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Høringssvar for RULL-projekter 2014-17
På Gammelgaardsskolen glæder vi os over at den gamle SFO-grund på Klokkervej får en ny god
anvendelse frem for den farlige "legeplads" den er nu.
Derimod forstår vi ikke, hvorfor Gammelgaardsskolen ikke er kommet i betragtning til den nye runde
med RULL-projekter.
Gammelgaardsskolen har igennem de sidste mange år gentagne gange gjort opmærksom på de store
bygningsmæssige vanskeligheder, som skolen har. Skolen er bygget til at være en tre sporet skole, og
når en skole går fra at være tre-sporet til fire-sporet medfører det for flere fags vedkommende et
behov for to faglokaler. Det øgede antal lektioner som følge af den nye folkeskolelov øger dette behov.
På trods af enkelte ombygninger har vi stadig massiv mangel på m2, hvilket f.eks. ses af, at vi til næste
år får to klasser, der ikke kan få deres eget klasselokale.
Bevægelse har fået en væsentlig betydning i den nye folkeskolelov. På Gammelgaardsskolen har vi to
små gymnastiksale fra 1962, og derfor må alle elever fra 6.–9. klasse tage til Globus1 eller i Åbyhallen
for at have idræt. Transporttiden dertil er af væsentligt omfang ! De resterende 24 klasser fra 0.–5.
klasse (+ de resterende 6. – 9. klasser) lægger beslag på de to gymnastiksale fra 8–16 hver dag. Det er
derfor ikke muligt at finde ekstra tid i større lokaler til bevægelse indendørs – det udgangspunkt er
simpelthen ikke godt nok til at gå den nye reform med 45 minutters bevægelse om dagen i møde !!
På trods af at skolen selv har finansieret adskillige projekter for at rette op på de ikke tidssvarende
faglokaler, som skolen overtog i meget dårlig stand i forbindelse med at skolerne selv skulle stå for
indvendig vedligeholdelse, så er der stadigt faglokaler, som er utidssvarende. Vi kan vi f.eks. nævne, at
•

billedkunstlokalet er placeret i kælderen med små vinduer i loftshøjde som eneste lysindfald

•

biologi-lokalet stadigt fremstår som ved skolens bygning for 50 år siden

•

håndarbejde og sløjd er fysisk adskilt

Musikskolen kom ind på Gammelgaardsskolen i indeværende skoleår, og det er vi meget glade for.
Det har dog været uhyre svært at finde den fornødne plads til musikskolen. Folkeskolereformen
lægger vægt på til et større samarbejde med det lokale foreningsliv – det er de fysiske rammer på
skolen ikke til ! Kommunens 0-18 års strategi ønsker et stærkt overgangsarbejde mellem børnehaver
og skole, men vi kan ikke finde den fornødne plads til at imødekomme børnehavernes ønsker om at
bruge skolens faciliteter.
På trods af prognoser, som peger på, at skolens elevtal er stagnerende, så har erfaringerne fra de sidste
mange prognoser vist, at de ikke holder på Gammelgaardsskolen. Skolen har en konstant elevtilgang
uanset, hvad prognoserne end siger. Vi er godt på vej til at runde de 1000 elever.
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