Skoleudvalget

Punkt 2.

Drøftelse af det videre arbejde med Løvvangskolen
2016-015128
Skoleforvaltningen indstiller, 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.

Beslutning:
Drøftet.
Skoleudvalget ønsker, at der arbejdes videre med model 2, hvor Skoleforvaltningen udarbejder en sag til
Skoleudvalgets møde den 6. september 2016, der indeholder et forslag om lukning af Løvvangskolen.
Sagsfremstillingen og tilhørende høringsmateriale skal som minimum indeholde følgende:
- Forslag til opdeling af skoledistriktet
- Forslag til bygningsanvendelsen
Forvaltningen skal være opmærksom på afstand fra hjemmet til kommende skoletilbud for børn fra
specialklasserne. Dette skal indtænkes i forslaget til Skoleudvalget den 6. september. Skoleudvalget ønsker
desuden, at der udarbejdes et forslag til udbygning af specialklasserækken på Vester Mariendal Skole, til
Helhedstilbuddet fra Løvvangskolen.
Desuden skal der udarbejdes forslag til sammensætning af projektgruppe, der skal arbejde videre med
udvikling af Løvvangsområdet. Projektgruppens arbejde skal planlægges til start efter den 6. september 2016,
så der kan iværksættes handlinger umiddelbart efter 1. august 2017. Skoleudvalget ønsker, at borgernes
ønsker i Løvvangsområdet bliver udslagsgivende for de initiativer, der iværksættes.
Skoleudvalget ønsker, at forslaget sendes i høring hos alle skolebestyrelser, da flere skoler leverer elever til
Løvvangskolens specialklasser. Forslaget ønskes også sendt til Integrationsrådet, Udsatterådet,
Handicaprådet, Ældrerådet og MED-udvalgene.

Skoleudvalget

Møde den 16.08.2016
kl. 08.30

Side 1 af 2

Skoleudvalget
Bilag:
Sagsfremstilling
Bilag 1 - Elevtalsprognose Løvvangskolen 2016
Bilag 2 - OBH Rapport 080514 samt beregning af PCB renoveringsomkostninger.pdf 15066918_1_1.pdf
Bilag 3 - Scenarier med udregning af renoveringsbeløb.pdf
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