REFERAT
Dato: 16. oktober 2018

Dialogmøde med Toppedalskolen
Dato:
Tidspunkt:
Sted:

8. oktober 2018
19.00-20.30
Toppedalskolen, Brøndumafdelingen
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Skolebestyrelsen ved Toppedalskolen og Børne- og Familieudvalget.

Fraværende:
Ordstyrer: Inger Nielsen
Referent: Anders Norup
Formål med mødet:

Børne- og Familieudvalget ønsker at afholde et dialogmøde med
Toppedalskolens bestyrelse og ledelse inden udgangen af 2018 omkring
en samlet løsning for Toppedalskolens fremtid.

1. Historik
Masterplanen fra 2017 anslår et vedligeholdelsesbehov på Toppedalskolens to matrikler indenfor de næste fem
år på 10.615.000 kr. (Brøndumvej) og 2.637.000 kr. (Vindblæsvej). Anbefalingen i Masterplanen er, at
afdelingen på Brøndumvej nedrives og erstattes af et nybyggeri, som anslås til 42.000.000 kr. + rådgivning og
uforudsete udgifter.
Børne- og Familieudvalget prioriterede på sit møde den 30. januar 2018 punkt 22 fire større projekter til
budgetforhandlingerne for 2019, herunder Toppedalskolen.
Børne- og Familieudvalget besluttede, at arkitektfirmaet Krogh Madsen hyres til sammen med Toppedalskolen
og Ejendomscentret, at fremkomme med en overordnet situationsplan med grove skitsetegninger og
overslagsøkonomi samt en beskrivende tekst for samling af Toppedalskolens to afdelinger i Vindblæs.
Krogh Madsen har fremsendt et projekt til i alt 45.000.000 kr. Herudover er parkering ved Multicentret, inventar,
halkapacitet og nedrivning af Brøndumvej ikke medtaget.
Børne- og Familieudvalget beslutter på sit møde den 14. august under punkt 98, at projekt Toppedalskolen
udskydes for yderligere afklaring af parkeringspladser, halkapacitet, inventar og nedrivningsudgifter. Børne- og
Familieudvalget afholder dialogmøde med Toppedalskolens bestyrelse og ledelse inden udgangen af 2018
omkring en samlet løsning for Toppedalskolens fremtid.
2. Økonomi
Nødvendig vedligeholdelse de næste 5 år samlet 13.252.000 kr., hvor de største poster er nyt tag, nye vinduer,
ny træbeklædning, facaderenovering, ventilation, nye gulve og lofter.
Nedrivning og nybygning på Brøndumvej inklusiv 12 % til rådgivning/uforudset = 47.040.000 kr.
Nybygning på Vindblæsvej 45.000.000 kr. + parkering v/Muliticentret 1.400.000 + Inventar (som Aalestrup
Skoles projekt) 2.200.000 kr. + tilbygning til MultiCentret med 800 kvm. 8.000.000 kr. + nedrivning af
Brøndumvej 3.000.000 kr. I alt 59.600.000 kr.
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3. Høringssvar til budget 2019 fra Toppedalskolen
Vi synes at masterplanen beskriver, at vores skole trænger til at blive tiltænkt. Ved at flytte Brøndumvej til
Vilstedvej vil vi blive mere effektive og kunne gøre bedre brug af forskellige faggruppers ressourcer.
Man ville bedre kunne bruge pædagoger i skolen og omvendt i SFO og børnehave forhold til lærerne.
Vi vil bedre kunne nå målet i forhold til at alle lærer skal være linjefagsuddannet. De kan være problematisk
med to afdelinger, da det kan betyde rigtig meget kørsel imellem afdelingerne. Dette ligger et pres på
personalet.
Ved at være en samlet skole, vil vi bedre kunne opbygge en fælles kultur og dermed skabe en større
sammenhæng for børnene fra 3 år til 9. klasse.
Den daglige faglige sparring og det ”kollegiale” vil blive bedre i og med, at der er flere medarbejdere.
Overgangene for børnene vil blive nemmere i og med, at de ikke skal flytte matrikel. Derudover vil de kende
alle de voksne, da de møder dem på skolen.
Vi vil få en mindre udgift samt vedligehold af bygninger og udenoms-arealerne.
Ledelsesteamet ville kunne have et mere effektivt samarbejde. I forhold til personaleledelse gøres enkelte
opgaver på to matrikler dobbelt.
Vi ville kunne forme en skole, der tilgodeser nye tanker omkring læring og dannelse. Samt en skole, hvor vores
værdier og profil er afspejlet i de fysiske rum.
Afslutningsvis vil vi gerne understrege, at vi i dag har en meget velfungerende skole. En flytning af
Brøndumvej til Vilstedvej må ikke overskygge, at vi har et tilbud, med børn fra 3 år til og med 9. kl.
Dagsorden for dialogmødet
1. Velkomst og baggrund for mødet ved formand for Børne- og Familieudvalget, Inger Nielsen
Inger bød velkommen. Udvalget tænker ikke struktur men tænker muligheder. Enig med bestyrelsen om, at
det er en god ide at sammenlægge de to skoleafdelinger. 45 millioner er rigtig mange penge. Udvalget vil
gerne mødes med de bestyrelser, hvor der er forskellige udfordringer.
2. Dialog/drøftelse.
Allan, formand for skolebestyrelsen, lagde ud på vegne af bestyrelsen. Rigtig fantastisk skole. Gør det
godt. Nogle bygninger, der trænger til at blive gjort noget ved. Svagt stigende elevtal – 210 elever. 57
udenfor distriktet – søger tryghed og gode værdier.
Rammen for processen kunne have været anderledes. Forslag om et millionbeløb, som opgaven skulle
løses indenfor.
Multihal i Vindblæs – en mulighed var at snakke med dem. Kunne de byde ind med finansiering. Samle det
hele i Multihallen fra Bakkeskolehallen.
Kritisk med de nuværende bygninger. Tør ikke skifte tagplader – frygt for at de øvrige smuldrer. Det er ved
at være opover.
15 millioner til nødvendig renovering – ikke taget højde for små klasselokaler (elevtal på 25-27 på enkelte
klassetrin). Utrygge så længe processen kører. Hvad sker der, når Toppedalskolen ikke er på budgettet.
I den efterfølgende diskussion var der enighed om, at der er et renoveringsbehov, men hvad vil være
realistisk? Der var synspunkter på, at det udarbejdede forslag kan gøres billigere, blandt andet er der noget
inventar, der kan genbruges. Der blev ikke sat et konkret beløb på.
Det blev pointeret, at det ikke er første gang, der er lavet en masterplan. Toppedalskolen har tidligere
været prioriteret, men pillet af budgettet. Virker uretfærdigt.
Fra politisk side blev det understreget, at udvalget skal kunne argumentere projektet hjem overfor det
samlede byråd.
Det blev nævnt, at Bakkeskolehallen er ved at være noget slidt
3. Opsamling på aftenens konklusioner v/referenten.
Der var enighed om, at Toppedalskolen har et stort renoveringsbehov. Derudover var konklusionen mere
utydelig, men følgende kan der arbejdes videre med
-

Dialog med Multihallens bestyrelsen om en løsning.
Dialog med Bakkeskolehallen (selvejende) i forlængelse heraf.
Fokus på billigere drift efter en modernisering.
Find den rigtige løsning – så må det koste. Resten er politik.
Der er noget inventar, der kan flyttes med.
Skolen bliver holdt nødvendigt i orden indtil projektet er vedtaget og sat på budgettet.
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4. Børne- og Familieudvalget genoptager sagen på sit møde den 6. november 2018.
Til efterretning.
5. Eventuelt.
Intet
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