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Kære forældre
Tak for jeres henvendelse til borgmester, kommunaldirektør og
kommunalbestyrelsen angående Lundevejsskolen dateret den 8. oktober
2021. Administrationen er blevet bedt om at besvare henvendelsen.
Hørsholm Kommune ser med stor alvor på jeres frustration over
Lundevejsskolens fysiske rammer og jeres bekymring om stigende
mistrivsel blandt børn og personale.
Jeg skal med det samme erkende, at processen omkring opdateringen af
de fysiske rammer – ude og inde – på Lundevejsskolen ikke har været
ønskværdig eller hensigtsmæssig. Det vil jeg gerne beklage på vegne af
administrationen. Jeg kan ligeledes beklage, at I oplever, at jeres børn har
dårlige fysiske rammer.
Det har været et bevidst valg at samle de små tilbud, som tidligere var
placeret i mindre enheder ved Hørsholm Skole (Hjørnehuset, A-Huset) og i
Slusen ved Usserød Skole – i den nye skole Lundevejsskolen. Her var der
mulighed for at etablere et samlet tilbud til ca. 40 børn – og det er mit
indtryk, at både forældre og børn i øvrigt er glade for denne
sammenlægning, da det giver bedre muligheder for at få venner, det er et
bredere fagligt tilbud og de fysiske rammer og udearealerne er også en
forbedring – selv om de mangler at blive gjort færdige.
Det har fra starten af været tanken, at de fysiske rammer på
Lundevejsskolen først skulle gøres færdige efter at medarbejdere og børn
havde taget rammerne i brug, og var blevet klogere på, hvad der
fungerede godt, og hvad eventuelt skulle ændres eller udestod for at
skabe gode læringsmiljøer inde og ude. Denne proces blev sat i gang i juni
2020 med dialogmøder mellem personale og ekstern rådgiver, men gik
desværre i stå i efteråret 2020, som følge af en kombination af en
overbelastet byggeafdeling og Corona-foranstaltninger.
Processen er i skrivende stund sat i gang igen i dialog med den eksterne
rådgiver, som har tegnet de forslag, I kender.
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Konkret kan jeg oplyse at:
Vedrørende færdiggørelsen af skolens læringsmiljøer: Der er afsat i alt
1.000.000 kr. til færdiggørelsen af skolens indendørs læringsmiljøer,
herunder udgifter til inventar, byggearbejder, rådgiverydelser mv. og i alt
600.000 kr. til færdiggørelsen af skolens udendørs læringsmiljøer,
herunder tilpasning af eksisterende legeplads og etablering af det nye
grønne område. Den økonomiske ramme har dannet ramme for
dialogmøderne med personalet om deres ønsker til de forskellige områder.
Angående nyt inventar: I september 2021 har administrationen indgået en
aftale om levering af møbler til skolens indendørs læringsmiljøer. Det
forventes, at møblerne leveres og monteres i uge 51 og dermed vil stå klar
til, når børnene vender retur fra juleferie.
Derudover vil der blive malet effektfarver i gangarealerne og ophængt
pendler over de nye sofaarrangementer. Det lille lokale i tilknytning til det
kreative værksted, vil også blive renoveret og gjort brugbart.
Enkelte byggearbejder indendørs, der vedrører opsætning af vægge – kan
formentlig desværre først igangsættes i 2022 pga. byggesagsbehandling.
Som et led i forbedringen/færdiggørelsen af udearealer, er der igangsat et
arbejde med at etablere en ny indgang ved den nuværende bagindgang
for skabe et bedre flow ved ankomst- og afhentningssituationerne.
Den øvrige opgave og planen for udearealerne, herunder multihuset, er
sendt i udbud i uge 41. Administrationen forventer, at arbejdet med
udearealerne igangsættes i januar 2022 og kan stå færdig juni 2022.
Opsummerende forventer og håber jeg, at de nye møbler kan være med til
at imødekomme børnenes behov for at kunne trække sig, og at det vil
understøtte arbejdet med at højne børnenes trivsel, samt at de
efterfølgende tilpasninger især udendørs kan samle udearealet, så de
fysiske rammer bliver en medspiller frem for en modspiller, der giver børn
og voksne på Lundevejsskolen et trygt og rart miljø at færdes i.
Den anden del af jeres henvendelse drejer sig om trivsel hos børn og
medarbejdere i indskolingen.
Administrationen har bedt skoleleder Thomas Nyborg om at forholde sig til
jeres henvendelse, og jeg kan oplyse at;
Lundevejsskolen generelt er opmærksomme på, hvad skiftende personale
betyder for børnene. Derfor er lærer- og pædagogteams for de enkelte
grupper skemalagt, så et lille antal personaler har samvær med børnene i
dagligdagen.
Det, at der ændres i børnenes dagligdag, betyder ofte, at børnene bliver
usikre/utrygge, og dette kan betyde et stigende konfliktniveau. Det store
antal vikartimer, som nævnes i henvendelsen, skyldes bl.a. en
langtidssygemelding efter en operation, samt en opsigelse i slut august.
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Når der, som tilfældet er her, opstår fravær i længere perioder, dækker
skolen altid timerne i første omgang ved at flytte rundt på de faste
ressourcer. Der er også tildelt holdtimer, som er en ekstra ressource, der
bruges i grupper, hvor der er udfordringer.
I henvendelsen skriver I, at nogle børn ikke vil i skole, efterspørger
skoleskift, lukker sig inde i sig selv, er triste ved afhentning og beder om at
blive hentet tidligt.
Det er altid trist og bekymrende, når børn ikke vil i skole, er triste, lukker
sig inde – og det er en problemstilling skolen tager meget alvorligt.
Baggrunde for ovenstående kan være mange forskellige, og skolen
forsøger derfor altid at få afdækket årsagen til mistrivslen i samarbejde
med forældrene for sammen at finde de bedste løsninger.
I indskolingen er der samarbejde i gang med mange af forældrene om
deres børn. Hvis der skulle være forældre, der føler, at de ikke bliver hørt
eller har brug for yderligere hjælp, er de altid velkomne til at kontakte
skolen – enten medarbejderne i barnets klasse eller skolens ledelse.
Jeg håber, at I oplever, at jeres henvendelse er blevet besvaret
fyldestgørende. Afslutningsvis kan jeg oplyse, at jeg har et opfølgende
møde om trivslen i indskolingen umiddelbart efter efterårsferien med
deltagelse af repræsentanter fra jeres bestyrelse.
Venlig hilsen,
Hanna Bohn Vinkel
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