Skoleudvalget

Punkt 2.

Drøftelse af status på analysen af skole- og dagtilbud i området ved Universitet og
Gigantium
2018-081753
Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, ”Drøftelse af status på analysen af skole- og dagtilbud i
området ved Universitet og Gigantium
Poul Sørensen og Mads Laursen fra COWI deltager under punktet, og giver Skoleudvalget en kort
beskrivelse af status på analysen, og inviterer til drøftelser vedr. analysens foreløbige resultater.

Beslutning:
Drøftedes.
Søren Kusk og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund for sagen
Området omkring Universitet og Gigantium er præget af stor udvikling og vækst i form af
byudviklingsprojekter, offentlige byggerier mv. Der forventes derfor en befolkningstilvækst på ca. 4000
personer i området i løbet af de kommende 10 år. Det sætter et naturligt fokus på områdets eksisterende og
potentielle muligheder på en række områder.
Byrådet ønskede i forbindelse med budget 2020 - 2023 en drøftelse af, hvad der specifikt skal ske med
skole- og dagtilbud i området ved Universitet og Gigantium. I Budget 2019 skrev man således:
"Der har været en drøftelse af mulighederne for etablering af en ny skole i området omkring universitet og
Gigantium. Med henblik på at sikre den nødvendige sammenhæng og synergi for det fremtidige skole- og
dagtilbud i området udarbejdes en helhedsplan for området. Helhedsplanen forelægges og drøftes i byrådet
forud for budgetprocessen for 2020-2023."
Til møde med budgetforligspartierne ultimo december 2018 fremsendte Rådmand Tina French Nielsen en
skitse til et analyseudkast, som skal ligge til grund for de kommende drøftelser. Denne skitse blev vedtaget
af magistraten, og Skoleudvalget godkendte den 19. marts en uddybet version af samme analyseskitse,
samt ønsket om at analyse varetages af en ekstern samarbejdspartner.
Denne inkluderer en status på analysearbejdet inden sommerferien, hvorfor Skoleforvaltningen i samarbejde
med COWI på mødet vil introducere nogle foreløbige betragtninger fra analysen, samt invitere Skoleudvalget
til drøftelse om hvorledes diskussionsoplægget skal struktureres overfor Byrådet.
Parter i analysen
Alle skoler og dagtilbud som ligger i umiddelbar nærhed af området ved universitet og Gigantium indgår som
en del af analysen. Specifikt drejer det sig om følgende skoler:
Herningvej Skole
Tornhøjskolen
Gistrup Skole
Gug Skole
Byplanvejens Skole
Seminarieskolen
Mellervangskolen
Hertil kommer relevante dagtilbud. Familie- og Socialudvalget har haft analyseskitsen til orientering i marts
2019, og har ikke ønsket at modtage en midtvejsstatus. Skoleforvaltningen koordinerer analysen med
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, som sammen deltager i såvel styregruppe som arbejdsgruppe.
Status på analysen
Analysen bliver bygget op om henholdsvis kvantitative og kvalitative data. På skoleområdet bygger den
kvantitative del af analysen primært på data fra Kvalitetsrapporten samt på de nyeste elevprognoser.
Den kvalitative del bygger på 3 kilder:
- Borgermøde i Gigantium den 23. maj
- Arrangement for skolebestyrelserne på de syv skoler omfattet af analysen
- Interviews med skolelederne fra de syv skoler
Med kombinationen af et hhv. kvantitativt og kvalitativt datagrundlag nuanceres diskussionsoplægget mest
muligt, og giver således Byrådet et bredt udgangspunkt for deres kommende drøftelser.
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Figur 1: Analyseopbygning

ANALYSE AF SKOLE- OG DAGTILBUD I OMRÅDET VED UNIVERSITET
OG GIGANTIUM
Baggrund og indledning
Resumé af hovedpointer og oplæg til diskussion
Kvantitativ analyse:



Kvalitativ analyse:


Analyser af de 7 skoler baseret på
eksisterende data – primært fra
Kvalitetsrapporten
Analyse af dagtilbudsområdet



Inddragelse af områdets interessenter
(beboere, skoler, dagtilbud m.fl.) via
Borgermøde
Inddragelse og indhentning af input fra
interessenter via billaterale møder

Opsummering og fremstilling af scenarier
Gennemgang af scenarier

På mødet den 25. juni vil Skoleforvaltningen og COWI give en kort introduktion af de gennemførte aktiviteter
i analysen, samt invitere til drøftelse af de muligheder, som analysen skal lægge frem til drøftelse.
Analysen skal være udarbejdet ultimo august 2019.
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