Kære borgmester, kommunaldirektør og kommunalbestyrelse,
Vi er en gruppe frustrerede og dybt bekymrede forældre, som alle har børn i forskellige aldre i indskolingen på
Lundevejsskolen.
Vi er specielt frustrerede over, at vores børn – nogle af de mest sårbare børn i Hørsholm kommune - på ingen
måde har de fysiske rammer, som de har brug for eller som de i sin tid blevet lovet af kommunen. Vi har
tidligere henvendt os til kommunen med vores bekymringer (se venligst vedhæftet korrespondance hvori der
findes flere detaljer), men da der endnu ikke er sket nogle nævneværdige forbedringer, og vi nu oplever en
stor stigning i mistrivsel af vores børn samt et bekymrende stigende fravær hos både børn og personale,
henvender vi os nu til jer i kommunalbestyrelsen.
Flere af jer er givetvis ikke bekendte med problematikken på Lundevejsskolen, hvorfor vi kort har opridset den
nedenfor:
Store dele af de fysiske rammer, som vi blev lovet forud for skolens start i 2019, er den dag i dag stadig ikke
etableret. Det er snart tre år siden, at vi forældre blev præsenteret for de oprindelige tegninger til skolen, men
der er stadig mange mangler på udendørsområder, SFO’en og indendørsarealerne. Ligeledes mangler der
fortsat mulighed for at børnene kan trække sig, hvilket er en meget vigtigt ting for børn med specielle behov.
Vi er bekendt med, at vores samfund har været ramt af en pandemi, men kan samtidig konstatere, at der
”bygges på livet løs” alle andre steder i kommunen (og i resten af landet).
Forskellen på de fysiske rammer på Lundevejsskolen og for eksempel Usserød Skole er kæmpestor. Vi er
indforstået med, at alt er spørgsmål om penge og prioritering, men er det virkelig kommunens bevidste valg,
at de svageste børn i vores kommune, skal have de absolut dårligste faciliteter/muligheder? Vi mener, at
Lundevejsskolen i den grad bliver nedprioriteret og dette er en meget trist følelse, som vi forældre står med.
Det er ydermere meget svært at forklare en dreng på 8 år, hvorfor faciliteterne i naboskolens SFO er så
imødekommende og i den grad byder op til leg, når han er med ovre for at hente sin lillesøster, mens hans
egen SFO på Lundevejsskolen er så ”trist”. Til information så fungerer SFO’en på Lundevejsskolen også som
pauserum for lærerne, spiserum for alle, køkken, lærerværelse mm. – hvilket viser, at dette rum er et utroligt
travlt rum – stik modsat hvad det burde være på en specialskole, hvor det burde ose af ro, struktur, hygge og
ikke mindst muligheder for at trække sig.
Vi forventer naturligvis ikke, at I skal have indsigt i de behov, som disse sårbare børn har, men faktum er, at
disse børn har et større behov for fysisk udfoldelse, plads, rammer og ro end andre børn - ellers giver det sig
udslag i urimeligt mange konflikter. Vi er desværre allerede nået dertil, hvor antallet af daglige konflikter er helt
uacceptabelt højt, hvilket – som nævnt ovenfor – har resulteret i stigende mistrivsel af børnene samt ekstra
(og helt unødvendigt) pres på lærerne på skolen. Vi oplever 1) et meget stort antal vikartimer grundet et
bekymrende højt fravær hos lære-teamet, 2) at nogle børn ikke vil i skole, 3) at nogle børn efterspørger et
skoleskift, 4) nogle børn lukker sig inde i sig selv, når de nærmer sig skolen, 5) nogle børn er triste ved
afhentning og 6) nogle børn beder om at blive hentet tidligt. Flere af børnene er ydermere blevet indberettet til
kommunen af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling grundet mistrivsel i skolen – hvilket bør fortælle
Hørsholm kommune, at der foregår noget på Lundevejsskolen, som ikke er ok. Sagt med andre ord: de
utilfredsstillende fysiske rammer, samt mistrivsel blandt både børn og personale i indskolingen, har allerede
haft og har stadig dagligt meget store konsekvenser for vores børn og for vores familier.
Vi håber, at I vil se på dette opråb med positive øjne, og at I vil tage vores bekymring alvorligt og dermed
hjælpe vores sårbare børn, så Lundevejsskolen kan blive et rart sted at være for både børn og personale.
Vi vil ydermere meget gerne invitere jer i kommunalbestyrelsen til at besøge Lundevejsskolen en
eftermiddag i nær fremtid, således at I med egne øjne kan se, hvad vores bekymring går ud på.
Vi ser frem til at høre fra jer inden 10 dage om, hvad der vil blive gjort og hvornår. Ligeledes vil vi gerne vide,
hvilket beløb der er afsat til Lundevejsskolen i det netop godkendte kommunale budget.

Med venlig hilsen

Klaus Kehl
Rikke Rosenkilde Kehl
Nynne Jordal Dujardin
Henrik Lund Frandsen
Line Anker Nielsen
Jens Peter Faurholdt Friis
Malene Leander Friis
Katrine Sørensen Kelager
Nora Koroma
Stine Harttung
Peter Marius Harttung
Brian Thuesen

