
Anlægsudvidelsestemaer – arealeffektivisering 

I forbindelse med arealeffektiviseringsprojekterne for 2017 har der været sendt høringsbrev ud til: 

• MED-udvalg for berørte skoler og dagtilbud

• bestyrelser for berørte skoler og dagtilbud

• berørte foreninger

• MED-udvalg for biblioteket

Høringsfristen var den 1. september. Der er indkommet følgende høringssvar: 

1. MED-udvalg for Tåsingeskolen

2. Bestyrelse for Tåsingeskolen

3. MED-udvalg for Vestermarkskolen

4. Bestyrelse for Vestermarkskolen

5. MED-udvalg, bestyrelse og ledelse for Heldagsskolen

6. MED-udvalg og bestyrelse for Vestermarkskolen (om flytning af Værkstedsklassen)

7. MED-udvalg, bestyrelse og lederteam for Dagtilbud Dagplejen

8. MED-udvalg, bestyrelse og lederteam for Dagtilbud Sundet

9. MED-udvalg for Dagtilbud Egebjerg

10. Bestyrelse for Dagtilbud Egebjerg

11.Taasinge Museumslaug

12.Egebjerg Lokalhistoriske Forening

13.Egense Husflid

14.Sydfyns Modeljernbaneklub 87

15.MakerLab Svendborg

16.Egense Spejderne

17.Hundstrup Sogne og Aktivitetsforening



 

Samlet høringssvar fra Tåsingeskolens MED-udvalg 
vedrørende to arealeffektiviseringsprojekter på 
Tåsingeskolens afdeling Sundhøj og afdeling Lundby 2017 
 

Tåsingeskolens MED-udvalg har gennemgået de fremsendte forslag og har 
følgende betragtninger: 
 

1. Konsekvenser af byggeriet set i relation til kerneopgaven; elevernes 
læring, trivsel, udvikling og dannelse 
Tåsingeskolen skal løse kerneopgaven på bedste vis og det kræver en høj faglighed, en 
etisk og pædagogisk tilgang, et professionelt samarbejde samt gode fysiske rammer. 
Alle disse betingelser skal være til stede som grundlag for at give børn og unge på 
Tåsingeskolen det bedste udgangspunkt for at tilegne sig viden og færdigheder samt 
bevare lysten til og glæden ved hele tiden at lære og udvikle sig som grundlag for at leve 
og virke i fremtidens samfund. 
 
De to byggeforslag understøtter i særlig grad udvikling af de fysiske rammer og det 
professionelle tværgående faglige samarbejde. 
 
En kvalificeret overgang og brobygning samt pædagogisk og læringsmæssig 
sammenhæng mellem dagpleje, børnehave og folkeskole synes mere end nogensinde at 
være påkrævet. Børn skal trives og børn skal lære, og de nationale og kommunale krav 
til disse to områder bliver ikke mindre. Det kan fx ikke nytte, at vi som system kommer 
for sent med støtte, indsats og vejledning i forhold til børn og forældres vanskeligheder. 
Det nytter heller ikke, at børnenes læringspotentiale ikke bliver udnyttet optimalt 
meget tidligt i livet. Vi ved fra forskning, at jo tidligere i livet man sætter ind med den 
rigtige læringspædagogik des mere og bedre lærer børnene alt det, der skal gøre dem 
livs- og samfundsduelige og få dem til at trives på den lange livsbane. 
 
Dagplejen, børnehaverne og Tåsingeskolen gør i dag hver især et godt og gedigent 
stykke pædagogisk arbejde. Men dette arbejde kan blive endnu bedre og langt mere 
kvalificeret, hvis vi samarbejder endnu tættere omkring børnenes læring, trivsel, 
udvikling og dannelse. Faggrupper og institutioner bør fagligt og pædagogisk lære af 
hinanden og kulturelt nærme sig hinanden. Den gensidige forståelse, indsigt, udveksling 
og koordinering bør simpelthen være mere udtalt. Fx skal pædagoger lære af lærere og 
lærere skal lære af pædagoger. Det er et fælles ansvar som alle fagpersoner på Tåsinge 
skal bidrage til. 
 
Begge byggeforslag har den konsekvens, at børnehaverne helt og delvist rykker 
sammen med Tåsingeskolen i samme bygningsmasse. Dette forhold skaber begejstring i 
Tåsingeskolens MED-udvalg fordi erfaringer med tidlig skolestart varetaget af en 
tværinstitutionelt sammensat personalegruppe på afdeling Lundby positivt har vist, at 
fremtidens optimale håndtering og løsning af den fælles kerneopgave ligger i et langt 
tættere samarbejde mellem børn, forældre, institutioner og skole. Evalueringer 
foretaget hos lærere, pædagoger, ledere og forældre på afdeling Lundby bekræfter 
dette. 

 
28.08.2017 



 
I arealeffektiviseringsforslagene vil man tillige indtænke Landet bibliotek på afdeling 
Lundby. Fra et skoleperspektiv kan vi positivt se, at dette tiltag kan berige vores skole, 
læringscenter samt arbejdet med reformelementet ’åben skole’ yderligere.   
 

2. De to konkrete byggeforslag 
 
Byggeforslaget på afdeling Sundhøj vurderes umiddelbart at erstatte og dermed 
dække de fysiske og pædagogiske behov der skal være for at lave en indskolings- og 
SFOpraksis af god kvalitet. Tåsingeskolens MED-udvalg bakker således dette forslag op, 
men med enkelte bemærkninger.  
 
Begge arealeffektiviseringsforslag har dog en konsekvens for pædagogikken. I og med 
der placeres flere børn og personale i bygningerne end nybyggeriet kan honorere, så 
indsnævrer det de pædagogiske muligheder selvsagt fordi de m2, der er til rådighed for 
underviserne vil blive færre end før effektiviseringen.  
 
Byggeforslaget på afdeling Lundby vurderes at have lidt flere konsekvenser for den 
pædagogiske praksis i SFO. Da børnehaven etableres i de nuværende SFO-lokaler og 
tillige tildeles SFO’s udearealer, så skal SFO flyttes til nye lokaler og der skal etableres 
nye udeområder (primært fliseområder, belysning og beplantning) specifikt rettet mod 
den fritidspædagogiske praksis.  
 
Efter en konkret gennemgang af bygningerne på afdeling Lundby vurderes det, at de 
bygningsmæssige ændringer kan modsvare SFO’s pædagogiske praksis både på kort og 
på lang sigt. Dette ikke mindst fordi, at helhedstænkning og samarbejde mellem skole, 
SFO og børnehave lidt efter lidt skal øges og dermed kommer til at befordre bl.a. fælles 
udnyttelse af lokaler og udearealer.  
 
MED-udvalget vil ikke undlade at nævne en yderligere forbedringsmulighed til det 
fremsendte byggeforslag på afdeling Lundby.  
 
Konkret forbedringsforslag: 
Fremfor at nedlægge det eksisterende musiklokale og give dette areal til SFO, så kan 
man i stedet for at bygge et nyt musiklokale bygge et nyt SFO-lokale. På den måde kan 
man bevare det nuværende og velfungerende musiklokale samt få et nyt og bedre 
beliggende SFO-lokale med optimalt lysindfald og langt bedre adgang til udeområdet.  
 
En sådan ændring kræver, at man øger m2-antallet med ca. 15 m2 i forhold til den 
fremsendte tegning. Til gengæld kan man bespare et nyt SFO-køkken i det nedlagte 
musiklokale, idet der allerede findes et sådan i nærhed af det foreslåede nybyggede 
SFO-lokale. Forbedringsforslaget vurderes således umiddelbart af MED-udvalget som 
udgiftsneutralt.      
 
 Alt i alt kan MED-udvalget bakke op om de fremsendte byggeforslag.  

 
Med venlig hilsen 
MED-udvalget på Tåsingeskolen 



 

Samlet høringssvar fra Tåsingeskolens skolebestyrelse 
vedrørende arealeffektiviseringsprojekter på henholdsvis 
afd. Sundhøj og afd. Lundby 2017 
 
1. Overordnet om byggeforslagene 
Overordnet kan vi som skolebestyrelse sagtens forstå rationalet i byggeplanerne på 
Tåsingeskolen (afd. Sundhøj og afd. Lundby). Det forhold, at arealeffektivisere og 
kvalitetsmæssigt optimere den kommunale bygningsmasse til gavn og glæde for 
Tåsinges børn og borgere kan vi kun billige.  
 
At erstatte ældre bygninger med nye og dermed etablering af energirigtige løsninger 
falder helt i tråd med den udvikling, der i forvejen er i det kommunale 
energioptimeringsprojekt ’Smart-City-Sundhøj’ - som Tåsingeskolen også er stærkt 
involveret i. 
 
At skabe nye fysiske rammer og dermed bedre betingelser for at Tåsinges folkeskole, 
børnehaver og bibliotek sammen kan løse deres stillede kerneopgaver endnu bedre kan 
vi tillige se rigtig god mening i. Ved at lægge skole, børnehave og bibliotek på samme 
matrikel og i samme bygningsmasse mener vi, som skolebestyrelse, både man kan skabe 
synergier, sammenhænge og ikke mindst øget sammenhængskraft mellem børn- og 
ungelivet samt kulturlivet på Tåsinge. 
 
På et overordnet plan kan vi som skolebestyrelsen bakke op om 
arealeffektiviseringerne og de affødte byggeplaner på hhv. afd. Sundhøj og afd. Lundby, 
der er beskrevet i de to fremsendte byggeforslag. 
 

2. Faglige og pædagogiske overvejelser set i relation til forslagene 
Når vi som skolebestyrelse forholder os til den nationale skolereform, der bl.a. har fokus 
på området ’åben skole’, samt endvidere Svendborg Kommunes ’vision for læring og 
dannelse for de 0-18 årige’, giver det for skolebestyrelsen rigtig god mening, at 
sammentænke institutioner (dagpleje og børnehaver), folkeskolen og kulturlivet 
(bibliotek, foreninger, klubber mv.). 
 
Den fælles kerneopgave er børn og unges læring, trivsel, udvikling og dannelse. Hvis 
denne kerneopgave i fremtiden skal løses til fuld tilfredshed for både Tåsinges borgere 
og samfundet generelt, bør der i skolebestyrelsens øjne etableres et langt tættere og 
dybere samarbejde mellem dagpleje, børnehave, folkeskole og kulturlivet på Tåsinge. 
Der skal ikke længere være mulighed for ”silotænkning”, men derimod skal der være 
’helhed i opgaveløsningen’ jf. Svendborg Kommunes værdigrundlag. Der bør opbygges 
tætte relationer mellem og på tværs af faggrupper, der bør skabes gensidig forståelse af 
hinandens kerneydelser og der bør samskabes og koordineres forståelse i f.t. børne-, 
lærings-, udviklings- og dannelsessyn. På den måde kan vi samlet på Tåsinge bidrage til 
den enkelte familie og det enkelte barns tarv og opvækst bedst muligt. 
 
Kvalificeret varetagelse af kerneopgaven kræver tillige faglig udvikling blandt 
personalegrupperne på Tåsinge. Så udover gensidig forståelse og koordinering skal de 
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forskellige faggrupper, deres faglige forståelse og kultur gerne mødes med henblik på at 
udveksle og berige hinandens faglige udgangspunkt. 
 
Når vi sammenholder ovenstående faglige og pædagogiske overvejelser med de to 
beskrevne byggeforslag, så går det hele tilsyneladende op i en højere enhed. Der er med 
andre ord ikke meget der kan tale imod den udvikling, at bringe børn, forældre, lærere, 
pædagoger og kulturliv sammen i dagligdagens levede liv og praksis. 
 
Skolebestyrelsen bakker således byggeplanerne op set i relation til pædagogiske og 
faglige overvejelser.    
 

3. De konkrete bygningsforslag på henholdsvis afd. Sundhøj og afd. 
Lundby 
Skolebestyrelsen noterer sig, at byggeplanerne er udarbejdet i samarbejdet mellem de 
direkte involverede aktører; dagpleje, børnehave, skole og bibliotek, hvorfor 
skolebestyrelsen således har tillid til, at fremsendte forslag dækker de fysiske krav og 
behov der skal til, for at realisere arealeffektiviseringen forsvarligt som grundlag for 
fortsat kvalificeret varetagelse af kerneopgaven. 
 

4. Flytning af bibliotek fra Landet til afd. Lundby 
Tanken om afdeling Lundby som et såkaldt kulturcenter bliver med dette forslag 
nærmest en realitet. At samle den lokale dagplejes legestue, børnehaven, skolen, 
biblioteket og hallen i én bygningsmasse er besnærende. Det er det forslaget lægger op 
til, og det kan skolebestyrelsen kun bakke op om. 
 
Et samlingssted, hvor elever og borgere har deres daglige gang og hvor der foregår 
forskellige trivsels- og læringsfremmende aktiviteter med relevans for alle aldre, lyder 
kun som en god idé. Tåsingeskolens nuværende læringscenter kan udvikles og blive til 
hele lokalområdets læringscenter, hvor borgere - ældre som børn og unge - kan mødes 
til fælles samvær og aktiviteter. 
 
Svendborgværdien ’borgeren i centrum’ og reformelementet ’åben skole’ bliver gennem 
arealeffektiviseringen og byggeforslaget realiseret på fornemmeste vis. 
 
Skolebestyrelsen bakker således op om flytning af Landet bibliotek ind på 
Tåsingeskolen afdeling Lundby. 
 

5. Skolebestyrelsens høringskonklusion 
Tåsingeskolens skolebestyrelse bakker samlet set op om de 2 fremsendte byggeforslag 
som grundlag for kommunal arealeffektivisering på Tåsinge. 

 
 
På vegne af Tåsingeskolens skolebestyrelse 
 
 
Rudi Rusfort Kragh 
Formand for Tåsingeskolens skolebestyrelse 



Høringssvar

Arealeffektivisering 2017 – Vestermarkskolen

MED-udvalget på Vestermarkskolen ser overordnet positivt på at man overvejer at lægge dagtilbud på skolen. 
Det kan vi se rigtig god synergi i.

 Børnene får deres gang på skolen tidligere end tilfældet er nu, hvilket giver en tryghed hos barn og 
forælder.

 Overgangen fra dagtilbud til skole bliver mere lempelig for barnet og dets familie.
 Der kan hurtigere gribes ind og således være på forkant, hvis der er en bekymring for barnets læring og 

trivsel.
 Lærere og pædagoger vil i langt større udstrækning kunne arbejde sammen i professionelle 

læringsfællesskaber omkring barnet.
 Samarbejde med PPR vil blive opkvalificeret, idet der vil kunne sættes fælles målrettet ind tidligere 

end tilfældet er nu.
 Der vil blive tale om et helt børneliv på én matrikel, hvilket giver kontinuitet og ro for barnet og dets 

familie samt en udbygning af det, for skolens kendetegn, at vi er ét skoletilbud fra o. til 9. klasse med 
de fællesskaber, samspil, samarbejde, som for Vestermarkskolen er helt unikt og en grundsten.

 Vi ønsker en løsning, som er helhedsorienteret, så alle nuværende og kommende brugere vil få de bedst 
tænkelige forhold både fagligt og trivselsmæssigt.

 Det unikke ved Vestermarkskolen er, at vi er en hel skole fra 0. til 9. klasse med to spor med mange 
fællesaktiviteter og fællesskaber for alle skolens elever og forældre. Her tænkes på fælles skolefester 
for elever, søskende og forældre, for de enkelte faser, trivselsdage, morgensamling to gange om ugen 
for hele skolen samt venskabsklasser med fællesaktiviteter

Overvejelser - problematikker – udfordringer. Gives der køb på det faglige virke?
Det faglige virke udspiller sig i de enkelte klasser, i faserne og på skolen som helhed. Faglighed og 
trivsel er uadskillelige. Vi kan ikke udtale os om de nye brugeres faglighed og trivsel, mens vi for 
skolens elever ser en forringelse i forhold til eksisterende forhold, hvis man vælger en plan b.

Forringelsen ses i forhold til brug af fællesarealer ved bevægelse i undervisningen, skolen som 
idrætsskole, hvor både hal, gymnastiksal og kantine bruges meget, og hvor vi pt kan have svært ved at 
bruge lokalerne som vi ønsker i forhold til det faglige, tværfaglige og trivselsmæssigt.

Styrke det faglige arbejde inden for børneområdet og biblioteksområdet - skabe nogle nye synergier
Skolen hilser det nye læringscenter/bibliotek velkommen og ser dette sted som et vigtigt og aktivt sted 
for læring og faglig fordybelse, men tænker at ved den foreslåede plan for placering af børnehavebørn, 
at der sker en adskillelse og opdeling af skoleområdet, som ikke virker hensigtsmæssigt i forhold til 
elevernes læring og faglige fordybelse.

Det vurderes at den pædagogiske kvalitet kan bibeholdes og også øges
Vi oplever, at vi har flere sårbare elever på alle klassetrin, som på forskellige måder fordrer særlige 
hensyn i forhold til ro, plads, andre aktiviteter, samtalesteder m.m. Med den foreslåede plan frygter vi 
at disse elever vil få en vanskeligere skoledag og at andre elever også vil blive påvirket at mindre plads 
og flere mennesker.

Arbejdsmiljø og sikkerhed
 Vi anser lysforholdene i kælderen (nuværende kantine og faglokaler) for utilstrækkelige, da vi ikke ser, 

at der kan komme nok dagslys ind i rummene og da der ikke umiddelbart er mulighed for ovenlys, som 



der er i stueplan. Vi tænker at det vil påvirke elever, børn og voksnes trivsel, hvis de skal have 
kælderen som deres primære opholdssted.

 Vi ser udfordringen i at placere børnehavebørn på en 1. sal, med risiko for at falde ud af vinduerne og 
med dårlig adgang til et legepladsområde.

 Her ser vi en mere naturlig anvendelse, hvis børnehaven får lokaler, i det der i dag er indskoling og 
SFO område. Her vil de får mere direkte adgang til udearealerne og hvor disse kunne etableres mod 
skolens legeområde.

 Indskoling og SFO flyttes til nuværende mellemtrin på nordgangen, og nuværende mellemtrin flyttes til 
kælderen /kantinen og udskolingen forbliver hvor den er.

 Ligeledes ser vi muligheden for at børnehavebørnene og deres familier får separat adgang via 
indgangen mod vest, hvorved flaskehalse ved skolens nuværende hovedindgang minimeres. Ved denne 
løsning kunne skolens kantine måske bevares i nuværende størrelse, så “kun” faglokaler skulle flyttes 
og så kantinen kan bliver omdrejningspunkt både for skole og børnehave.

 Lyd og støj er i dag allerede en udfordring i denne fløj af skolen, hvor undervisningen og arbejdsroen 
forstyrres voldsomt, når der er aktiviteter i kælderen. Hvorfor der skal tages højde for det øgede 
støjniveau, der uvilkårligt vil blive, når der skal være børn og unge på begge niveauer.

 I den foreslåede plan tages ikke højde for faciliteter som forberedelseslokaler til personalet samt 
mødelokaler.

 Vi udtrykker bekymring for de trafikale forhold, som allerede på nuværende tidspunkt er udfordret i 
forhold til busser, privatbiler, cyklister og fodgængere samt elever som skal krydse Mads Hansensvej 
for at komme til deres klasselokaler. Ved en kraftig forøgelse, forudser vi voldsomme flaskehalse og 
behov for en ny trafiksikring.

MED udvalget har i denne forbindelse gjort sig nogle overvejelser der går på følgende forhold.
 Faglokaler: Det er vigtig at disse ligger samlet og at de er tidssvarende i forhold til skolereformen med 

hensyn til bevægelse i undervisningen og tid og plads til fordybelse.
 Kantinen: skal vedblive at være hele skolens fælles samlingspunkt, og er rummet efter ombygning stort 

nok til at ville kunne rumme alle de aktiviteter, som den gør i dag?
 Vi mener i MED udvalget, at det vil kræve en for stor udbygning.
 Lyd: Her skal vi være opmærksomme på musiklokale tæt på klasselokaler samt lige under børnehaven. 

Vil det støje for meget?
 Udefaciliteter: De vil blive begrænset meget for skolens vedkommende, og adgangsvejen til dem vil 

blive besværliggjort for skolens elever.
 Børnehave vil have behov for at kunne benytte gymnastiksal samt Vester Skerninge Hallen og begge 

områder er i forvejen tæt bookede i skoletiden.
 Trafikforhold: disse vil skulle ændres markant da belastningen på disse vil blive udvidet rigtig meget.
 I forvejen er her tæt trafik hver morgen og eftermiddag, og dette vil blive øget med op til 80 

børnehavebørn der skal afleveres og hentes hver dag.
 Den nuværende skoles forhold må ikke forringes, da det evt. kan være med til at elever og forældre 

søger andre steder hen for at gå i skole.
 Skulle vi ikke tage skridtet fuldt ud og også etablere vuggestue, og så udbygge fuldt ud. Det er for os 

som MED udvalg meget vigtig at processen bliver ordentlig, og at den tager den tid det tager, og 
endelig at projektet er helhedsorienteret og bæredygtigt langt ud i fremtiden også set i forhold til de 
planer, der ligger for sammenlægning og udbygning af idrætsforening og udefaciliteter omkring 
Vesterskerningehallen.

Venlig hilsen
MED udvalget på Vestermarkskolen



Arealeffektivisering 2017 – Vestermarkskolen

Høringssvar

Skolebestyrelsen på Vestermarkskolen udtaler følgende vedr. 
arealeffektivisering på Vestermarkskolen.
Skolebestyrelsen ser positivt på arealeffektiviseringen, set ud fra fire 
forhold:

1) Bedre udnyttelse af skolens mange m2. 
2) Det pædagogiske – didaktisk faglige arbejde med overgange for 

børn fra dagtilbud til skole.
3) Øget og mere kvalificeret samarbejde mellem pædagoger i 

dagtilbud og lærere / pædagoger i skolen.
4) Tættere fællesledelse mellem dagtilbud og skole.
5) Overvejelser

Ad 1.)
Skolen råder over rigtig mange gode m2, der vil kunne blive udnyttet 
bedre ved dagtilbuds tilstedeværelse på skolen.
Der ville blive mere dynamik og flow i hverdagen, hvor mange mennesker 
ville skulle færdes på matriklen. Dette ville være med til at give skolen 
nogle synergier med tre store områder placeret på samme matrikel nemlig 
skole, dagtilbud og bibliotek.
Det ville blive borgene i Vester Skerninge og omegns daglige 
omdrejningspunkt, også når vi tænker Vester Skerninge hallen med dens 
aktiviteter ind i billedet.

Ad 2. og 3.)
Det med at skifte fra dagtilbud til skole er en stor begivenhed for børn og 
forældre. Det at skolen og dagtilbud er placeret på samme sted gør, at 
denne overgang vil kunne blive kvalificeret på mange områder.
Lærere og pædagoger (skole og dagtilbud) vil qua, at de er i samme 
bygning kunne etablere mere systematiske og strukturelle rammer for et 
udviklende, samarbejde og professionelt læringsfællesskab, der vil komme 
børn og forældre til gode.

Mange problemstillinger vil kunne tages profylakse, således at eventuelle 
senere segregerings tiltag vil kunne undgås. Man vil kunne gribe ind 
tidligere og med større faglighed, og i fællesskab kunne handle på det. 
Dette vil være et kæmpe plus for alle de berørte parter.
Det at børn og forældre oplever en helhed og kontinuitet i deres dagtilbud 
og skole, giver en tryghed, ligesom det giver de fagprofessionelle nogle 

Fåborgvej 60
5762 Vester Skerninge
Tlf.: 62 23 61 00

Skolebakken 6, Ollerup
5762 Vester Skerninge

vestermarkskolen@svendborg.dk
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25. august 2017



Side 2/3

gode betingelser for at på kortsigt, men også på langsigtet, at kunne 
arbejde med fælles planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet 
med barnet/eleven. Således vil dette kunne hjælpe med at opkvalificere 
barnets /elevens udvikling til et helt menneske.

Ad 4.)
Endelig vil de to ledelser skulle arbejde tættere sammen end tilfældet er i 
dag, og det anser vi som en klar fordel i arbejdet med barnet / eleven. Det 
vil give nogle opmærksomhedspunkter, og indsatser vil kunne påbegyndes 
hurtigere og mere kvalificeret, fordi der nu kan arbejdes tværfagligt fra et 
tidligere stadie.

Vedr. økonomi så er der i starten ikke den store driftsbesparelse, sådan 
som vi ser det, men på sigt vil det gøre både skole og dagtilbud mere 
bæredygtigt, og det vil også kunne akkumulere en besparelse, sådan som 
vi ser det bl.a. ved fordele på fællesdrift effektivisering af denne.

Ad 5.)
Overvejelser:
Vi er usikre på, om der er plads nok på skolens nuværende areal, om 
skolen og dagtilbud, hvis fremskrivningstal viser at børnetallet langsomt vil 
stige også her i Vester Skerninge distriktet.

Derfor så vi gerne, at hvis skolen også skal rumme dagtilbud, så blev 
udbygget, så vi ville være helt fremtidssikret både med hensyn til evt. 
øget elevtal og mht. hele tiden fuldt og helt at kunne leve op til 
skolereformen.

Pladsforhold:
Vi kunne godt forestille os at skolens kantine, der bliver brugt til rigtig 
mange ting både i skoletiden og uden for, vil blive for lille når der laves 
klasselokaler i og omkring den.

Kørselsforholdene omkring skolen vil også blive udfordret (det er de sådan 
set allerede nu), hvis der på sigt skal bringes og hentes 80 
børnehavebørn, samtidig med at skolens elever og forældre også færdes 
på området.
Det vil kræve nogle radikale anderledes trafikforhold.

Det er for os, som skolebestyrelse, vigtigt at påpege, at det jo er et stort 
indgreb, og derfor skal processen tage den tid, det nu tager. Således at 
forventningsafstemninger bliver italesat, og at vi får det hele med, at der 
ikke er noget vi glemmer.
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Lidt vovet vil vi egentlig foreslå, at vi går all in og får oprettet en 
vuggestue ved samme lejlighed og så ud / om-bygger efter model A.

Endelig kunne vi godt forestille os, at skolens pædagogiske personale blev 
taget meget med på råd, hvad angår placering og indretning af dels 
klasselokaler dels fremtidige faglokaler. Det er meget vigtigt for måden 
hvorpå deres arbejde udføres, og så at det til stadighed øger elevernes 
progression, hvad angår læring, trivsel og dannelse.

Venlig hilsen

Skolebestyrelsen på Vestermarkskolen
 



Høringssvar: Arealeffektivisering - Heldagsskolen

En enig bestyrelse, med-udvalg og ledelse peger på en række fordele ved en 
arealeffektivisering, der samler Heldagsskolens aktiviteter på et sted - på den tidligere 
Bymarkskolen i Ollerup.

Bestyrelsen ser ingen ulemper ved projektet.

 Betydning for kerneydelsen (undervisning, pædagogik og terapi)

Sårbare elever / familier slipper for den udfordring, der ligger i endnu et skoleskift, og 
dermed et skrift af de kendte tryghedspersoner (målgruppe med udprægede socio-
emotionelle problemer). Som det ser ud pt. skal Heldagsskolens elever skifte matrikel, 
når eleven vokser fra ind- og mellemskolen på Juulgården, og skal fortsætte på 
mellem- og udskolen på Gl. Nyby.

At samle alle aktiviteter på én matrikel betyder en større ensartethed i undervisning, 
pædagogik og terapi. Derudover vil det betyde, at flere børn vil få glæde at den 
samlede sum af personalets kompetencer. På lang sigt vil det betyde, at skolens 
ydelser til stadighed er relevante, tidssvarende og effektive, som en forebyggelse mod 
disruption.

At flytte fra lokaler, der ikke oprindeligt er opført til uv. formål betyder, at skolen 
fremover vil råde over lovlige undervisningslokaler, samt lovlige lokaler til ”udvidet 
åbningstid”, der er skolens fritidsordning.

 Betydning for konfliktniveauet blandt eleverne

I foråret 2016 blev det politisk besluttet at ændre på specialundervisningsområdet i 
Svendborg Kommune, således at Heldagsskolens tilbud pr. 1.8.2018 primært rettes 
mod den målgruppe af elever med tungest belastende, sociale- og følelsesmæssige 
vanskeligheder (ændret anbringelsesstrategi). 

Undersøgelser og erfaring viser, at jo færre m2 pr. individ jo højere konfliktniveau.  
Deraf følger dårligere trivsel med mindre læring og udvikling, samt dårligere 
arbejdsmiljø til følge. 

 Betydning for arbejdsmiljøet

Større mulighed for fagfaglig og tværfaglig sparring i en bredere personalegruppe, 
skaber synergi og betyder større udnyttelse af den enkeltes spidskompetence. På 
længere sigt vil dette medføre en endnu større faglig fundering og dermed større 
arbejdsglæde. Samlet set et løft af kerneopgaven.

Dette har især stor betydning i de personalegrupper, hvor der pt. kun er en enkelt 



Høringssvar: Arealeffektivisering - Heldagsskolen
person ansat på hver matrikel: Terapi og ledelse.

På den måde kan vi sikre, at Svendborg Heldagsskole forbliver en attraktiv og 
spændende arbejdsplads, hvor dygtige medarbejdere kan få deres faglige ambitioner 
tilfredsstillet.

 Økonomisk betydning

Det er en god business-case, der årligt giver en besparelse på bygningsdriften. Hertil 
kommer en besparelse i tid og kørepenge for personalers transport fra Juulgården i 
Rantzausminde til Gl. Nyby på Tåsinge og visa versa.

Derudover ligger der en besparelse på elevtransporten, idet det vil betyde en tidligere 
overgang fra lukket kørsel til offentlig transport for de fleste elever.

Bestyrelsen er bekendt med skoleforvaltningens beregninger på tidsmæssigt brug af 
faglokaler kontra den fagfaglig (fx fysik) undervisning, der kan foregå i et almindeligt 
undervisningslokale. Bestyrelsen kan acceptere, at undervisning, der kræver et 
decideret faglokale, lægges eksternt.

Med venlig hilsen

Svendborg Heldagsskole

Bestyrelsen Med-udvalget Ledelsen



Arealeffektivisering Heldagsskolen

Høringssvar

Skolebestyrelsen og MED udvalget på Vestermarkskolen udtaler følgende.

Vi anser det for en rigtig god løsning, at flytte og samle Heldagsskolens tre matrikler og aktiviteterne 
der er knyttet hertil på en matrikel.

Skolebakken vil være et oplagt sted for Heldagsskolen. Der er plads og indretningsmæssigt er den 
umiddelbart klar til at tage i brug.

Vi har drevet Værkstedsklasse og Overgangsklassen der, lige som vi har haft Svendborg Asylskole 
placeret på denne matrikel.

Alle tre tilbud  fungerer og har fungeret fint her.

Samtidig vil vi også understrege vigtigheden og betydning af at have en hel skole samlet et sted, det 
er af allerstørste betydning for elever, forældre og personale mht. samarbejde, kommunikation 
udvikling og elevernes faglige læring og trivsel.

Hvad angår flytning af vores Værkstedsklasse, så er vi fortrøstningsfulde mht., at den bliver flyttet 
over i Spiren, når den er blevet ombygget og indrettet til at kunne huse store elever.

Så alt i alt er vi positive overfor tankerne om at flytte heldagsskolen til Skolebakken og 
Værkstedsklassen til Spiren som teorilokale, og samtidig at værkstedsklassen bevarer adgangen til 
værkstederne på skolen.

Venlig hilsen

Skolebestyrelsen og MED udvalget på Vestermarkskolen



Høringssvar fra Bestyrelsen for Dagplejen samt Dagplejens Med.Udvalg og lederteam i Svendborg 
Kommune. 

Høringssvar angående arealeffektivisering - Tåsingeskolen, Afd. Sundhøj (August 2017)

o Vi vil gerne bemærke, at Tåsinge længe har manglet en heldagslegestue, som med 
dette tiltal endelig vil blive etableret.

o Vi anbefaler, at der etableres 40 normeringspladser og plads til 20 børn i 
heldagslegestue. Vi anbefaler, at der bygges til skolen, men at dagtilbudsområdet 
selv tilpasser udnyttelsen af arealerne.

o Vi anbefaler klart niveau A, da vi kan se at kapaciteten er presset i Svendborg 
Kommune i de næste år grundet stigende børnetal. Vi mener derfor ikke, at 
skolerne kan blive ved med at stille lokaler til rådighed. 

Høringssvar angående arealeffektivisering - Tåsingeskolen, Afd. Lundby (August 2017)

o Vi anbefaler, at der etableres 40 normeringspladser og plads til 20 børn i 
heldagslegestue. Vi anbefaler, at der bygges til skolen, men at dagtilbudsområdet 
selv tilpasser udnyttelsen af arealerne.

o Vi anbefaler klart niveau A, da vi kan se at kapaciteten er presset i Svendborg 
Kommune i de næste år grundet stigende børnetal. Vi mener derfor ikke, at 
skolerne kan blive ved med at stille lokaler til rådighed. 

Høringssvar angående arealeffektivisering - Vestermark Skolen (August 2017)

o Vi anbefaler, at der etableres 80 normeringspladser og plads til 20 børn i 
heldagslegestue. Vi anbefaler, at der bygges til skolen, men at dagtilbudsområdet 
selv tilpasser udnyttelsen af arealerne.

o Vi anbefaler klart niveau A, da vi kan se at kapaciteten er presset i Svendborg 
Kommune i de næste år grundet stigende børnetal. Vi mener derfor ikke, at 
skolerne kan blive ved med at stille lokaler til rådighed. 

Høringssvar angående kapacitetsudvidelse (August 2017)

Hvis man vælger løsningen med Hjortøhus, hvilket vi vil fraråde, så skal der findes lokaler til 5 
heldagslegestuegrupper med en ugedag hver. 

Vi kan tilslutte os de øvrige muligheder, men anbefaler klart niveau A. Specielt da vi kan se, at kapaciteten 
er presset i Svendborg Kommune i de næste år grundet stigende børnetal. 



Høringssvar i forhold til arealeffektivisering og kapacitetstilpasning

Svar fra Sundets MED-udvalg, lederteamet samt forældrebestyrelsen 

Arealeffektivisering.

Overordnet kan vi tilslutte os de to forslag, da både Lundby og Vindeby er meget 
”gamle” bygninger og slet ikke optimale i forhold til de krav, der er til 
dagtilbud/læringsmiljøer i dag.

 Vi anbefaler niveau A, da vi med den erfaring vi har i dag ved, at det er svært at 
gøre brug af faglokalerne på skolen, det er gældende i både afd. Lundby og 
Sundhøj. Bliver det niveau B vil det betyde, at er næsten dagligt skal være et 
faglokale til rådighed til et læringsmiljø.

 Vedr. legepladsen ved afd. Lundby er det vigtigt, der kommer et indhegnet areal 
til børnehavens legeplads, og det skal være et større areal end det, der i dag 
tilhører Sfo’en

 Der er tvivl om, det er realistisk med 37 -40 garderober i det område, der er i 
udkastet, når der også skal være plads til heldagslegestue, børnenes tøj mv., de 
dage dagplejen er i huset.

 Vi ser det positivt i forhold til dagplejens helddagslegestuer, at de nu tilbygges 
børnehusene, og det synes vi er optimalt for samarbejdet og overgangen fra 
dagpleje til børnehave. 

 Vi ser også store fordele i dagligt samarbejde i afd. Lundby i forhold til 
samarbejde mellem børnehaven og Sfo, bl.a. mulighed for at åbne og lukke 
sammen og dermed bruge personaletimerne optimalt, altså at opholdslokalerne 
bruges fælles i ydertimerne, og personaletimerne kan fordeles imellem de 2 
afdelinger.

 I forhold til afd. Sundhøj; her er brug for m2 til 40 normeringspladser og en 
heldagslegestue ved salg af Vindeby. Hvordan vi bruger fordelingen, opfordrer vi 
til, bliver et samarbejde mellem de to dagtilbud i området og dagplejen. Vi skal 
have fokus på, hvor og hvordan vi bruger normeringen bedst muligt. Det er 
pladser vi har brug for, for at håndtere kapaciteten i Sundhøjs området.

 Vi ser også her en pædagogisk fordel i at samarbejde med Sfo’en i forhold til 
overgang til skolen.

Vi anbefaler, at ledelsen af dagtilbud på Tåsinge bliver i et dagtilbudsområde, på trods af 
fysisk tilbygninger til skolen. Det anbefaler vi, fordi der i Svendborg kommune er 
igangsat meget fagligt arbejde/projekter på 0-6 års området, bl.a. ”FOKUS” (”tidlig 
opsporing”) – ”læringsledelse”, som godt nok er fælles for skole og dagtilbud, dog skal 
det håndteres helt anderledes på dagtilbud – forskning/projekt ”Aktive børn”. Vi kan 
frygte, at man får dekoblet de 3 børnehuse fra den helhed, vi har fået skabt på 
dagtilbudsområdet, og dermed mister den høje faglighed, der er opbygget og kræver 
konstant vedligeholdelse.

Kapacitetstilpasning:

 Vi anbefaler, at pavillonen, som opstilles ved Solsikken pr. 1.10 2017, gøres 
permanent i form af en tilbygning. Vi kan se, at der i fremtiden vil være behov for 
de 14 ekstra vuggestuepladser på Tåsinge, og ved at have 2x14 vuggestue-
pladser, er der en god fordeling mellem vuggestue og dagpleje på Tåsinge.

Vi vælger ikke at forholde os til de andre forslag, dog vil vi gøre opmærksom på, at en 
”ren” vuggestue med 40 børn, kan give udfordringer i forhold til børnehave-fordeling, og 
giver dermed ikke den gode overgang for børnene, som det sker i integreret børnehuse.



   

 

Høringssvar fra Egebjerg MED-udvalg. 

 
Egebjerg’s MED-udvalg har på MED-mødet den 23. august behandlet 

materialet om arealeffektiviseringsprojektet vedr. Egebjerg V. 
Skerninge Børnehus. 
 

Vi mener, at projektet giver gode mulighed for at fremtidssikre 
pladserne for de 0-6 årige i området. Ved at man tænker 0-6 år, giver 

det en fleksibilitet i forhold til en kombination af børnehavepladser og 
vuggestuepladser. Hvorfor vi gerne vil opfordre til, at der samtidig 
etableres en vuggestuegruppe, dette vil give større sammenhæng i 

projektet, ligesom det vil gøre os konkurrescedygtige med de private 
tilbud i området. 
 

Vi finder det positivt, at alle børn kan være på samme matrikel, samt at 
kvadratmeterne forøges.  
 

Ved etablering af en heldagslegestue i projektet, kan samarbejdet med 

dagplejen udbygges yderligere, dette vil bl.a. give bedre muligheder for 
børnenes overgang fra dagpleje til børnehave. Etableres der samtidig 

en vuggestuegruppe vil der også her kunne skabes et spændende 
samarbejde på tværs. 
 

Matrikel-fællesskabet mellem dagtilbud og skole finder vi rigtigt godt. 

Ligeledes finder vi det godt og nødvendigt for den faglige udvikling for 
0-6 årige og en kvalificeret løsning af kerneopgaven, at den 

pædagogiske teamleder fortsætter med at være koblet til den 
nuværende organisering på dagtilbudsområdet med et fagfagligt 
lederteam med andre PTLer samt DTL, som er forankret i kommunale 

dagtilbud med en fælles vision, mission og arbejdsgrundlag. Dette for at 
understøtte den helhed og synergi der er skabt på dagtilbudsområdet 

og I Egebjerg blandt andet i forholdt til udmøntningen af de 
igangværende, de tidligere og kommende projekter – FOKUS, 

Læringsledelse, Aktive børn i Dagtilbud, TAG, BIC… 
 

Når legepladsen etableres er det vigtigt, at der tænkes i zoner, 
læringsrum og aktive børn, derfor er størrelsen og indretningen helt 

essentiel i planlægningen af legepladsen. 
 

I de beskrevne muligheder for at skolens aktivitetsrum kan benyttes til 

fælles brug, ser vi det problematisk i forhold til at faciliteterne ikke er 
indrettet til dagtilbudsaldersgruppen. Ud over gymnastiksalen vil det 
give udfordringer i forbindelse med brugen af disse. 
 

Når arbejdet med projektet går i gang forventer vi, at pædagogisk 
teamleder og AMR sikres plads i projektgruppen, da der i principskitsen 

skal justeres for at sikre at et dagtilbud på Vestermarkskolen kan 
fungere optimalt.1 
 

MED-udvalget i Egebjerg vil gerne bakke op om, at der arbejdes videre 

med projektet, at flytte Vester Skerninge Børnehus til 
Vestermarkskolen. 
 
 

Med venlig hilsen 
MED-Udvalget i Egebjerg. 

 

                                           
1 ”De 13 rigtige” vedlagt. 
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Principper ved ny- og tilbygning på dagtilbudsområdet. 
Udarbejdet af dagtilbudslederne 2013. 
 

De ”13 rigtige”: 
 Vi bygger til børn - alle børn. 

 Alle "børne"-kvadratmeter og udearealer er leg- og læringsrum. 

 Leg- og Læringsrum understøtter de 6 læreplanstemaer: (naturen og 
naturfænomener; kulturelle udtryksformer og værdier; krop og 
bevægelse, sproglig udvikling; alsidig personlig udvikling samt 
sociale kompetencer) 

 Leg- og Læringsrum med fordybelse uden forstyrrelse. 

 Det lille i det store. 

 Fleksibilitet i rummene i forhold til størrelse og anvendelse. 

 Flere indgange, færre gennemgange. 

 Børnenes mulighed for overblik: at deltage, at betragte, at holde 
pause. 

 Sammenhæng mellem Produktionskøkken og pædagogisk køkken. 

 Faciliteter til møder, pædagogisk forberedelse og depot samt 
placering af børnetoiletter, der understøtter den pædagogiske 
hverdag. 

 Børnehuset er også forældrenes mødested og medarbejdernes 
arbejdsplads. 

 Bæredygtighed i forhold til energi, materialevalg, vedligeholdelse og 
støj/akustik og lys. 

 Sammenhæng mellem gammelt og nyt i genindretning ved tilbygning 





Taasinge Museumslaug
KIRKEBAKKEN 1, BREGNINGE – 5700 SVENDBORG.  CVR Nr: 26 86 05 12

TAASINGEMUSEUM@MAIL.DK      WWW.TAASINGE-MUSEUM.DK

         

Høringssvar vedr. Arealeffektiviseringsprojektet i Svendborg 
Kommune

2017-08-27

Taasinge Museumslaug fremsender hermed høringssvar vedr. ovennævnte, som involverer 
Taasinge Lokalhistoriske Arkiv, Biblioteksvej 1, matr. 2h, Lundby, Tåsinge.

Arkivet er placeret i Landet Bibliotek, som ønskes solgt. Her har arkivet haft til huse siden dets 
oprettelse i 1973.

1906 blev den ældste del af bygningen opført og skøde udstedt til Marie Lolk den 31/10 1906.

1939 forærer Marie Lolk sit hus til biblioteksbrug, imod at hun måtte bo i en lille del af huset indtil 
sin død. Skøde udstedt til Taasinge Bibliotek 28/11 1939.

1943 blev biblioteksbygningen udvidet med 32 m2. 

1951 kom den store udvidelse af biblioteksbygningen til den nuværende størrelse. 
Taasinge Bibliotek blev nu omtalt i hele Danmark og flere steder i udlandet, som Danmarks største 
og mest moderne sognebibliotek. Som det første sted i Danmark starter Taasinge Bibliotek udlån af 
grammofonplader og reproduktioner (”malerier”) til ophængning i hjemmene. Ligeledes var 
biblioteket det første sognebibliotek med specielle områder indrettet til udlån til børn og unge.

1962 blev resten af bygningen inddraget til brug for biblioteket efter Marie Lolks død i 1961. 
Biblioteket samlede også lokalhistoriske arkivalier, som kunne beses, men ikke udlånes.

1965 foræres den velholdte bygning vederlagsfrit til Tåsinges 3 kommuner: Landet, Bjerreby og 
Bregninge, men blev fortsat drevet af den selvejende forening Taasinge Biblioteksforening.

1966 blev de 3 kommuner sammenlagt til Tåsinge Kommune og biblioteksbygningen overgik til 
denne.

1973 oprettedes Taasinge Lokalhistoriske Arkiv i et rum i biblioteksbygningen. Her blev 
bibliotekets samling af arkivalier samt folkemindesamleren Povl Fredholms omfattende 
lokalhistoriske samling starten på Taasinge Lokalhistoriske Arkiv, som hører under Taasinge 
Museumslaug.



Igennem årene er der kommet meget til. Så meget, at arkivet nu næsten ikke kan være i lokalerne, 
der også omfatter loftsafdelingen. I alt 244 hyldemeter og ca. 80 m2 rum. Det er ikke muligt at 
afholde større samlinger, f.eks. skoleklasser og slægtsforskningskurser.

Med den baggrund bygningen har, er det indlysende, at arkivet fremover skal være placeret på
 Tåsinge. Det er os bekendt, at arkivet ikke kan flyttes ind på Lundby Skole p.g.a. pladsmangel. 
Hvis det er muligt at klare den årlige driftudgift, ser vi en mulighed i, at lauget overtager hele 
bygningen for et symbolsk beløb, da vi ikke skønner, at den overhovedet kan sælges til andet 
formål.

En efterisolering vil kunne nedbringe driftsudgiften en del. Det er en dårlig vedligeholdt bygning 
der vil kræve en del frivilligt arbejde. Taget er fra 1951 og har overskredet holdbarhedsgrænsen på 
60 år.
Arkivets pladsproblemer vil være løst langt ud i fremtiden, hvis vi får rådighed over hele 
bygningen.

Venlig hilsen

Arkivleder Lone Fallentin Keld Thrane
Taasinge Lokalhistoriske Arkiv Formand for Taasinge Museumslaug

Bilag 1: Tingbogsnotater
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29. august 2017
Til:
Center for Ejendomme 
og Teknisk Service
Ejendomsadministrationen
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

Vort høringssvar ang. arealeffektiviseringsprojekt 2017

Idet vi har forståelse for Svendborg Kommunes spareplaner i de kommende års budgetter, og 
således indgår i en helhedsplan for  genplacering af diverse institutioner og foreninger, ser vi os 
nødsaget til at påpege, hvilke konsekvenser det vil få for Os.

Vi har således haft til huse i Vester Skerninges gl. stationsbygning siden 1975. Og i de mange år 
har vi indsamlet og modtaget en stor mængde private indleveringer hidrørende fra den gamle 
Egebjerg Kommune. Herunder også overtaget historisk materiale fra den forhenværende 
Egebjerg kommunes arkiver. Alt materiale er overdraget os på tro og love af alle ydere. – Vort 
pladsbehov ved flytning er således ingen lunde mindre end vort nuværende omfang, idet Arkivet 
er ved at være på sit maksimum i de nuværende rammer.

Hundstrup Fritidscenter vil således være et godt alternativ for ny placering, og vi har ved 
opmåling og indretning set de muligheder, en sådan flytning kan tilvejebringe.           Se bilag 1-2 

Vores økonomi er således tilrettelagt, at driften gennem alle årene har været  og er baseret på 
indtægter fra kontingenter og offentlige tilskud jvf vedlagte sidste 3 års regnskaber. Se bilag 3-5 
Anskaffelse af udstyr såsom EDB, Film- og lydudstyr  er finansieret ved donationer fra fonde o.l. 
Vor formue er derfor kun af beskeden karakter.

Der er derfor visse begrænsninger for Os ved en flytning:
o Svendborg Kommune må afholde udgifter ved flytning

o Rent fysisk ser vi Os ikke i stand til at foretage den egentlige fraflytning, men er indstillet 
på nødvendigheden af at bistå flyttefirma ved fra-  og indflytning.

o Svendborg Kommune må afholde udgifter til indretning af lokaler. 
1. Opbevaring af arkivalier kræver mørklægning af nogle lokaler.
2. Edb- og internetfremføring til arbejdspladser
3. Mindre bygningsændringer (flytning af døre - køkkenfaciliteter)   Overslag Bilag 6
4. Mindre el-arbejder Install eks. fremviser og lærred                        
5. Malerarbejder efter børnehaven 

o Svendborg Kommune må i en vis udstrækning indkøbe nyt inventar eller også brugt fra 
eget depot, idet en stor del af hyldereoler fra 2.sal er fast inventar i bygningen. 
Mobilreoler fra eget depot kan dog frigøre en del af vore egne reoler.

Bilag i alt 6

Egebjerg Lokalhistoriske Forening – Arkiv
Vestre Stationsvej 2, 5762 Vester Skerninge, tlf. 62 24 42 15

Email: egebjerg-lhf@get2net.dk   -   www:  egebjerglokalarkiv.dk

mailto:egebjerg-lhf@get2net.dk
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Der skal gøres opmærksom på, at vi ikke kan dele vore lokaler med andre aktiviteter, idet vi er 
underlagt klausuler efter arkivalie- og personregisterloven og samtidig i besiddelse af en del 
udstyr. Hundstrup Fritidscenter er dog af en sådan størrelse, at det kan rumme flere aktiviteter 
til gavn for kommunens nordvestlige udkant.

Men, hvis udflytningsplanerne ikke bliver til noget, så trænger vore nuværende lokaler til 
renovering. I 1975 overtog  Arkivet lokalerne som de forefandtes. – Køkken er stadig udstyret 
med sort komfur og køkkenbord er det oprindelige fra 1912. Elinstallationer er mangelfuld i f.t. 
behov. Vi er trods alt 11 personer ”på vagten” hvoraf 8 betjener sig af EDB. Dette stiller store 
krav til installationerne. Arkivet har derfor et ønske om aftale for en  plan vedr. renovering af 
lokalerne ifald udflytningsplanerne ikke gennemføres. 

Det vil være med en vis vemod, såfremt Arkivet skal skifte adresse. Bygningen i sig selv er  en 
del af historiefortællingen for Vester Skerninge. Men selvom det for nogen af os har været en 
”livsopgave” at skabe Arkivet, så ser vi de positive ting ved de muligheder en udflytning til 
Hundstrup Fritidscenter vil give Arkivet. 

 

Erik Christensen
Formand

Bilag i alt 6
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  Hundstrup Fritidscenter
Emne:       Beliggenhedsplan         Angår: Arealbehov for Egebjerg Lokal Arkiv.
Målestok: Ikke målfast.                Dato: 08.08.2017                    Udarbejdet af: Erik Christensen

Egebjerg Lokalhistoriske arkiv ca. 290 m2

Bilag 2
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Bilag 4
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Bilag 5
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Bilag 6

Overslag flytteomkostninger

 Svendborg Møbeltransport
1. Omfang: ca. 160 m3 flyttegods incl. ca. 650 stk flyttekasser. 
2. Nedtagning og opsætning af stålreoler. Der er 2 pengeskabe i godset

kr. 110.000,-

 Gulv-centeret, Svendborg
1. Rullegardiner, sorte ved arkiver
2. Lamelsystem ved kontorer            

kr.   33.700,-      
 Scan-Flex Mobilreoler

1. Nedtagning, flytning og opstilling 2x (incl evt. fra depot)
kr.   25.000,-

 Elarbejder, herunder fremføring af internet
1. Herunder fremføring af internet – Belysninger                                         kr.  25.000,-

 Tømrer/snedker
1. Eksist. dør i nyt dørhul
2. Køkkenelementer flytning

kr.   15.000,-
 VVS-arbejder

1. Vand og afløb ved køkken
kr.     7.500,-

 Malerarbejder
1. Indkøb materialer (eget arbejde)                                                                kr.  10.000,-

 Diverse 
1.  Egne småanskaffelser                                                                                kr.   10.000,-                

______________
Samlet overslag I alt kr.  236.200,-                 
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Egense,	  den	  22.	  august	  2017	  
	  
	  
Til	  CETS	  
v.	  Søren	  Bach-‐Hansen	  
	  
	  
Høringsbrev	  til	  Svendborg	  Kommune	  med	  kommentarer	  til	  planerne	  
om	  at	  flytte	  Egense	  Husflid	  væk	  fra	  Juulgården.	  
	  
Torsdag	  den	  6.	  juli	  2017	  var	  bestyrelsen	  for	  Egense	  Husflid	  kaldt	  til	  
informationsmøde	  på	  det	  gamle	  rådhus	  i	  Vester	  Skerninge.	  Bag	  indbydelsen	  stod	  
Bjarne	  Abildtrup,	  fritidskonsulent.	  Til	  stede	  var	  også	  Brian	  Schaltz	  samt	  Allan	  K.	  
Filtenborg,	  CETS.	  Emnet	  var	  lokaler	  og	  arealeffektivisering.	  På	  mødet	  blev	  vi	  
forelagt	  planer	  om,	  at	  foreningens	  nuværende	  lokaler	  i	  Juulgården	  evt.	  skulle	  
sælges	  eller	  bruges	  til	  andet.	  Tidsrammen	  lød	  på	  ændringer	  omkring	  august	  
2018,	  så	  den	  kommende	  kursussæson	  ikke	  berøres.	  
I	  bestyrelsen	  er	  vi	  naturligvis	  ikke	  glade	  for	  udsigterne	  til	  at	  skulle	  flytte,	  
medmindre	  det	  er	  til	  lokaler,	  der	  ligger	  i	  lokalområdet	  og	  lever	  op	  til	  foreningens	  
behov.	  
	  
I	  2013	  var	  vi	  også	  igennem	  et	  forløb,	  hvor	  heldagsskolen,	  der	  også	  holder	  til	  på	  
Juulgården,	  ønskede	  at	  overtage	  foreningens	  lokaler.	  Dengang	  gik	  vi	  i	  dialog	  og	  
blev	  enige	  om	  en	  ordning,	  der	  tilgodeså	  begge	  parters	  behov,	  ved	  at	  foreningen	  
afgav	  et	  lokale	  og	  byggede	  lidt	  om.	  Det	  har	  indtil	  nu	  fungeret	  til	  begge	  parters	  
tilfredshed.	  
	  
Egense	  Husflidsforening	  blev	  stiftet	  i	  1957	  og	  kan	  altså	  fejre	  60	  år	  jubilæum	  i	  år.	  
Det	  er	  en	  udløber	  af	  Svendborg	  Husflidsforening,	  der	  blev	  stiftet	  i	  september	  
1911,	  altså	  for	  106	  år	  siden.	  I	  1976	  blev	  de	  to	  foreninger	  lagt	  sammen,	  og	  siden	  
1995	  har	  foreningen	  holdt	  til	  på	  Juulgården	  mellem	  Egense	  og	  Rantzausminde.	  
Gennem	  alle	  årene	  har	  det	  været	  en	  aktiv	  forening,	  der	  har	  fornyet	  sig	  i	  takt	  med	  
det,	  der	  rører	  sig	  i	  tiden.	  
	  
Egense	  Husflid	  har	  på	  nuværende	  tidspunkt	  ca.	  	  90	  medlemmer,	  hvoraf	  i	  hvert	  
fald	  halvdelen	  er	  lokale.	  Vi	  har	  god	  tilslutning	  til	  kurser	  og	  aktiviteter,	  og	  vi	  er	  
kendt	  for	  at	  være	  på	  forkant	  med,	  hvad	  der	  rører	  sig	  i	  tiden..	  Vi	  har	  både	  
undervisere	  og	  kursister	  fra	  det	  meste	  af	  landet.	  
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I	  foreningen	  er	  der	  på	  nuværende	  tidspunkt	  både	  foreningsaktiviteter	  og	  kurser	  
under	  Folkeoplysningslovens	  §	  21,	  primært	  weekendkurser,	  men	  der	  er	  også	  
kurser	  og	  aktiviteter	  i	  løbet	  af	  ugen.	  
I	  år	  2017/18	  tilbyder	  foreningen	  indtil	  videre	  17	  weekendkurser,	  4	  kurser	  i	  
sten,	  sølv	  og	  smykker	  samt	  4	  hold	  i	  sy-‐	  og	  strikkecafé.	  Af	  sidstnævnte	  8	  hold	  
foregår	  6	  på	  hverdage	  i	  dagtimerne.	  Det	  samme	  gør	  også	  to	  hold	  malere.	  (Se	  
også	  bilag	  1)	  
	  
To	  aftener	  om	  ugen	  er	  der	  aktivitetsaftener,	  hvor	  man	  medbringer	  egne	  
materialer	  og	  gør	  brug	  af	  hinandens	  viden,	  værktøjer	  og	  faciliteter,	  der	  er	  i	  
foreningens	  lokaler.	  
	  
I	  løbet	  af	  året	  afholdes	  forskellige	  møder	  på	  stedet,	  og	  der	  er	  også	  åbent	  hus	  
aktiviteter,	  julebazar	  og	  krealoppemarked,	  ligesom	  der	  også	  er	  planlagt	  en	  
foredragsaften.	  
	  
For	  at	  kunne	  afholde	  de	  ovennævnte	  kurser	  og	  aktiviteter	  råder	  foreningen	  over	  
en	  del	  inventar,	  fx	  borde,	  stole,	  skabe,	  men	  også	  maskiner	  til	  slibning	  og	  
polering,	  syning	  og	  lign.	  ,	  ligesom	  der	  arbejdes	  med	  kemikalier(syre)	  og	  
brændere,	  der	  forudsætter	  gas.	  En	  del	  af	  vore	  aktiviteter	  er	  afhængige	  af,	  at	  der	  
er	  adgang	  til	  vand	  og	  evt.	  vådområde	  samt	  tørretumbler.	  
	  
Hvis	  vi	  skal	  holde	  gang	  i	  foreningen	  og	  dens	  aktiviteter,	  er	  det	  vores	  klare	  
overbevisning,	  at	  det	  bedste	  ville	  være	  at	  kunne	  forblive	  på	  Juulgården.	  
Alternativt	  skal	  der	  findes	  nogle	  lokaler	  i	  lokalområdet,	  hvor	  der	  
	  
-‐	  kan	  afholdes	  de	  planlagte	  kurser	  i	  både	  dag-‐,	  aften-‐	  og	  weekendtimer.	  
-‐	  er	  plads	  til	  skabe	  med	  materialer	  og	  de	  maskiner,	  som	  foreningen	  råder	  over.	  
-‐	  er	  plads	  til,	  at	  foreningens	  medlemmer	  kan	  mødes	  i	  både	  dag-‐	  og	  aftentimer.	  
-‐	  er	  voksenmøbler	  (	  foreningen	  råder	  over	  relevante	  borde,	  stole,	  skabe	  og	  
opslagstavler).	  
-‐	  er	  mulighed	  for	  tilslutning	  og	  adgang	  til	  foreningens	  computer	  og	  printer.	  
-‐	  er	  mulighed	  for	  opbevaring	  af	  fagbøger,	  materialer,	  maskiner(kraftstrøm),	  
værktøj,	  syre	  og	  gas.	  
-‐	  er	  gode	  adgangsforhold.	  
	  
”Et	  blomstrende	  kulturliv,	  foreningsliv,	  fritidsliv	  og	  friluftsliv	  skaber	  
sammenhæng	  og	  netværk	  –	  trivsel	  og	  livskvalitet	  –	  sundhed	  og	  kreativitet,	  ”	  står	  
der	  på	  kommunens	  hjemmeside.	  
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Egense	  Husflid	  bidrager	  på	  Juulgården	  til	  at	  voksne	  kan	  mødes	  i	  et	  kreativt	  og	  
socialt	  samvær	  på	  tværs	  af	  alder	  og	  baggrund,	  så	  foreningen	  lever	  i	  høj	  grad	  op	  
til	  ovenstående	  udsagn.	  
Vi	  henstiller	  til,	  at	  man	  fra	  politisk	  side	  får	  løst	  det	  problem,	  som	  foreningen	  og	  
alle	  dens	  medlemmer	  og	  kursister	  kommer	  til	  at	  stå	  med,	  hvis	  Juulgården	  sælges	  
eller	  skal	  bruges	  til	  andet	  formål.	  
	  
	  
	  
Med	  venlig	  hilsen	  
	  
På	  vegne	  af	  bestyrelsen	  for	  Egense	  Husflid	  
	  
Ellen	  Johanne	  Petersen	  
formand	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Kommentar:	  
Vi	  har	  sammen	  med	  Brian	  Schaltz	  	  været	  på	  besøg	  på	  Rantzausminde	  Skole	  for	  
at	  kigge	  på	  deres	  faciliteter	  og	  sammen	  med	  pedellen,	  John	  Groth,	  	  finde	  ud	  af,	  
om	  det	  er	  muligt	  at	  finde	  lokaler	  der.	  
Lokalerne	  var	  der,	  men	  de	  er	  ikke	  ledige	  i	  de	  tidsrum,	  hvor	  vi	  har	  behov	  for	  
plads.	  Det	  gælder	  også	  weekenderne,	  hvor	  	  håndværkslokalerne	  er	  lånt	  ud	  til	  
kurser	  i	  møbelpolstring.	  	  
Det	  synes	  også	  umuligt	  at	  finde	  oplagringsplads	  på	  skolen,	  der	  i	  forvejen	  er	  
klemt	  med	  oplagsringsplads	  til	  både	  SFO	  og	  pedelarbejde	  i	  en	  smal	  kælder.	  
Skolen	  kan	  slet	  ikke	  honorere	  de	  behov	  for	  lokaler,	  foreningen	  har.	  
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Bilag:	  
2017	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dato	   Tid	   	  	   Aktivitet	  

23.09	   14.00-‐16.00	   	  	   Åbent	  hus	  
tors.	  ulige	  uger,	  28.09-‐23.11	   10.00-‐14.00	   	  	   Sycafé	  	  

man.	  02.10	   19.00-‐21.45	   	  	   Kend	  din	  iPad	  
03.10	   19.00-‐21.45	   	  	   Sy	  en	  retrokjole	  
08.10	   9.00-‐16.20	   	  	   Sy	  en	  retrokjole	  

ons	  04.10-‐22.11	   14.00-‐16.45	   	  	   Sten,	  sølv,	  smykker	  	  
ons	  04.10-‐22.11	   19.00-‐21,45	   	  	   Sten,	  sølv,	  smykker	  	  

tors.	  lige	  uger,	  05.10-‐30.11	   14.00-‐17.00	   	  	   Strikkecafé	  	  
07.10	   9.00-‐16.20	   	  	   Kend	  din	  overlocker	  
15.10	   9.00-‐16.20	   	  	   Patchwork	  

29.10.00	   10.00	   	  	   Sy	  et	  puttetæppe	  
05.11	   10.00-‐14.30	   	  	   Fyldte	  chokolader	  

07.11	   19.00	   	  	  
Hvordan	  får	  vi	  hensynet	  til	  miljøet	  ind	  i	  
hverdagen?	  

12.11	   13.00-‐16.00	   	  	   Hækleworkshop	  
26.11.00	   11.00-‐16.00	   	  	   Julebazar	  

01/01/00	  04.11	   18.00-‐21.30	   	  	   Bind	  en	  adventskrans	  
	  	   	  	   	  	   	  	  

2018	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dato	   Tid	   	  	   Aktivitet	  
07.01	   9.00-‐16.20	   	  	   Læderarbejde	  

tors.	  Lige	  uger,	  11.01-‐22.03	   14.00-‐17.00	   	  	   Strikkecafé	  	  
13.01	   9.00-‐16.20	   	  	   Patchwork	  
14.01	   9.00-‐16.20	   	  	   Patchwork	  

ons	  17.01-‐07.03	   14.00-‐16.45	   	  	   Sten,	  sølv,	  smykker	  	  
ons	  17.01-‐07.03	   19.00-‐21.45	   	  	   Sten,	  sølv,	  smykker	  	  

tors.	  ulige	  uger,	  18.01-‐05.04	   10.00-‐14.00	   	  	   Sycafé	  	  
20.01	   9.00-‐16.20	   	  	   Broderi	  

27.01.00	   11.00-‐14.30	   	  	   Male	  på	  sten	  
28.01.00	   11.00-‐14.30	   	  	   Male	  på	  sten	  

03.02	   10.00-‐16.00	   	  	   Sy	  en	  BH	  
04.02	   10.00-‐16.00	   	  	   Sy	  en	  BH	  
11.02	   10.00	   	  	   Sy	  et	  puttetæppe	  
18.02	   11.00-‐15.00	   	  	   Krea	  loppemarked	  
20.02	   19.00-‐21.45	   	  	   Sy	  en	  retrokjole	  

25.02.00	   9.00-‐16.20	   	  	   Sy	  en	  retrokjole	  
24.02.00	   9.00-‐16.20	   	  	   Samearmbånd	  
24.02.00	   9.00-‐16.20	   	  	   Pileflet	  
25.02.00	   9.00-‐16.20	   	  	   Pileflet	  

10.03	   9.00-‐16.20	   	  	   Overlock	  øvede	  
17.03	   9.00-‐16.20	   	  	   Sy	  en	  skindtaske	  
18.03	   10.00-‐14.30	   	  	   Påskekursus	  

	  



    SFMJ87 SKOLEBAKKEN 8 5762 V. SKERNINGE

CVRnr. 32855872 – Bank: Reg.nr. 0817 – kontonr. 8150 437 599

Center for Ejendomme og Teknisk Service
Ejendomsadministrationen
Svendborgvej 135
5760 Vester Skerninge

                                                                                                               Svendborg, den 2017-08-30

Høringssvar på arealeffektiviseringsprojekt 2017. 

SydFyns ModelJernbaneklub 1987 (SFMJ87) har fra starten i 1987 indtil udgangen af 2013 haft til 
huse i kælderen i det gamle forsamlingshus i Gudme. Den daværende kommunalbestyrelse besluttede 
i efteråret 2013, at ophøre med at drifte forsamlingshuset, hvorfor vi fik nye lokaler på 
Vestermarkskolen afdeling Skolebakken.

Indholdet i vores forening er at samles omkring bygning af modeljernbaneanlæg på fast plade og 
afholde køreaftener, hvor vi efterligner jernbanedrift i stor størrelse. I bygningen indgår forskellige 
dicipliner blandt andet i form af sporanlæg, landskabsmodellering, elektronik til IT-drift.

Ved flytningen havde vi indtil da brugt over 3.000 mandetimer på at opbygge et nyt fastbaneanlæg. 
På grund af de daværende lokalers beskaffenhed, var det ikke muligt at flyttede det opbyggede anlæg 
til de nye lokaler – vi måtte derfor starte forfra. 

Det samme gør sig nu gældende ved en ny flytning. Alt hvad vi har investeret i af tid og materialer 
ser ud til at være spildt arbejde og spildte midler. Umiddelbart efter henvendelsen fra CETS, hvor vi 
blev gjort opmærksom på projektet, har vi i samarbejde med CETS kigget på de lokaliteter, vi blev 
henvist til at se på. Det første på 2. sal på Ollerup Plejehjem var ikke anvendeligt, hvorimod de 
tomme lokaler efter børnehaven i Filippahuset vil være anvendelige til afløsning for Skolebakken.

Vi har forståelse for de problemstillinger CETS bliver pålagt fra politisk side. Det ændrer dog ikke 
ved det forhold, at den lange beslutningsproces vil tage livet af vores forening. Vi må derfor appel-
lere til beslutningstagerne, at der snarest muligt findes en løsning på vores genhusning.

Vi skal ikke undlade at gøre opmærksom på, at såfremt der ændres på status for ”Den Gule Bygning” 
ved det gamle Gudme rådhus, således at den bliver i kommunens regi, så er der i huset en kælder, vi 
før har lagt billet ind på.

Vi håber at vore argumenter vil indgå med væsentlig vægt i høringsprocessen.

Med venlig hilsen

f. SFMJ87 / Peer Møller Taasinge



Ollerup d. 28. august 2017 

Høringssvar vedr. arealeffektiviseringsprojekter 2017 
 

Tak for jeres tilbagemelding efter behageligt informationsmøde den 6. juli. 

Som høringssvar vedr. arealeffektiviseringsprojekter 2017 ønsker vi hermed at uddybe vores ønsker til 

fremtiden. 

Vores højeste ønske er at komme tættere på Svendborg by, med vilkår der er tilsvarende eller bedre end 

vores nuværende. 

Vi kan sagtens bruge mere plads end vi p.t. har, da vi forventer at få flere medlemmer fremover, ikke 

mindst hvis vi kommer tættere på Svendborg. 

Derudover vil vi gerne have plads til mere udstyr, eksempelvis CNC fræsere, 3D printere og scannere samt 

flere pc arbejdsstationer m.m. 

MakerLab Svendborg gør et stort stykke arbejde for at give teknologi-interesserede i alle aldre, adgang til at 

lære om ny teknologi såvel som eksempelvis at reparere defekt udstyr eller bygge prototyper af nye 

projekter. Vi holder kurser for børn vedr. at blive digitale skabere, eksempelvis så de kan bygge deres egen 

robot eller en intelligent fjernstyret bil. 

Vi sparrer ofte med hinanden både vedr. idéudvikling og praktiske udfordringer, så vi hurtigt kan komme fra 

en god idé til en fungerende prototype. 

Der kan desuden ofte være mange penge at spare ved at tilpasse gammelt udstyr til nye formål. 

 

Af ovennævnte grunde mener vi at foreningen tilbyder unikke ressourcer og muligheder for 

lokalsamfundet. 

Vi håber derfor at Svendborg Kommune også fremover vil støtte vores forening med lokaler. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

MakerLab Svendborg 

 

 



Til
Svendborg Kommune
Center for Ejendomme
og Teknisk Service Ejendomsadministration
cets@svendborg.dk

Høringssvar fra Egense Spejderne ang. Arealeffektiviseringsprojekter 
2017.

Egense Spejderne henstiller til. 

- Såfremt Juulgården skal sælges, og Egense Spejderne ikke længere kan have til huse på 
dennes grund ønsker vi, at kommunen kan være behjælpelig med at få flyttet vores 
pavillon væk fra den private grund, men stadig i nærområdet. Dertil er ønsket selvfølgelig 
med samme virke af installationsmuligheder mm. 

Vi ønsker meget kraftigt, at kunne bevare Egense Spejderne i dette område, især for 
Spejdernes skyld, som nu kan cykle til og fra Spejder, følges med hinanden, samt det gode 
grønne område vi har omkring os, og som spejderne bruger flittigt. 

- Vi har på nuværende tidspunkt et depot rum ved Egense Husflid, vores ønske er, at 
kommunen kan hjælpe med et nyt depot rum, eller evt. en 20 fods container, som kan 
placeres sammen med vores pavillon.  

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Louise H. Svenningsen

Formand for Egense Spejderne

E-mail: egense@spejder.dk – loui86@gmail.com

tlf: 42 75 32 31

mailto:egense@spejder.dk
mailto:loui86@gmail.com


From:                                 Sandra Christensen
Sent:                                  29 Aug 2017 11:16:06 +0200
To:                                      Vivian Schmidt Nielsen
Subject:                             VS: Høringssvar

 
 
Fra: Pia Tofte [mailto:ptm@hundstrupmail.dk] 
Sendt: 29. august 2017 11:10
Til: Sandra Christensen <sandra.christensen@svendborg.dk>
Emne: Høringssvar
 

Hej Sandra 

 

Hermed høringssvar

 

Høringssvar fra Hundstrup Sogne- og aktivitetsforening:

Vi har kæmpet for først skolens og sidenhen børnehavens overlevelse et par gange og vi havde 
selvfølgelig gerne set at børnehaven var fortsat og eventuelt var blevet udvidet med 
vuggestuepladser, fordi vi mener der er vældig gode muligheder for aktiviteter både ude og inde, 
med legeplads, gymnastiksal og boldbanen, og gode trafikale forhold når børnene skal afleveres 
og hentes, og i øvrigt kører skolebussen til Hundstrup hver morgen og hver eftermiddag. 

En fortsat børnehave vil styrke livet i byen og sikre arbejdspladser i Hundstrup.

Vi vil være glade for fortsat at kunne bruge huset, da det betyder meget for sammenholdet i 
Hundstrup og omegn, og vi vil selvfølgelig samarbejde med andre foreninger, klubber, aktiviteter 
som vil bruge Filippahuset sammen med os.

 

Venlig hilsen

Pia Madsen

Formand for Hundstrup Sogne- og Aktivitetsforening

mailto:ptm@hundstrupmail.dk
mailto:sandra.christensen@svendborg.dk
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