Skoleudvalget

Punkt 10.

Henvendelse fra beboere i "Prins Paris området"
2014-5454
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres om henvendelse fra beboere i
"Prins Paris området ", og
at Skoleudvalget tager stilling til, om der skal iværksættes et udredningsarbejde med henblik på
vurdering af om tidligere beslutninger skal genvurderes.
Beslutning:
Til orientering.
"Skoleudvalget ønsker, konsekvensvurderinger i forhold til at inddrage kommentarer fra beboerne i Prins
Paris området, i vurderingen af muligheder for distriktsændringer som minimum i Gug Skoles skoledistrikt,
Byplanvejens
Skoles skoledistrikt og Herningvejens Skoles skoledistrikt, herunder hvilke elevflytninger der vil blive tale om,
hvilke kapacitetsudfordringer der vil blive, og hvilke konsekvenser det vil have for nye beboere i nyt byggeri
eller planlagte udstykninger i området."
Skoleudvalget er opmærksom på, at der også kan være udfordringer i skoledistriktsindretningen i resten af
Aalborg Kommune, så derfor ønskes en gennemgang af hensigtsmæssighed indretning af skoledistrikterne
set i sammenhæng med projektet vedr. ’Fælles ledelse’ og mødet med By og Landskabsforvaltningen vedr.
udstykninger og udbygninger i Aalborg Kommune.

Jan Nymark Thaysen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Beboere i "Prins Paris området" har flere gange henvendt sig til rådmanden med ønske om at området henføres til Gug skoles skoledistrikt i stedet for Byplanvejens skoles skoledistrikt. Blandt andet har der været en
underskriftindsamling, og der har været en cykeltur i området, hvor problemstillingen er blevet fremlagt.
I forbindelse med henvendelserne er der fremsendt forskelligt materiale, der vedlægges.
Skoleudvalget orienteres om henvendelserne og tager stilling til, om henvendelserne giver anledning til, at
der skal iværksættes et udredningsarbejde med henblik på at vurdere om tidligere beslutning om skoledistriktsfordeling i området skal fastholdes, eller der skal vurderes nye distriktsopdelinger. I givet fald vil udredningsarbejdet kunne ske i foråret 2016 så eventuelle ændringer kan medtages i budgetdrøftelserne for 2017
med ikrafttræden med skoleåret 2017/18.
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Bilag:
Bilag: Figure
Bilag: Korrespondance med Seminarieskolen
Bilag: Skoledistrikt
Bilag Skoledistrikt
Bilag: Startredegørelse
Bilag: Cykelrute
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