsøskolen råder over mange kvadratmeter og der er god plads på skolen. Dog ligger en stor del af disse kva-
dratmeter i fællestorve, grupperum m.m., og langt færre i traditionelle undervisningslokaler, hvor alle kvadrat-
meter p.t. udnyttes. De mange kvadratmeter benyttes i et eller andet omfang til undervisning, grupperum, indi-
viduel forberedelse, arbejdsrum og pauser.  
 
Klasserne på Sjælsøskolen har i gennemsnit 107,418 kvadratmeter til sin rådighed. Det gennemsnitlige for kom-
munen er 74,4 kvadratmeter, hvorfor klasserne på Sjælsøskolen har en del mere plads til rådighed end gennem-
snittet i kommunen.  
 
Skolen gør også brug af alle tilhørende kontorfaciliteter, møderum, garderobe, forberedelsesrum m.m.  
 
Alle klasser på skolen har eget klasselokale. Det betyder, at skolen har en ca. 70-30 % fordeling mellem benyttel-
sen af klasselokaler og faglokaler, således at klasselokalerne er ikke i brug, når klasserne har undervisning i faglo-
kaler.  Faglokalerne står således tomme en del af tiden mellem 8-16. 
 
Eksterne brugere af skolens lokaler 
På Sjælsøskolen benyttes skolens idrætshal af lokale idrætsforeninger som Skjold Basketball, Skjold Gymnastik 
og Birkerød Radio Control Club m.fl. 19 på fast ugentlig basis efter kl 16 og/eller i weekenden. Ligeledes benyttes 
faglokaler som håndgerning, skolekøkken og musiklokale på fast ugentlig basis af DOF Birkerød, AOF Nordsjæl-
land, Rudersdal Harmonikaklub, Rudersdal Musikskole samt Teaterforeningen Limenas, der også benytter Tea-
terkælderen. Derudover udlånes skolens lokaler også ad hoc til lokale foreninger og organisationer i løbet af sko-
leåret. 
 
Overordnet set benytter de eksterne brugere skolens lokaler 6,1 % af tiden mellem kl. 16-22 i hverdagene og 
mellem 8-22 i weekenden20. Det er primært idrætsfaciliteter og skolens faglokaler, der benyttes, mens skolens 
33 klasselokaler og kantinen kun har været udlånt få gange.  
 
Vurdering: 
1. Afgivelse af lokaler her og nu 
Sjælsøskolens klasser har alle deres eget klasselokale samt mulighed for at bruge de omkringliggende kvadrat-
meter. Idet antallet af klasser svarer til antallet af klasselokaler, vil det kun være muligt at afgive lokaler, hvis 

                                                
18

 Klasselokalernes gennemsnit er udregnet ved at tage den samlede kvadratmeter for klasselokaler på skolen i for-
hold til antal klasser på skolen.  
19

 FC Holte, Høsterkøb Fodboldklub, Håndboldklub og Tennisklub benytter også Idrætshallen på fast basis, 

men i mindre omfang end de øvrige faste brugere. 
 
20

 De eksterne brugers andel er beregnet ud fra at skolen er tilgængelig 280 skoledage og weekenddage årligt. Dette 
er set i forhold til antal udlånte timer fordelt på skolens klasselokaler, faglokaler, festlokaler og/eller idrætsfaciliteter i 
tidsrummet mellem kl. 16-22 på hverdage og 8-22 i weekenden. 
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skolen arbejder med at udvikle de faglige læringsmiljøer og indfører en Campus model helt eller delvist på sko-
len.  

 
 
 

2. Potentiale for omlægning af lokaler eller spor  
Der er mange kvadratmeter på skolen, som bruges til gruppearbejde, pauser m.m. i de frie arealer i blokkenes 
centrum. Centralrummene bruges i undervisningen om formiddagen/ eftermiddag ligesom SFO bruger blokkenes 
centralrum. Der er et udviklingspotentiale i at undersøge mulighederne for at ændre indretningen på skolen med 
henblik på at udvikle de faglige læringsmiljøer og udnytte de mange kvadratmeter på skolen på nye måder.  
 
Såfremt der etableres nye faglige læringsmiljøer og indføres en Campus model, der kan sikre en bedre udnyttel-
se af lokalekapaciteten vurderes det, at der vil kunne frigøres en del kvadratmeter  
 
Hvis der ændres på faglokalekapaciteten bør det tages i betragtning, hvilke konsekvenser dette kan have frem-
adrettet for eksterne brugere. 
 
Det er bemærkelsesværdigt, at tandlæge/læge og sundhedstjenesten bruger 16 (mindre) lokaler på skolen. En 
nærmere vurdering vil kunne afklare, om der kan findes overskydende kvadratmeter indenfor disse områder. 
 
3. Muligheder for udvidelse af hhv. indskoling og udskoling 
Skolen vil som ren indskolingsskole kunne rumme 3 spor mere end i dag, og som ren udskolingsskole vil skolen 
kunne rumme 4 yderligere spor. 
 
Anbefaling: 
Det anbefales, at der arbejdes videre med en større udnyttelse af kvadratmeter på skolen gennem en udvikling 
af de faglige miljøer, en Campus model og en langt større udnyttelse af faglokalerne. Dette kan der arbejdes vi-
dere med både med eller uden ombygning af de centralrummene i de forskellige blokke.  
 
Ved en evt. mulig ændring af skolens virke og mulighed for afgivelse af kvadratmeter kan det anbefales brugt til 
børnehus/daginstitution, ungdomsskole, musikskole eller anden skolevirksomhed. 
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h) Skovlyskolen 
Skolen er en 3-sporet skole fra 0.-9.kl. inkl. en specialklasserække med i alt 28 klasser og 480 elever.  
En afdeling på skolen er forbeholdt Egely (tidligere Egebækskolen), som benytter 8 lokaler på parcellen. 
 
Tabel 11 Anvendte arealer fordelt på lokaletyper og % andel af skolens samlede anvendte areal 

Lokaletyper kvadratmeter 
% andel af det sam-
lede anvendte areal 

på skolen 

Klasselokaler 2706 17,6 % 

Gruppe-rum 1994 13,0 % 

Faglokaler inkl. Idræt 2816 18,3 % 

Festsal/ teatersal, kantine 
mv. 406 2,6 % 

Administration og personale 494 3,2 % 

Gangarealer, trapper og van-
skeligt anvendelige arealer  

2430 
15,8 % 

Toiletter, kælder og depoter 4333 28,2 % 

Tandlæge og sundhedsple-
jerske 

182 
1,2 % 

Kvm i alt anvendt på skolen 15361 100 % 

Heraf areal til undervisning i 
alt 

(Klasselokaler, grupperum og 
faglokaler) 7516 48,9% 

 
 
Det fremgår af de anvendte arealer på Skovlyskolen jf. tabel 11, at arealet til undervisning samlet set på 7516 
kvadratmeter, som udgør i alt 48,9 % af det samlede anvendte areal på skolen. For de øvrige arealer er arealet til 
administration og personale på 3,2 %, mens arealer til gange og trapper mm, der er vanskelig at anvende til an-
dre formål, på 2430 kvadratmeter, og udgør 15,8 % af det samlede areal. Toiletter kælder og depoter udgør hele 
28,2% af skolens samlede areal. 
 
Skolens brug af lokaler i skoleåret 2016/17: 
I forhold til den optælling, som netop er blevet foretaget på skolen, anvendes som vist i oversigten herunder 33 
lokaler til klasselokaler/læringsrum og 7 lokaler til faglokaler. I forhold til dette er der på skolen 28 klasser med 
480 elever fra 0.-9.kl.  
 
 

Skolen rummer:    Antal lokaler 
Klasselokaler inkl. læringsrum til indiv. arbejde  33* 
*(inkl. Egelys 8 lokaler) 
Faglokaler     7 
Pæd.læringscenter    1 
Lærerarb.rum inkl. kopirum, personalerum m.m.  5 
Specialund. Inkl. RR, tale/høre, psykolog   7 
Administrationsrum    6 
Mødelokaler     3 
Legorum     1 
Teknikrum     2 
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SFO/SFK     3 
Festsal     0 
Tandlæge/læge/Sundhedstjeneste   0 
Idrætssal m. omklædning    2 
Svømmehal     1 

 *   (Egely er den tidligere Egebækskole) 
 

Faglokaler og andet – ugentlig udnyttelsesgrad: 
Natur/teknik     70%   
Fysik/kemi:     38% 
Idræt:     76% 
Mad:     50% 
Håndværk/Design    80%   
Musik:     57%  
Lego:      9%  
Svømning:     100% 

 
Andet:  
Forberedelse, garderober, kælder, møderum m.m.  100% 
SFO/SFK:        82%  
Teknik+lagerplads/kælder:    100%  

   
 
Samlet set råder Skovlyskolen over rigtigt mange kvadratmeter, hvoraf mange kommer fra de meget brede gan-
ge på skolen og gode fællesrum med mange kvadratmeter.  
 
Klasserne råder på Skovlyskolen i gennemsnit over 96,621 kvadratmeter. Gennemsnittet i Rudersdal Kommune er 
74,4 kvadratmeter, hvorfor klasserne på Skovlyskolen har en del flere kvadratmeter til rådighed end gennemsnit-
tet i kommunen.  
 
I forbindelse med ombygningen, hvor Egely (tidligere Egebækskolen) blev en del af skolen, er lokaleudnyttelsen 
steget. Skolen anvender også alle tilhørende kontorfaciliteter, møderum, garderobe, forberedelsesrum m.m. 
næsten maksimalt. 
 
Alle klasser på skolen har eget klasselokale. Det betyder, at skolen lig de øvrige skoler har ca. 70-30 % fordeling i 
forhold til udnyttelsen af klasselokaler og faglokaler.  
 
Eksterne brugere af skolens lokaler 
På Skovlyskolen benyttes skolens to gymnastiksale22 og svømmehal23 af lokale idrætsforeninger på fast ugentlig 
basis efter kl 16 og/eller i weekenden. Ligeledes benyttes musiklokalet på fast ugentlig basis af LOF Rudersdal og 
Rudersdal Musikskole. Derudover udlånes skolens lokaler også ad hoc til lokale foreninger og organisationer i lø-
bet af skoleåret. 
 

                                                
21

 Klasselokalernes gennemsnit er udregnet ved at tage den samlede kvadratmeter for klasselokaler på skolen i for-
hold til antal klasser på skolen. 
22

 Gymnastiksalene benyttes af Skovly Fritid, Fodboldklubben Kolbøtterne, Holte Tennisklub, Rudersdal Boldklub, 
Lyngby-Taarbæk Firmaidræt, Holte MTB Klub og Søllerød Svømmeklub på ugentlig basis. 
23

 Svømmehallen benyttes af Søllerød Svømmeklub, Holte Roklub, Beredskabet, Holte Ski – HI, SIGMA SWIM, og 
Yachtklubben på ugentlig basis. 
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Overordnet set benytter de eksterne brugere skolens lokaler 6,2 % af tiden mellem kl. 16-22 i hverdagene og 
mellem 8-22 i weekenden24. Det er primært skolens idrætsfaciliteter og faglokaler, der benyttes, mens skolens 
33 klasselokaler ikke har været udlånt.  
 
 
 
Vurdering: 
1. Afgivelse af lokaler her og nu 
Skolen vil godt kunne afgive lokaler med de nuværende vilkår, hvis de store fællesrum blev udnyttet mere opti-
malt.  Det vurderes, at der ved en anden anvendelse af skolen vil kunne frigives kvadratmeter Skolen har det 
største antal kvadratmeter pr. elev og den største driftsudgift pr. elev til skolens fysiske rammer.  
 
2. Potentiale for omlægning af lokaler eller spor  
Ved at udvikle de faglige læringsmiljøer og etablere en Campus model og dermed en mere fleksibel brug af loka-
lerne, vil der kunne frigøres kvadratmeter eller rumme flere elever på skolen. 
 
En større ændring af faglokaler vil kunne få betydning for skolens eksterne brugere. 
 
3. Muligheder for udvidelse af hhv. indskoling og udskoling 
Skolen vurderes til, som ren indskolingsskole og optimering af lokalebrug, at kunne rumme 4 spor, eller som ud-
skolingsskole at kunne rumme i alt 6 spor. I begge tilfælde vil der være tilstrækkelig kapacitet af nødvendige 
klasse- og faglokaler. Dog skal det vurderes og sikres, at ”Egely afd.” samt SFO/SFK får ordentlige forhold – her-
under til at holde morgenåbent og til ”1. maj børnene”. 
 
Anbefaling: 
Det anbefales, at der arbejdes videre med en mere fleksibel udnyttelse af lokalekapaciteten gennem en udvikling 
af de faglige læringsmiljøer og frigørelse af kvadratmeter. 
  
Ved en mulig ændring af skolens virke og mulighed for afgivelse af kvadratmeter kan disse anbefales brugt til 
anden skolevirksomhed (musikskole, ungdomsskole) eller daginstitution/børnehus.  

  

                                                
24

 De eksterne brugers andel er beregnet ud fra at skolen er tilgængelig 280 skoledage og weekenddage årligt. Dette 
er set i forhold til antal udlånte timer fordelt på skolens klasselokaler, faglokaler, festlokaler og/eller idrætsfaciliteter i 
tidsrummet mellem kl. 16-22 på hverdage og 8-22 i weekenden. 
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i) Toftevangskolen 
Toftevangskolen er en 2-sporet skole fra 0.-9.kl. samt 3 modtageklasser med 515 elever og 23 klasser. Desuden 
er der en 10.kl og en modtageklasse på Mantiusgården.  
 
Tabel 12 Anvendte arealer fordelt på lokaletyper og % andel af skolens samlede anvendte areal 

Lokaletyper kvadratmeter 
% andel af det sam-
lede anvendte areal 

på skolen 

Klasselokaler 1537 16,9 % 

Gruppe-rum 1002 11,0 % 

Faglokaler inkl. Idræt 1544 17,0 % 

Festsal/ teatersal, kantine 
mv. 608 6,7 % 

Administration og personale 503 5,5 % 

Gangarealer, trapper og van-
skeligt anvendelige arealer  

1868 
20,6 % 

Toiletter, kælder og depoter 1915 21,1 % 

Tandlæge og sundhedsple-
jerske 

92 
1,0 % 

Kvm i alt anvendt på skolen 9069 100 % 

Heraf areal til undervisning i 
alt 

(Klasselokaler, grupperum og 
faglokaler) 4083 45,0% 

 
Det fremgår af de anvendte arealer på Toftevangskolen jf. tabel 12, at arealet til undervisning samlet set på 4083 
kvadratmeter, som udgør i alt 45,0 % af det samlede anvendte areal på skolen. For de øvrige arealer er arealet til 
administration og personale på 5,5 %, mens arealer til gange og trapper mm, der er vanskelig at anvende til an-
dre formål, på 1868 kvadratmeter, og udgør 20,6 % af det samlede areal. 
 
Skolens brug af lokaler i skoleåret 2016/17: 
I forhold til den optælling, som netop er blevet foretaget på skolen, anvendes som vist i oversigten herunder 24 
lokaler til klasselokaler/læringsrum og 12 lokaler til faglokaler. I forhold til dette er der på skolen 23 klasser med 
537 elever fra 0.-9.kl.  
 
 

Skolen rummer: 
"Klasselokaler" inkl. læringsrum til indv. arbejde  24     
Faglokaler     12    
Pæd.læringscenter    2 
Lærerarb.rum inkl. kopirum, personalerum m.m.  7 
Specialundervisn., inkl. RR, tale/høre, psykolog  5 
Administrationsrum    6 
Mødelokaler m.m.    3 
Modtageklasser    3 
Legorum     1 
Teknikrum     2 
SFO/SFK     4 
Festsal     1 
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Tandlæge, læge, Sundhedstjenesten   2 
 
Skolen har ikke egen idrætshal og benytter i stedet Søndermarkshallen. 
 
 
 Faglokaler og andet – ugentlig udnyttelsesgrad: (skoleåret 2016/17) 
 Billedkunst:     32% 
 Biologi/geografi:    32% 
 Fysik/kemi:     34% 
 Håndarbejde:     8% 
 Idræt:     Afvikles udenfor skolen 
 Mad:     20% 
 Natur/Teknik:     36% 
 Sløjd:     24% 
 Sprog:     28% 
 Musik:     63% 
 Pædagogisk Læringscenter:    80% 
 
 Andet:  
 Forberedelse, garderober, kælder, møderum m.m.  100% 
 SFO+SFK:      40% 
 Teknik+lagerplads/kælder:    100%  
 
Det bør bemærkes, at skolen ikke har idrætsfaciliteter indregnet i ovennævnte tal, idet idræt foregår i Sønder-
vangshallen. 
 
Toftevangskolen benytter alle skolens lokaler. Skolen gør også brug af de tilhørende kontorfaciliteter, møderum, 
garderobe, forberedelsesrum mm.  
 
Klasserne på Toftevangsskolen råder i gennemsnit over 66,825 kvadratmeter. På skolerne i Rudersdal Kommune 
er gennemsnittet 74,4 kvadratmeter til rådighed pr. klasse, hvorfor klasserne på Toftevangskolen i snit har færre 
kvadratmeter til rådighed end gennemsnittet i kommunen. 
 
Alle klasser på skolen har eget klasselokale. Det betyder, at skolen har en ca. 70-30 % fordeling mellem benyttel-
sen af klasselokaler og faglokaler således, at klasselokalerne ikke er i brug, når klasserne har undervisning i faglo-
kaler.  Faglokalerne står derfor tomme en del af tiden mellem 8-16. 
 
Eksterne brugere af skolens lokaler 
På Toftevangskolen benytter især Helikon Musik Teater Akademi skolens Festsal og musiklokale i gennemsnit 
hhv. 3026 timer og 28 timer om ugen efter kl. 16 og i weekenden. Ligesom Birkerød Koret og Birkerød Folkedan-
serforening benytter festsalen på fast ugentlig basis27. Ligeledes benyttes faglokaler som billedkunst, musikloka-
ler, sløjdlokale og skolekøkken på fast ugentlig basis af AOF Nordsjælland og andre lokale foreninger som Ru-
dersdal Billedskole, Rudersdal Bogbinderklub og Rudersdal Musikskole. Derudover udlånes skolens lokaler også 
ad hoc til lokale foreninger og organisationer i løbet af skoleåret. F.eks. Blodbank, spejder m.m. 
 

                                                
25

 Klasselokalernes gennemsnit er udregnet ved at tage den samlede kvadratmeter for klasselokaler på skolen i for-
hold til antal klasser på skolen. Se også tabellen på med oversigt over elevtal, klassetal og kvadratmeter på alle skoler 
i Rudersdal Kommune. 
26

 Den gennemsnitlige beregning er udregnet ud fra at Helikon Musik Teater i 2015/2016 har benyttet festlokalet 1233 
timer fordelt på skoleåret (40 uger). 
27

 Fast ugentlig basis defineres således, at en forening i løbet af 2015/2016 låner et lokale 20 gange eller mere i løbet 
af skoleåret. 
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Overordnet set benytter de eksterne brugere skolens lokaler 5,4 % af tiden mellem kl. 16-22 i hverdagene og 
mellem 8-22 i weekenden28. Det er primært festsalen og skolens faglokaler, der benyttes, mens det kun er 5 af 
skolens 24 klasselokaler, der af og til lånes.  
 
Vurdering: 
1. Afgivelse af lokaler her og nu 
Generelt er det svært at se skolen afgive lokaler med den nuværende arealanvendelse. Dog rummer skolen en 
stor hall, som ville kunne bruges til andre formål. Men dette vil amputere skolens daglige virke betragteligt, idet 
fællessamlinger, musikarrangementer, teater m.m. næppe ville kunne finde sted. 
 
Skolens gangarealer er smalle, hvilket ikke umiddelbart muliggør udnyttelse til andet brug.  
 
2. Potentiale for omlægning af lokaler eller spor  
Skolen ville kunne afgive kvadratmeter eller rumme flere elever, såfremt der blev etableret en Campus model for 
alle klasser, og dermed udnyttede de midlertidigt ledige lokaler, når klasserne får undervisning et andet sted.  
 
Mht. faglokaler er der en stor uudnyttet kapacitet, idet skolen lig de fleste øvrige skoler kun bruger faglokalerne i 
ca. 1/3 af tiden.  
 
Såfremt der muliggøres en mere fleksibel brug af lokalerne ville der kunne frigives nogle lokaler eller rumme fle-
re elever på skolen. 
 
Hvis der ændres på faglokalekapaciteten bør det tages i betragtning, hvilke konsekvenser dette kan have frem-
adrettet for eksterne brugere. 
 
3. Muligheder for udvidelse af hhv. indskoling og udskoling 
Toftevangskolen vurderes til, som ren indskolingsskole og optimering af lokalebrug, at kunne rumme 4 spor; og 
som ren udskolingsskole at kunne rumme 5-6 spor. I begge tilfælde vil der være tilstrækkelig kapacitet af nød-
vendige klasse- og faglokaler.  
 
Ændring til enten indskolings- eller udskolingsskole vil kunne påvirke forholdene for de eksterne brugere, lige-
som det bør sikres, at SFO/SFK også får ordentlige forhold – herunder til ”1. maj børnene”.  
 
Anbefaling: 
Det anbefales, at der arbejdes videre mod en større udnyttelse af lokalekapaciteten på skolen ved, at der arbej-
des videre med udvikling af faglige læringsmiljøer og en evt. Campus model.  
 
Ved mulig ændring af skolens virke og mulighed for afgivelse af kvadratmeter kan disse anbefales brugt til mu-
sikskole, ungdomsskole, børnehus eller evt. til kommunalt kursuscenter i Birkerød.  

  

                                                
28

 De eksterne brugers andel er beregnet ud fra at skolen er tilgængelig 280 skoledage og weekenddage årligt. Dette 
er set i forhold til antal udlånte timer fordelt på skolens klasselokaler, faglokaler, festlokaler og/eller idrætsfaciliteter i 
tidsrummet mellem kl. 16-22 på hverdage og 8-22 i weekenden. 
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j) Trørødskolen 
Trørødskolen er en 4-sporet skole med 1021 elever fordelt på 44 klasser inkl. 3 modtageklasser.  
 
Tabel 13 Anvendte arealer fordelt på lokaletyper og % andel af skolens samlede anvendte areal 

Lokaletyper kvadratmeter 
% andel af det sam-
lede anvendte areal 

på skolen 

Klasselokaler 4191 23,3 % 

Gruppe-rum 1630 9,1 % 

Faglokaler inkl. Idræt 2927 16,3 % 

Festsal/ teatersal, kantine 
mv. 658 3,7 % 

Administration og personale 841 4,7 % 

Gangarealer, trapper og van-
skeligt anvendelige arealer  

2953 
16,4 % 

Toiletter, kælder og depoter 4602 25,6 % 

Tandlæge og sundhedsple-
jerske 

156 
0,9 % 

Kvm i alt anvendt på skolen 17958 100 % 

Heraf areal til undervisning i 
alt 

(Klasselokaler, grupperum og 
faglokaler) 8748 48,7 % 

 
Som det fremgår af de anvendte arealer på Trørødskolen jf. tabel 13, at arealet til undervisning samlet set på 
8748 kvadratmeter, som udgør i alt 48,7 % af det samlede anvendte areal på skolen. For de øvrige arealer er 
arealet til administration og personale på 4,7 %, mens arealer til gange og trapper mm, der er vanskelig at an-
vende til andre formål, på 2953 kvadratmeter, og udgør 16,4 % af det samlede areal. 

 
Skolens brug af lokaler i skoleåret 2016/17: 
I forhold til den registrering, som er blevet foretaget på skolen, anvendes som vist i oversigten herunder 47 loka-
ler til klasselokaler/læringsrum og 9 lokaler til faglokaler. I forhold til dette er der på skolen 44 klasser med 1021 
elever fra 0.-9.kl.  

 
Skolen rummer: 
Klasselokaler inkl. læringsrum til indiv. arbejde  47 
Faglokaler     9 
Pæd.læringscenter    1 
Lærerarb.rum inkl. kopirum, personalerum m.m.  12 
Reading Recovery, tale/høre,    2 
Administrationsrum og mødelokaler   9   
Modtageklasser    3 
Legorum     1 
Teknikrum     2 
SFO/SFK     6 
Festsal     1 
Tandlæge/læge/Sundhedstjenesten, psykolog  7 
Idrætssal, svømmehal m. omklædning   3 
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Faglokaler – Udnyttelsesgrad: 
Billedkunst:     66% 
Biologi/geografi:     54% 
Fysik/kemi:      70% 
Design II:      48% 
Idræt/hal:      90% 
Lego:      55% 
Mad:      42% 
Musik:      61% 
Design I, (Sløjd/Håndarbejde):    54% 
Svømning:      56% 
SFO/SFK:         60% 

  
 

Andet:  
Forberedelse, garderober, kælder, møderum m.m.  100% 
Teknik+lagerplads/kælder:    100% 
 

Trørødskolen er en stor skole med mange kvadratmeter og rum til rådighed til gruppearbejde og individuelt ar-
bejde. Trørødskolen bruger stort set alle skolens lokaler og gør ligeledes brug af alle tilhørende kontorfaciliteter, 
møderum, garderobe, forberedelsesrum m.m.  
 
Grundet det større antal af spor på skolen er faglokaleanvendelsen lidt højere end på kommunens øvrige skoler. 
 
Klasserne på Trørødskolen råder i gennemsnit over 95,329 kvadratmeter. I gennemsnit er tallet for Rudersdal 
Kommune 74,4 kvadratmeter, hvorfor klasserne på Trørødskolen har mere plads til rådighed end gennemsnittet. 
 
0.-6. klasse har eget klasselokale på Trørødskolen, mens 7.-9. kl. har en ordning med en Campus model, hvor 
eleverne ikke har et fast klasselokale. Dette betyder, at for de mindre klasser står deres klasselokaler tomme i op 
til 20% af undervisningstiden, når disse modtager undervisning i faglokaler. Faglokalerne på skolen udnyttes i hø-
jere grad end hos de fleste øvrige skoler, det skyldes både ordningen med en Campus model i udskolingen og 
skolens størrelse, hvor der er flere klasser, der benytter de faglokaler, der er til rådighed.  

 
Eksterne brugere af skolens lokaler 
På Trørødskolen benyttes skolens 2 gymnastiksale og svømmehallen af lokale idrætsforeninger som SNIK Gym-
nastik, Aktivitetsforeningen ved Trørødkollegiet, Boldklubben Søllerød-Vedbæk og Søllerød Svømmeklub m.fl.30 
på fast ugentlig basis efter kl 16 og/eller i weekenden. Ligeledes benyttes de to musiklokaler på fast ugentlig ba-
sis af Rudersdal Musikskole og AOF Nordsjælland. Derudover udlånes skolens lokaler også ad hoc til lokale for-
eninger og organisationer i løbet af skoleåret. 

 
Overordnet set benytter de eksterne brugere skolens lokaler 5,2 % af tiden mellem kl. 16-22 i hverdagene og 
mellem 8-22 i weekenden31. Det er primært skolens idrætsfaciliteter og faglokaler, der benyttes, skolens kantine 
har været udlånt enkelte gange, mens skolens 47 klasselokaler ikke har været udlånt.  

                                                
29

 Klasselokalernes gennemsnit er udregnet ved at tage den samlede kvadratmeter for klasselokaler på skolen i for-
hold til antal klasser på skolen.  
30

 Lyngby-Taarbæk FirmaIdræt, T.O.R.S.K, Rudersdal Badminton og TeamXtreme, FC Holte, FC Trørødklanen og 

Rudersdal Boldklub benytter også idrætsfaciliteterne på fast basis, men i lidt mindre omfang end de øvrige faste 

brugere. 
 
31

 De eksterne brugers andel er beregnet ud fra at skolen er tilgængelig 280 skoledage og weekenddage årligt. Dette 
er set i forhold til antal udlånte timer fordelt på skolens klasselokaler, faglokaler, festlokaler og/eller idrætsfaciliteter i 
tidsrummet mellem kl. 16-22 på hverdage og 8-22 i weekenden. 
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Vurdering:  
1. Afgivelse af lokaler her og nu 
Under de nuværende vilkår bruger skolen stort set alle kvadratmeter på skolen til undervisning, grupperum og 
individuel forberedelse og arbejdsrum i et eller andet omfang. Desuden bruges SFO-faciliteterne også af indsko-
lingen om formiddagen.  

 
2. Potentiale for omlægning af lokaler eller spor  
Ved yderligere udvikling af faglige læringsmiljøer vil der forventeligt kun kunne frigøres nogle  lokaler. Dette vil 
medføre et behov for logistiske og skemamæssige ændringer på skolen.  
 
Mht. faglokaler er der en uudnyttet kapacitet, idet skolen kun bruger faglokalerne i op til ca. 2/3 af tiden.  
 
En større ændring af faglokaler vil kunne få betydning for skolens eksterne brugere. 

 
3. Muligheder for udvidelse af hhv. indskoling og udskoling 
Skolen vurderes til, som ren indskolingsskole og optimering af lokalebrug, at kunne rumme 7 spor, eller som ren 
udskolingsskole at kunne rumme i alt 10 spor. I begge tilfælde vil der være tilstrækkelig kapacitet af nødvendige 
klasse- og faglokaler. Dog skal det vurderes, hvorledes SFO+SFK også får ordentlige forhold – herunder til ”1. maj 
børnene”. Ved en 7-sporet indskoling vil der i en periode være mere end 170 børn mere på skolen i forbindelse 
med ”1. Maj børnene”.  

 
Anbefaling: 
Det anbefales, at der arbejdes videre med udnyttelsen af lokalekapaciteten og udvikling af de faglige læringsmil-
jøer. Såfremt der blot muliggøres en større brug af faglokalerne kan der pga. den relativt store udnyttelse af fag-
lokalerne kun forventes et mindre økonomisk rationale ved ændringerne. 

 
Ved afgivelse af kvadratmeter kan disse anbefales brugt til musikskole, ungdomsskole eller evt. daginstitution.  
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k) Vangeboskolen 
Skolen er en 2-sporet skole fra 0.-9.kl. med i alt 20 klasser og 436 elever. 
 
Figur 14 Anvendte arealer fordelt på lokaletyper og % andel af skolens samlede anvendte areal 

Lokaletyper kvadratmeter 
% andel af det sam-
lede anvendte areal 

på skolen 

Klasselokaler 1153 14,0 % 

Grupperum 1001 12,2 % 

Faglokaler inkl. Idræt 1899 23,1 % 

Festsal/ teatersal, kantine 
mv. 254 3,1 % 

Administration og personale 370 4,5 % 

Gangarealer, trapper og van-
skeligt anvendelige arealer  

2079 
25,3 % 

Toiletter, kælder og depoter 1403 17,0 % 

Tandlæge og sundhedsple-
jerske 

71 
0,9 % 

Kvm i alt anvendt på skolen 8230 100 % 

Heraf areal til undervisning i 
alt 

(Klasselokaler, grupperum og 
faglokaler) 4053 49,2% 

 
Som det fremgår af de anvendte arealer på Vangeboskolen jf. tabel 14, at arealet til undervisning samlet set på 
4053 kvadratmeter, som udgør i alt 49,2 % af det samlede anvendte areal på skolen. For de øvrige arealer er 
arealet til administration og personale på 4,5 %, mens arealer til gange og trapper mm, der er vanskelig at an-
vende til andre formål, på 2079 kvadratmeter, og udgør 25,3 % af det samlede areal. 
 
Skolens brug af lokaler i skoleåret 2016/17: 
I forhold til den optælling, som netop er blevet foretaget på skolen, anvendes som vist i oversigten herunder 20 
lokaler til klasselokaler/læringsrum og 7 lokaler til faglokaler. I forhold til dette er der på skolen 20 klasser med 
436 elever fra 0.-9.kl.  
 

Skolen rummer:    Antal lokaler 
Klasselokaler inkl. læringsrum til indiv. arbejde  20 
Faglokaler     7 
Pæd.læringscenter    1 
Lærerarb.rum inkl. kopirum, personalerum m.m.  5 
Specialund. inkl. RR, psykolog   4 
Administrationsrum    6 
Mødelokaler     1 
Modtageklasser    0 
Legorum     2 
Teknikrum     2 
SFO/SFK     13 
Festsal/teatersal    0 
Tale/høre /SUND    1 
Idrætssal m. omklædning    2 
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Faglokaler og andet – ugentlig udnyttelsesgrad: 
Billedkunst:     51%  
Biologi/geografi:    27%   
Fysik/kemi:     53% 
Håndarbejde:     29 %    
Idræt:     56% 
Mad:     13% 
Håndværk/Design/Natur/Teknik:   37%   
Musik:     55%   
 
Andet:  
Forberedelse, garderober, kælder, møderum m.m.  100% 
SFO/SFK:       70% 
Teknik+lagerplads/kælder:    100%  

 
 
Vangeboskolen har mange kvadratmeter til rådighed og skolen benytter alle skolens lokaler.  
 
Skolen gør ligeledes brug af alle tilhørende kontorfaciliteter, møderum, garderobe, forberedelsesrum m.m. næ-
sten maksimalt. 
 
Klasserne på Vangeboskolen er i gennemsnit 57,732 kvadratmeter, hvor gennemsnittet på skolerne i Rudersdal 
Kommune er 74,4 kvadratmeter, hvorfor klasserne på Vangeboskolen har færre kvadratmeter til rådighed end 
gennemsnittet.  
 
I overbygningen er der indført en ordning med en Campus model og arbejdet med at udvikle de faglige lærings-
miljøer. Dette betyder, at udnyttelsen af klasselokaler og faglokaler er optimeret. De øvrige klasser på skolen har 
eget klasselokale, som betyder, at skolen har en ca. 50-50 % fordeling mellem benyttelsen af klasselokaler og 
faglokaler i tidsrummet mellem 8-16. 
 
Eksterne brugere af skolens lokaler 
På Vangeboskolen benyttes skolens store gymnastiksal og lille gymnastiksal af lokale idrætsforeninger som 
Ravnsborg Idrætsforening, SNIK Gymnastik, Aktive Bergsøe Beboere og Rudersal Tennisklub på fast ugentlig basis 
efter kl 16 og/eller i weekenden. Ligeledes benyttes faglokaler som billedkunst, skolekøkken og musiklokaler på 
fast ugentlig basis af FOF København, Ung i Rudersdal og Rudersdal Musikskole. Derudover udlånes skolens loka-
ler også ad hoc til lokale foreninger og organisationer i løbet af skoleåret. 
 
Overordnet set benytter de eksterne brugere skolens lokaler 4,6 % af tiden mellem kl. 16-22 i hverdagene og 
mellem 8-22 i weekenden33. Det er primært skolens idrætsfaciliteter og faglokaler, der benyttes, og mens sko-
lens 20 klasselokaler ikke har været udlånt.  
 
Vurdering: 
1. Afgivelse af lokaler her og nu 

                                                
32

 Klasselokalernes gennemsnit er udregnet ved at tage den samlede kvadratmeter for klasselokaler på skolen i for-
hold til antal klasser på skolen. Se også tabel 1 på side 4 med oversigt over elevtal, klassetal og kvadratmeter på alle 
skoler i Rudersdal Kommune. 
33

 De eksterne brugers andel er beregnet ud fra at skolen er tilgængelig 280 skoledage og weekenddage årligt. Dette 
er set i forhold til antal udlånte timer fordelt på skolens klasselokaler, faglokaler, festlokaler og/eller idrætsfaciliteter i 
tidsrummet mellem kl. 16-22 på hverdage og 8-22 i weekenden. 
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Skolen vil godt kunne afgive lokaler/kvadratmeter med de nuværende vilkår, fordi der er ledige kvadratmeter i 
SFO/SFKs lokaler. De står delvis tomme, når eleverne har undervisningstimer, og omvendt står klasselokaler 
tomme, når eleverne er i SFO. Dog har 0.kl. undervisning i nogle af lokalerne og bruger området om formidda-
gen.  
 
 
2. Potentiale for omlægning af lokaler eller spor  
Det vurderes, at skolen vil kunne have flere elever, såfremt alle klasser overgik til en Campus model og der blev 
arbejdet på en bedre udnyttelse af de delvis ledige lokaler. Mht. faglokaler er der en uudnyttet kapacitet, idet 
skolen kun bruger faglokalerne op til ca. 1/2 af tiden.  
 
Hvis der ændres på faglokalekapaciteten bør det tages i betragtning, hvilke konsekvenser dette kan have frem-
adrettet for eksterne brugere. 
 
3. Muligheder for udvidelse af hhv. indskoling og udskoling 
Skolen vurderes til, som ren indskolingsskole og optimering af lokalebrug, at kunne rumme 4 spor, og som ud-
skolingsskole at kunne rumme i alt 6 spor. I begge tilfælde vil der være tilstrækkelig kapacitet af nødvendige 
klasse- og faglokaler. Dog skal det vurderes, hvorledes ”1. maj børnene” og SFO/SFK får ordentlige forhold, her-
under også til at holde morgenåbent. 
 
Anbefaling: 
Det anbefales, at der arbejdes videre med en større udnyttelse af lokaler, herunder en videreudvikling af de fag-
lige læringsmiljøer og større udnyttelse af lokalefaciliteterne i indskolingen og SFO.  
 
Ved mulig ændring af skolens virke og mulighed for afgivelse af lokaler/kvadratmeter kan disse anbefales brugt 
til anden skolevirksomhed (musikskole, ungdomsskole) eller daginstitution/børnehus.  
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l) Vedbæk skole 
Vedbæk skole er en 2/3-sporet skole med 23 klasser og 495 elever.  

 
Tabel 15 Anvendte arealer fordelt på lokaletyper og % andel af skolens samlede anvendte areal 

 

Lokaletyper kvadratmeter 
% andel af det sam-
lede anvendte areal 

på skolen 

Klasselokaler 1753 17,7 % 

Gruppe-rum 1326 13,4 % 

Faglokaler inkl. Idræt 3146 31,8 % 

Festsal/ teatersal, kantine 
mv. 168 1,7 % 

Administration og personale 471 4,8 % 

Gangarealer, trapper og van-
skeligt anvendelige arealer  

1631 
16,5 % 

Toiletter, kælder og depoter 1291 13,1 % 

Tandlæge og sundhedsple-
jerske 

103 
1,0 % 

Kvm i alt anvendt på skolen 9889 100 % 

Heraf areal til undervisning i 
alt 

(Klasselokaler, grupperum og 
faglokaler) 6225 62,9% 

 
Som det fremgår af de anvendte arealer på Vedbæk skole jf. tabel 15, at arealet til undervisning samlet set på 
6225 kvadratmeter, som udgør i alt 62,9 % af det samlede anvendte areal på skolen. For de øvrige arealer er 
arealet til administration og personale på 4,8 %, mens arealer til gange og trapper mm, der er vanskelig at an-
vende til andre formål, på 1631 kvadratmeter, og udgør 16,5 % af det samlede areal 
 
Skolens brug af lokaler i skoleåret 2016/17: 
I forhold til den optælling, som netop er blevet foretaget på skolen, anvendes som vist i oversigten herunder 28 
lokaler til klasselokaler/læringsrum og 8 lokaler til faglokaler. I forhold til dette er der på skolen 23 klasser med 
495 elever fra 0.-9.kl.  

 
Skolen rummer: 
Klasselokaler inkl. læringsrum til indiv. arbejde                          28 
Faglokaler     8 
Pæd.læringscenter/folkebibliotek   1 
Lærerarb.rum inkl. kopirum, personalerum m.m.  4 
Specialund. Inkl. RR, tale/høre, psykolog   4 
Administrationsrum    5 
Mødelokaler     3 
Modtageklasser    0 
Legorum/datalokale    2 
Teknikrum     2 

 
SFO     5 
Multisal     1 
Sundhedstjenesten    1 
Idrætssal m. omklædning    2 
Festsal/musik    1 
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Faglokaler – Udnyttelsesgrad: 
Billedkunst:     83% 
Bio/geo:      45% 
Fy/ke:      38% 
Hå:      30% 
Idr./hal:      95% 
Mad:      78% 
Design (Slø/Hån):     30% 
Musik           75% 

  
Andet:  
Datalokale       40% 
Multihal       70% 
Forberedelse, garderober, kælder, møderum m.m.  100% 
SFO:       40 % 
Teknik+lagerplads/kælder:    100% 
 

Vedbæk skole har mange kvadratmeter og faciliteter til sin rådighed til undervisning, grupperum og selvstændigt 
arbejde m.m. Der er overskud af klasselokaler, som bruges til gruppearbejde og individuelt arbejde. SFO-
faciliteterne bruges også af indskolingen om formiddagen. 
 
Klasserne på Vedbæk skole råder i gennemsnit over 76,234 kvadratmeter. I gennemsnit er tallet i Rudersdal 
Kommune 74,4 kvadratmeter, hvormed klasserne på Vedbæk skole har samme forhold som gennemsnittet.  
 
Skolen gør ligeledes brug af alle tilhørende kontorfaciliteter, møderum, garderobe, forberedelsesrum m.m. 

 
Alle klasser på skolen har eget klasselokale. Det betyder, at skolens klasselokaler står ubenyttede i ca. 20-30 % af 
undervisningstiden, når klasserne har undervisning i faglokaler. Nogle af faglokalerne står tomme i op til 70% i 
tiden mellem kl. 8-16. 

 
Eksterne brugere af skolens lokaler 
På Vedbæk skole benyttes skolens Idrætshaller lokale idrætsforeninger som Vedbæk Gymnastikforening, Ru-
dersdal Badminton og Vedbæk Tennisklub m.fl.35 på fast ugentlig basis efter kl 16 og/eller i weekenden. Ligele-
des benyttes musiklokalet på fast ugentlig basis af Rudersdal Musikskole. Derudover udlånes skolens lokaler også 
ad hoc til lokale foreninger og organisationer i løbet af skoleåret. 

 
Overordnet set benytter de eksterne brugere skolens lokaler 5,1 % af tiden mellem kl. 16-22 i hverdagene og 
mellem 8-22 i weekenden36. Det er primært skolens idrætsfaciliteter og faglokaler, der benyttes, mens 6 af sko-
lens 28 klasselokaler har været udlånt i mindre omfang.  

 
Vurdering:  
1. Afgivelse af lokaler her og nu 
Da skolen udnytter alle sine faciliteter vil der her og nu kun kunne afgives lokaler såfremt, der sker en ændring af 
den nuværende brug af områderne.  
 

                                                
34

 Klasselokalernes gennemsnit er udregnet ved at tage den samlede kvadratmeter for klasselokaler på skolen i for-
hold til antal klasser på skolen. 
35 Boldklubben Søllerød-Vedbæk, Ung i Rudersdal og Boldklubben Ellesøpark benytter også idrætshallerne på fast 
basis, men i lidt mindre omfang end de øvrige faste brugere. 
36

 De eksterne brugers andel er beregnet ud fra at skolen er tilgængelig 280 skoledage og weekenddage årligt. Dette 
er set i forhold til antal udlånte timer fordelt på skolens klasselokaler, faglokaler, festlokaler og/eller idrætsfaciliteter i 
tidsrummet mellem kl. 16-22 på hverdage og 8-22 i weekenden. 
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Ved udvikling af de faglige læringsmiljøer og indførelse af en Campus model på hele skolen vil der forventeligt 
kunne frigøres nogle lokaler. Skolen har eksempelvis et meget stort pædagogisk læringscenter (der ligeledes 
fungerer som lokalt folkebibliotek) og et meget stort musiklokale, som vil kunne indgå i en udvikling af de faglige 
læringsmiljøer. Med sit nuværende virke vurderes det, at skolen vil kunne frigøre nogle kvadratmeter. 
 
Mht. faglokaler er der også en uudnyttet kapacitet, idet skolen kun bruger enkelte af sine faglokaler i ca. 1/3 af 
tiden.  
 
En større ændring af faglokaler vil kunne få betydning for skolens eksterne brugere. 

 
2. Muligheder for udvidelse af hhv. indskoling og udskoling 
Skolen vurderes til, som ren indskolingsskole og optimering af lokalebrug, at kunne rumme 4 spor, eller som ud-
skolingsskole at kunne rumme i alt 6 spor. I begge tilfælde vil der være tilstrækkelig kapacitet af nødvendige 
klasse- og faglokaler. Dog skal det vurderes, hvorledes SFO+SFK fortsat har ordentlige forhold herunder til ”1. 
maj børnene”.  

 
Anbefaling: 
Det anbefales, at der arbejdes videre med at udvikle de faglige læringsmiljøer og en højere udnyttelsesgrad af 
lokalekapaciteten.  
 
Såfremt der kun muliggøres en større brug af faglokalerne kan der pga. den relativt store udnyttelse af visse af 
faglokalerne kun forventes et mindre økonomisk rationale. 
 
Ved afgivelse af lokaler/kvadratmeter kan disse anbefales brugt til musikskole, ungdomsskole eller daginstituti-
on. 
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7. Konklusion og anbefaling 
 
Ved undersøgelsen af skolernes brug og behov for lokaler er det gennemgående, at langt de fleste skoler har til-
strækkelig og ofte god plads til deres undervisningsaktiviteter. Nogle skoler har endog særdeles god plads, som an-
vendes i dagligdagen, når det nu er til rådighed. Dele af disse ekstra kvadratmeter vil kunne frigøres til andet brug.  
 
Endvidere ses en stor forskel på ældre byggeri og nyt byggeri, hvor undervisningsarealerne og bl.a. gangarealer i 
nyere byggeri har indbygget, at kvadratmeterne bliver udnyttet i langt større omfang samtidigt med, at der opnås 
pædagogiske fordele. Der er således rigtig mange af skolens kvadratmeter, der i dag ikke er direkte i brug i forhold til 
skolens kerneopgave. Nogle skoler har ligeledes store kælder og depotrum, der oftest anvendes af andre brugere 
end skolen. 
 
I Rudersdal kommune ville skolerne kunne frigøre en del kvadratmeter, såfremt en Campusmodel blev bragt mere i 
spil og der blev arbejdet videre med udvikling af de faglige læringsmiljøer. Dels vil der blive en højere udnyttelses-
grad af ubrugte arealer og lokalekapaciteten, fordi faglokaler i højere grad ville kunne indgå i undervisningsaktivite-
terne. Dels vil der være pædagogiske fordele ved at kunne anvende skolens arealer på en mere fleksibel måde og 
dermed give bedre mulighed for forskelligartede undervisningsaktiviteter. Der er således både et fagligt udviklings-
potentiale i forhold til bedre udnyttelse af skolernes arealer og mulighed for økonomiske gevinster på kommunalt og 
lokalt plan ved at frigøre arealer på skolerne til andre kommunale opgaver. 
 
Det skal også nævnes at ved omfattende ændringer i faglokalerne skal overvejes et hensyntagen til eksterne bruge-
res vilkår, der kan blive berørte heraf. 
 
Ved en strukturændring hvor ikke alle skoler har udskoling, ville der kunne frigives større områder og der ville opnås 
en højere udnyttelsesgrad af faglokaler. Der kan derfor være en relativ stor lokaleoptimering i at se nærmere på en 
ændret struktur for de enkelte skoler. Fx hvor antallet af skoler med udskoling reduceres (i lighed med Høsterkøb – 
Sjælsø), samtidig med at der sikres indskolingstilbud i lokalområdet. Ved en sådan model ville man med fordel kunne 
etablere dagtilbud i de frigjorte arealer på indskolingsskolerne, som kunne være med til at understøtte et tættere 
samarbejde mellem dagtilbud og skole.  
 
På baggrund af ovenstående anbefales: 
At der arbejdes videre med den kommunale skoledrift og -struktur således, at de skolemæssige fysiske ressourcer 
udnyttes optimalt - og med deraf følgende faglige, pædagogiske og økonomiske gevinster. Dette kan ske ved hen-
holdsvis en ændret skolestruktur med etablering af indskolings- og udskolingsskoler, en ændring af den lokalemæssi-
ge praksis og udvikling af de faglige læringsmiljøer på den enkelte skole og/eller ved en højere grad af samarbejde 
mellem skolerne til optimering af areal-, lokale- og ressourceudnyttelsen. Herunder bør det overvejes, hvorvidt der 
kan placeres andre aktiviteter på mulige frigjorte kvadratmeter på skolerne.  
 
Skole og Familie vil anbefale, at denne afdækning og drøftelse sker inden en eventuel afgivelse af kvadratmeter, 
således at det sikres, at en sådan afgivelse ikke vil forhindre en senere strukturel ændring. Skole og Familie vil ligele-
des anbefale, at denne drøftelse faciliteres af Skole og Familie og sker i de tre nye skoledistriktsområder. 
 
Endelig vil Skole og Familie anbefale, at der laves en model, således at de afgivne kvadratmeter kan kapitaliseres og 
indgå i de tilpasningskrav, som de kommende år er indarbejdet i skolernes budgetter. Endvidere hvis skolerne mid-
lertidigt vælger at lukke dele af skolen ned og dermed reducere nogle af udgifterne til el, varme og rengøring.  
  


