Sagsbeskrivelse
Resumé
På baggrund af det hidtidige forløb af sagen med faldende elevtal på Løvvangskolen samt en drastisk ændring i udgiften til renovering af skolen, indstiller Skoleforvaltningen, at Skoleudvalget drøfter fremtiden for
Løvvangskolen og tilkendegiver retningen for Skoleforvaltningens arbejde i sagen. Skal forvaltningen arbejde
videre med planer for renovering af Løvvangskolen eller udarbejde et grundlag for eventuel beslutning om
lukning af Løvvangskolen?
Skoleudvalget har behandlet emnet på en række møder i 2016 – den 15. marts, 5. april og 19. april. Derudover har Skoleudvalget afholdt dialogmøde om Løvvangkvarteret den 18. maj, med deltagelse af kommunale
repræsentanter, foreninger i Løvvangområdet og andre interessenter.
Løvvangskolens udvikling
Løvvangskolen, der blev indviet i 1971, består i dag af tre dele – 1) en almen del i ét spor fra 0. til 9. klassetrin, 2) en specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og 3) en specialklasserække for elever med massive indlæringsvanskeligheder. Aktuelle elevtal:
Elever pr. 1. feb. 2016
Almen del
0.-9. klasse
Specialklasserække
Generelle indlæringsvanskeligheder
Specialklasserække
Massive indlæringsvanskeligheder
(heraf 17 elever med multible funktions
nedsættelser og behov for pleje)

146 elever
31 elever
51 elever

Skolen der i sin tid blev bygget til at rumme 950 elever, har de senere år haft et maksimalt elevtal på knap
400 elever i almendelen. Elevtallet i almendelen er nede på 146 for indeværende skoleår. På den baggrund
har der på Løvvangskolen været mulighed for at huse forskellige andre skoletilbud som specialklasserækker
og 10. klasse center igennem årene, hvilket fremgår af nedenstående tabel. 10. klasserne er pr. 1. august
2016 flyttet til Seminarieskolen.

2005/06 pr. 050905
2006/07 pr. 010206
2007/08 pr. 050907
2008/09 pr. 050908
2009/10 pr. 050909
2010/11 pr. 050910
2011/12 pr. 050911
2012/13 pr. 050912
2013/14 pr. 050913
2014/15 pr. 050914
2015/16 pr. 050915
2016/17 pr. 010216

Elever i 0.9. klasse

Elever i specialklasser

Elever i 10. kl.
center

Indskrevne
elever i alt

386
307
383
351
331
343
319
187
181
185
155
146

95
92
93
96
92
88
88
96
89
82

196
156
160
109
0

386
307
477
443
424
443
411
471
425
441
353
228

0. klasse –
indskrivnings
% af egne
44
52
54
58
64
39
46
20
47
19
37

Af ovenstående oversigt fremgår det endvidere, at Løvvangskolen gennem mange år været udfordret af, at
under halvdelen af børnene i skoledistriktet indskrives på skolen i 0. klasse. Indskrivningsprocenten til 0.
klasse i det kommende skoleår ligger på 37. Hovedparten af eleverne i skoledistriktet går således på andre
skoler. Det afspejler sig eksempelvis i indskrivningsprocenterne i de nærmeste skoler – Nr. Uttrup skole med
en indskrivningsprocent på 103 og Gl. Lindholm skole, der ligger på 117 %.
I maj 2016 var der i alt 450 børn i den skolesøgende alder i Løvvangskolens skoledistrikt. 35 % af børnene
var indskrevet på Løvvangskolen, 44 % på andre skoler i Nørre Sundby, 19 % på skoler i Aalborg mens de

resterende 2 % var indskrevet på skoler i andre kommuner. Den vigende søgning til skolen fra børn og forældre i skoledistriktet fremgår derudover af prognosen for elevtallet de kommende år, jf. bilag 1.
Bygningsmæssige udfordringer på Løvvangskolen
Løvvangskolen har været omfattet af en generel undersøgelse af alle skolebyggerier i Aalborg Kommune fra
perioden 1950 til 1977 for indholdet af PCB. Undersøgelsen viste at Løvvangskolen har problemer med
PCB, jf. bilag 2. På den baggrund blev der udarbejdet en ekstern vurdering som fastsatte udgifterne til en
PCB-renovering til 34 mio. kr. Denne vurdering har dannet grundlaget for, at der i budget 2016-2018 er afsat
i alt 60 mio. kr. til renovering af skolen. Tanken var at beløbet skulle dække såvel en PCB-renovering, der
skal fjerne PCB-forekomster, som en profilrenovering, hvor der arbejdes med at skabe et nyt læringsmiljø på
Løvvangskolen.
En efterfølgende vurdering fra COWI har dog vist, at de samlede udgifter til renoveringen af Løvvangskolen
vil overstige det afsatte budget pga. afledte følgeomkostninger. På den baggrund er der udarbejdet en række
scenarier for renoveringsopgaven, jf. bilag 3. Scenarierne er beskrevet og beregnet i samarbejde mellem
COWI, AK Bygninger og Skoleforvaltningen. Fælles for scenarierne er, at det ikke er muligt at holde dem
inden for det afsatte budget på 60 mio. kr. De samlede omkostninger til renovering forventes at ligge i et
spænd mellem 93 og 177 mio. kr. Skoleudvalget besluttede at undersøge muligheden for finansiering af
model 1 og 6a med det fokus, at det ikke må gå ud over planlagte anlægsinvesteringer på skoleområdet.
Model 1 koster 155 mio. kr. og er den mest gennemgribende model, der omfatter såvel PCB renovering som
profilrenovering af hele skolen.
Model 6a koster 93 mio. kr. I denne model laves PCB renovering samt øvrig nødvendig renovering af den
del af skolen, som er nødvendig for at huse det nuværende antal elever. Resten af skolen rives ned. Der
sker totalrenovering i forhold til PCB, men der laves ingen profilrenovering med undtagelse af tag og facade.
Der laves nødvendig vedligehold. Der laves ingen form for ændringer af læringsmiljøet i relation til profilrenovering, som ellers var målet. Skolen kan herefter huse 0.-9. klasse for et spor samt specialafdelingen.
Løvvangkvarteret
Skoleudvalget afholdt et dialogmøde den 18. maj 2016, hvor alle interesserede fra Løvvangkvarteret var
inviteret. Deltagerne i dialogmødet var primært ansatte fra skolen og kvarterets øvrige institutioner. Formålet
med dialogmødet var at drøfte hidtidige og aktuelle udviklingsinitiativer og at drøfte ønskerne til fremtidig
udvikling af Løvvangkvarteret.
Dialogmødet viste, at der er interesse for udvikling af Løvvangkvarteret – herunder at Løvvangskvarteret
åbner sig op og udvider samarbejdet ud af kvarteret, at der arbejdes for udvikling af infrastruktur og mere
erhverv og aktivitet i kvarteret og at Løvvangskolen udvikles som en stor og stærk skole, der sætter dagsorden og som kan udgøre et kulturcentrum i kvarteret. Deltagerne i dialogmødet ønsker at udvikling af Løvvangskolen skal bidrage til en ny realistisk grundfortælling om skolen og kvarteret.
Handlingsforslag
På baggrund af det hidtidige sagsforløb med de udarbejdede analyser og undersøgelser, anbefaler Skoleforvaltningen, at Skoleudvalget drøfter og sætter retning for det videre arbejde med Løvvangskolens fremtid
med udgangspunkt i følgende to alternativer:
1) Skoleforvaltningen arbejder videre med planerne for renovering og modernisering af Løvvangskolen
med henblik på en beslutning om renoveringens omfang,
2) Skoleforvaltningen udarbejder et grundlag for, at Skoleudvalget kan tage stilling til
a. et forslag om lukning af Løvvangskolen og
b. rammer for investering i andre initiativer til udvikling af Løvvangkvarteret
Det samlede forslag sendes i offentlig høring og til udtalelse i berørte skolebestyrelser og organisationer.
Lovgrundlag
Folkeskoleloven § 24, stk. 4 om nedlæggelse af en skole.
Bekendtgørelse nr. 700 af 23/6/2014 om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole.
Bilag

1. Elevtalsprognose Løvvangskolen 2016
2. OBH Rapport 080514 samt beregning af PCB renoveringsomkostninger (bilag 3 fra sagsfremstillingen SKU 5. april 2016)
3. Scenarier med udregning af renoveringsbeløb (bilag 10 fra sagsfremstillingen SKU 5. april 2016)

