
Referat efter inddragelse af Skolerådet den 
18. maj 2021 
På mødet deltog Projektleder på kommuneplanen Mathilde Lo Nielsen og Byplanlægger John Jeppesen.  

Mathilde Lo Nielsen indledte med en præsentation af indhold og proces for kommuneplanrevisionen samt 

planstrategiens visioner. 

I den efterfølgende drøftelse pegede Skolerådet på følgende forhold, som kan tænkes med i revisionen af 

kommuneplanen. 

Ejerformer og skoledistrikter  
Det blev kommenteret, at der er et potentiale i at tænke skoledistrikter og boligtyper sammen ift. 

langsigtet planlægning, fordi ejerformer og boligtyper kan afspejle hvilke børn, der går på skolen. En mere 

blandet beboersammensætning kan derved også skabe mere blandet skoler, der vurderes at være 

hensigtsmæssigt.  

Skoledistrikter og byudvikling  
Det blev nævnt, at det er vigtigt at tænke skoledistrikter og byudvikling sammen, så kapacitetsbehovet ikke 

overstiger den reelle kapacitet på skolerne.  

Administrationen nævnte i den forbindelse, at det var noget vi allerede har øje for i Bolig- og 

Befolkningsprognosen, samt at man havde mulighed for at regulere dette i Kommuneplanen via 

Rækkefølgebestemmelsen, der regulerer rækkefølgen og mængden af nyt boligbyggeri i kommunen, så der 

er i overensstemmelse mellem boligbyggeri (flere borgere), nødvendig byfunktioner og infrastruktur, 

herunder kapacitetsniveauet på skoleområdet.  

Tryghed  
Tryghed (både den oplevet og den faktiske) blev nævnt som et vigtigt element i og omkring skolerne samt 

langs stier, hvor børn ofte bevæger sig til og fra skole og fritidsaktiviteter.  

Meranvendelse og skolen som samlingssted i byen 
Der blev fra flere sider nævnt, at der godt kan åbnes op for udendørsarealerne omkring skolen, så de ikke 

lukker sig om sig selv, samt at skolerne godt kan anvendes efter skoledagen er over, da skolerne har en 

vigtig funktion for fællesskabet i byen. En åbning efter lukketid kan også være med til at skabe tryghed, da 

området ikke bare står tomt hen. F.eks. blev det nævnt, at klubberne kan komme ind på skolerne. 

Det blev understreget at skolerne fungerer som vigtige samlingssteder i byen, og at deres funktion i 

lokalsamfundet ikke må nedprioriteres politisk, selvom skolesammenlægninger muligvis kan skabe 

økonomiske besparelser.  

Natur og rekreative områder 
Det blev udtrykt ønske om at hæve naturniveauet i kommunen, da dette også kan understøtte et godt og 

aktivt børne- og ungeliv.  



Desuden blev Mosede Fort nævnt som et område med særligt potentiale for rekreativ udvikling.  

Stier og tryghed 
Kommunens adskilte stisystemer blev nævnt som ideelle for børn, da børnene ikke kommer i kontakt med 

biltrafikken, men at stierne om aftenen kan virke utrygge.   

Videregående uddannelser i kommunen  
En pegede på, at videregående uddannelse i kommunen kan skabe mere byliv og aktivitet i nogle dele af 

kommunen.  

Lytte til de unge  
Det blev italesat, at det er vigtigt at lytte til hvad de unge foretrækker og ønsker.  

 
 

 


