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Aftale vedrørende flytning af Skansevejens Skole til nybygget skole på Stigsborg Brygge
Med vedtagelsen af Budget 2018 blev første skridt taget til en ny visionær skole på Stigborg Brygge i Nørresundby til glæde for de mange børn i området, men også som et væsentligt samlingssted for alle andre,
der bor i området.
Ved et møde mandag den 19. marts 2018 er Skoleudvalget og den Udvidede Magistrat blevet enige om at
indlede en politisk beslutningsproces, der flytter Skansevejens Skole til nybyggede lokaler på Stigsborg.
Samtidig gives bestyrelse, ledelse, medarbejdere, børn og forældre en hovedrolle i processen omkring udformning og indretning.
Skansevejens Skole i en central rolle
Der har i et stykke tid været drøftelser om situationen for det samlede antal skoler i Nørresundby og behovet for renovering af disse, og derfor blev der den 12. marts 2018 afholdt et møde mellem forældrene i Skolebestyrelsen fra Skansevejens Skole, borgmester Thomas Kastrup-Larsen og skolerådmand Tina French
Nielsen vedrørende muligheder, ønsker og perspektiver for Skansevejens Skole i relation til Byrådets beslutning om at etablere en ny skole på Stigsborg i Nørresundby.
Borgmester og skolerådmand indledte mødet med at redegøre for byrådsbeslutningen om en ny skole på
Stigsborg, samt at en flytning af Skansevejen Skole til Stigsborg området fra dag et vil give et stærk pædagogisk afsæt og en stabil velfungerende ledelse, medarbejderstab og skolebestyrelse. Samtidig vil en skoleflytning være løsningen på de kapacitetsproblemer og moderniseringsbehov, som opleves på Skansevejens Skole.
I den kommende proces vil Skansevejens ledelse, personale, skolebestyrelse samt forældre og elever alle
blive inddraget som centrale aktører i en lydhør visionsproces fra start til ibrugtagning af den nye skolebygning sikres det, at der med den nye skole etableres fremtidssikrede læringsmiljøer med afsæt i en solid,
konsistent og fagligt funderet pædagogisk vision.
En ny skoleleder, de nuværende ledere på skolen, personalet og skolebestyrelsen opnår gennem tilblivelsesprocessen en dyb forankring og forståelse for sammenhængen mellem bygningsudformning og pædagogisk vision. Det giver det bedste afsæt for at kunne virkeliggøre de pædagogiske ambitioner i de nye omgivelser.
Det er den Udvidede Magistrat og Skoleudvalgets overbevisning, at Aalborg Kommune herigennem opnår
det bedst mulige fundament for at kunne skabe en fremtidens skole på Stigsborg som både pædagogisk,
funktionelt og fysisk kan udgøre et væsentligt bidrag til udvikling af Skolevæsnet i Aalborg Kommune.
Ambitionerne for en ny skole
Med den nye skole har Aalborg Kommune mulighed for at tage et vigtigt skridt i udviklingen af folkeskolen.
Skolen etableres med fokus på bæredygtighed – i forhold til pædagogik, økologi, energi, lyd og samspil
med omgivelserne. Skolen skal først og fremmest være til glæde og gavn for elever og medarbejdere, men
skal også være et aktiv i nærmiljøet i en vigtig ny bydel i Nørresundby.

Stigsborg bliver for alle, hvorfor der også arbejdes på at tænke daginstitutioner ind i området. Det vil ikke
blot gøre bydelen i stand til at rumme og have tilbud for alle børn helt op til ungdomsuddannelserne, det vil
også understøtte Skoleforvaltningens arbejde med at skabe de gode overgange fra dagtilbud til skole. Ved
at placere daginstitutioner og skoler tæt, opnås der hensigtsmæssig synergi gennem samarbejdet, hvilket i
høj grad gavner sammenhængen for både familier og børn.
Nybyggeri giver mulighed for markante forbedringer af det pædagogiske miljø, hvilket vil skabe øget trivsel
og læring hos børnene og de unge. En nybygget skole og det sammenhængende miljø omkring den forbedrer vilkårene for det pædagogiske arbejde. Børn op til 16 år samt forenings- og fritidsbrugere vil få fremtidssikrede og funktionelle rammer om deres aktiviteter.
Endvidere vil et nyt undervisningsmiljø baseret på den nyeste viden om lyd, indeklima, støj og lys skabe
optimale rammer for trivsel og læring. Nybyggeri giver mærkbart bedre muligheder for at skabe et miljø,
hvor ordentligt lysindfald, optimale lydforhold og god luft er hverdag.
Ved at indretningen af miljøet vil ske i overensstemmelse med den nuværende viden om, at børn og unge
lærer forskelligt. Øgede muligheder for fleksibilitet i undervisningssituationen vil betyde, at byggeriet kan
imødekomme flere forskellige behov, og det vil give bedre rammer for at alle tilgodeses.
Et andet centralt omdrejningspunkt bliver, at alle borgere på Stigsborg, med den nye skole, får et mødested. Samspillet mellem kulturelle aktiviteter og undervisning, organiserede og uorganiserede, institutioner
og foreninger vil bidrage til et åbent miljø.
Herudover har infrastrukturen i form af sikre skoleveje fra Nørresundby til den ny skole høj prioritet og stort
politisk fokus, så børn og familier derved får sikre veje og cykelstier til daginstitutioner, skole og aktiviteter i
området fra det den nye bydel og det øvrige Nørresundby. Ved at sikre skolevejene tilskyndes familierne
desuden til at lade bilerne stå og derved også fremme den bæredygtige indsats i Aalborg Kommune.
En omfattende proces sættes i gang
Vejen fra en budgetbeslutning om en ny skole til den dag, hvor dørene kan slås op er en omfattende og
krævende proces. Der skal være tid til de vigtige drøftelser og den afgørende inddragelse samtidig med at
det skal undgås at miste momentum, motivation og overblik undervejs.
Erfaringerne med etablering af nye skoler i andre kommuner viser, at vi skal regne med et tidsperspektiv på
op til 5½ år. Det betyder, at skolen kan forventes klar til indvielse i 2023.
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