Byrådsmøde Onsdag den 28. November 2018

18/9439 Udviklingsplaner Tommerup Skole, Tallerupskolen og Glamsbjergskolen
Indstilling:
Uddannelse, Børn og Familie beslutter at igangsætte opdatering af udviklingsplaner for
dagtilbud og skoler i Assens Kommune, jf. Byrådets beslutning den 4. april.
Et flertal bestående af V, SF og DF indstiller:
 at udviklingsplaner for Tommerup Skole, Tallerupskolen og Glamsbjergskolen drøftes
med baggrund i indkomne høringssvar,
 at det besluttes at igangsætte de pågældende udviklingsplaner indenfor den
vedtagende budgetramme og fremlagte tidsramme for 2019-2020.
Et mindretal bestående af A stemmer imod. Vi ønsker at udvalget forholder sig til de punkter
som bestyrelserne på henholdsvis Glamsbjerg og Tallerup skole nævner i deres hørringssvar,
og får dem med ind i en økonomisk prioritering.
Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer, B, F og V anbefaler





at udviklingsplanerne for Tallerupskolen og Glamsbjergskolen igangsættes inden for den
vedtagne budgetramme for budget 2019-2020,
at der meddeles anlægsbevilling til følgende projekter:
o 1,6 mio. kr. i budget 2019 til ombygning og renovering af håndværk og designfaglokale samt musik og motorik på Tallerupskolen
o 1,320 mio. kr. i 2019 til åbninger mellem lokaler og nyt gårdrum på
mellemtrinnet på Glamsbjergskolen
o 3,379 mio. kr. i 2020 til sammenlægning af lokaler, flytning af biologi i
overbygningen og udskiftning af facadeelementer på Glamsbjergskolen, samt
at anlægsbeløbene samtidig frigives.

Flertallet bemærker, at midler til Tommerup skole (etape 2) er frigivet i forbindelse med
godkendelse af budget 2019-2022 og igangsættes i løbet af 2019.
Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer, A, anbefaler mindretalsindstilling fra
Uddannelse, Børn og Familie.
Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem, O, anbefaler, at sagen returneres til Uddannelse,
Børn og Familie til fornyet drøftelse.
Beslutningstema:
Drøftelse og beslutning af udviklingsplaner for Tommerup Skole, Tallerupskolen og
Glamsbjergskolen.
Sagsfremstilling:
Sagen er udskudt fra udvalgets møde den 3. september 2018.
I forlængelse af Byrådets beslutning 4. april 2018, har arkitekt Gorm Nielsen udarbejdet nye
udviklingsplaner for Glamsbjergskolen og Tallerupskolen. Udviklingsplanerne er vedlagt som
bilag.
Udviklingsplanerne udarbejdes med udgangspunkt i fremskrevne elevtal for de kommende år.
Bygningsomkostningerne er prissat i bilag.
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I budgettet for 2019-2022 er der afsat i alt 14,3 mio. kr. I budget 2018, er der afsat 400.000
kr. til en opdatering af udviklingsplanerne for dagtilbud og skoler i Assens Kommune.
Der er ved budgetvedtagelsen derudover overført 11,8 mio. kr. til færdiggørelse af etape 2 på
Tommerup Skole.
Tallerupskolen og Glamsbjergskolen, har begge haft foretræde for udvalget, og i den
forbindelse afleveret bud på, hvad der bør ske rent bygningsmæssigt på skolerne.
Planerne for Tallerupskolen og Glamsbjergskolen har været i høring hos skolernes bestyrelser
og MED-udvalg. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Begge skoler stiller spørgsmålstegn ved
elevtalsprognoserne i materialet.
Glamsbjergskolens bestyrelse og MED-udvalg har indsendt samlet høringssvar, hvor det bl.a.
bemærkes, at det giver god mening at samle de kreative fag centralt i skolen, hvorfor en
flytning af SFO anses som nødvendig. Desuden har SFO brug for mere plads, end det der er
foreslået i planen. Skolens prioritering til ombygningen fremgår af høringssvaret.
Tallerupskolens MED-udvalg foreslår, i sit høringssvar, alternativ til forslaget i udviklingsplanen
vedr. ombygning af aula og ændring af nuværende musiklokale til finværksted, til i stedet at
opføre et nyt lokale i tilknytning til det nuværende sløjdlokale, idet musiklokalet er renoveret
og lyddæmpet i 2014, og fremstår særdeles velfungerende.
Tallerupskolens bestyrelse påpeger, at skolen mangler kvadratmeter for at kunne opretholde
den bygningsmæssige kvalitet og at der er et presserende behov for tre nye klasselokaler i
tilknytning til udskolingen. Bestyrelsen finder, at udviklingsplanen forringer skolens fysiske
rammer.
Byrådet har i budgetaftalen for 2019 besluttet, at der skal afsættes 6,3 mio. kr. til renovering
af Tallerupskolen og Glamsbjergskolen i 2019-2020.
Herudover, er der afsat 2x4 mio. kr. i 2021-2022, der kan anvendes til at gennemføre de
resterende projekter i Gorm Nielsens udviklingsplaner. (Tommerup Skole og
Glamsbjergskolen).
Skolernes egne ønsker kan derfor ikke imødekommes inden for det vedtagne budget 20192022.
Økonomi:
Administrativ tilføjelse efter sagens behandling i Uddannelse, Børn og Familie:
Der i budget 2019-2022 på investeringsoversigten afsat henholdsvis 11,8 mio. kr. i 2019 til
Tommerup skole (etape 2) og 2,5 mio. i 2019 og 3,799 mio. kr. i 2020 til Tallerupskolen og
Glamsbjergs skole.
Midlerne til Tommerup skole (etape 2) er frigivet i forbindelse med godkendelse af budget
2019-2022 og igangsættes i løbet af 2019.
Tommerup skoles 3. etape er anført i investeringsoversigten. Projektet indgår ikke i
prioriteringen for 2019 og 2020. Der udarbejdes særskilt sag herom på et senere tidspunkt.
Midlerne til Tallerupskolen og Glamsbjerg skolen er ikke på samme måde frigivet ved
godkendelsen af budget 2019-2022, hvorfor Byrådet skal meddele bevilling og frigive beløbet
til anlægsprojekterne.
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Beløbene henføres til nedennævnte projekter, jf. investeringsoversigt for Tommerup,
Glamsbjerg og Tallerup skoler:
Tallerupskolen:
 Ombygning og renovering håndværk og design-faglokale samt musik og motorik: 1,6 mio.
kr. i 2019.
Glamsbjerg:
 Mellemtrin: Åbninger mellem lokaler og nyt gårdrum: 1,320 mio. kr. i 2019
 Overbygning: sammenlægning af lokaler, flytning af biologi og udskiftning af
facadeelementer: 3,379 mio. kr. i 2020 (det bemærkes, at delprojektet derved nedjusteret
fra 3,505 mio. kr. til 3,379 mio. kr. så det holdes inden for den afsatte budgetramme.)
Der er samlet afsat 6,299 kr. mio. i budgetårene 2019 samt 2020.
Beslutningskompetence:
Byrådet.
Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 03-09-2018:
Uddannelse, Børn og Familie udsætter sagen til budgetforhandlingerne er afsluttet.
Afbud:
Jens Henrik W. Thulesen Dahl
Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 05-11-2018:
Uddannelse, Børn og Familie beslutter at igangsætte opdatering af udviklingsplaner for
dagtilbud og skoler i Assens Kommune, jf. Byrådets beslutning den 4. april.
Et flertal bestående af V, SF og DF indstiller:
 at udviklingsplaner for Tommerup Skole, Tallerupskolen og Glamsbjergskolen drøftes
med baggrund i indkomne høringssvar,
 at det besluttes at igangsætte de pågældende udviklingsplaner indenfor den
vedtagende budgetramme og fremlagte tidsramme for 2019-2020.
Et mindretal bestående af A stemmer imod. Vi ønsker at udvalget forholder sig til de punkter
som bestyrelserne på henholdsvis Glamsbjerg og Tallerup skole nævner i deres hørringssvar,
og får dem med ind i en økonomisk prioritering.
Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2018:
Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer, B, F og V anbefaler





at udviklingsplanerne for Tallerupskolen og Glamsbjergskolen igangsættes inden for den
vedtagne budgetramme for budget 2019-2020,
at der meddeles anlægsbevilling til følgende projekter:
o 1,6 mio. kr. i budget 2019 til ombygning og renovering af håndværk og designfaglokale samt musik og motorik på Tallerupskolen
o 1,320 mio. kr. i 2019 til åbninger mellem lokaler og nyt gårdrum på
mellemtrinnet på Glamsbjergskolen
o 3,379 mio. kr. i 2020 til sammenlægning af lokaler, flytning af biologi i
overbygningen og udskiftning af facadeelementer på Glamsbjergskolen, samt
at anlægsbeløbene samtidig frigives.

Flertallet bemærker, at midler til Tommerup skole (etape 2) er frigivet i forbindelse med
godkendelse af budget 2019-2022 og igangsættes i løbet af 2019.
Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer, A, anbefaler mindretalsindstilling fra
Uddannelse, Børn og Familie.
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Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem, O, anbefaler, at sagen returneres til Uddannelse,
Børn og Familie til fornyet drøftelse.
Beslutning Byrådet den 28-11-2018:
Økonomiudvalgets flertals indstilling sattes til afstemning.
For stemte 17 medlemmer (B, C, F og V).
Imod stemte 12 medlemmer (A, O og Ø)
Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod
Økonomiudvalgets flertals indstilling var herefter godkendt.
Afbud:
Rie Nielsen
Berit Schaldemose
Jens Henrik W. Thulesen Dahl
Bilag:
Udviklingsplan for Glamsbjergskolen
Udviklingsplan for Tallerupskolen
Tallerupskolen - Høringssvar fra MED-udvalget
Tallerupskolens bestyrelse - Høringssvar
Glamsbjergskolen - Høringssvar
Investeringsoversigt for Tommerup- Tallerup- og Glamsbjergskolerne oktober 2018.xlsx

