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DIALOGMØDE 03
FUNDER BØRNEHUS
Sag
Emne

Referat af dialogmøde. 03 – Borgermøde med i alt 28 fremmødte inkl. nedenstående.

Dato og sted

27-11-2013 / Funder Skole

Referent

Morten Thomassen

Deltagere

Navn

Init

Firma

Funktion

A / X Bo Damgaard
D / X Jeanette Lynel

BD
JL

Funder Skole
Funder Skole

J
T

Funder Skole
Daginst. Klokkeblomst
Funder

Skoleleder
skolebestyrelsen
Skolebest.
Forældre-best.
Borger
Borger
Afg. Formand
Kom.
Næstformand
Formand
Fodboldafd.
Børn og unge
udv.
Kultur og fritid
Børne- og familiechef

?
Jacob
Thomas

D
D /
D /

Anne Grethe Nyborg
Niels Arent
?
Jørn Hansen
Børge Mortensen
Arne Jensen

AN
NA
JH
BM
AJ

Funder- Lysbro lokalråd
Funder-Lysbro lokalråd
Funder- Lysbro lokalråd
Funder-Lysbro lokalråd
Funder GF
Funder GF

Lars Faarup

LF

Silkeborg Byråd

BB
KE

Silkeborg Kommune
Silkeborg Kommune

Lejf Pedersen
Huno Jensen
Lene Søgaard
Søren Overgaard

LP
HJ
LS
SO

Silkeborg Kommune
Silkeborg Kommune
Silkeborg Kommune
Silkeborg Kommune

D / X Frands Stadil Pedersen
D / X Morten Thomassen

FSP
MT

Silkeborg Kommune
SAHL Arkitekter A/S

A
D
D
D
D
D
D
D

/
/
/
/
/
/
/
/

X
X
X
X
X
X
X
X

A / X Birgit Bieling
D / X Ken Engedal
D
D
D
D

/
/
/
/

X
X
X
X
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Skolechef
Ejendomschef
Sektionsleder,
rådg. & vedligeh.
Plan og Byg
Arkitekt

D
A
U
X
Tilsendt
Bilag
Næste møde

- Deltager i mødet
- Afbud til mødet
- Ingen deltagelse i mødet
- Udeblev fra mødet uden afbud
- Mødepligt til næste møde

Mødedeltagerne
Ingen
Følgende nye mødedatoer blev fastlagt:
Der er pt. ikke planlagt yderligere dialogmøder.

1.1 Forrige referat
Ingen bemærkninger.

1.2
1.2.1

Projektforhold
Introduktion.

LF bød velkommen og gennemgik kort projektets præmisser, hvorefter MT præsenterede 3 reviderede oplæg til en helhedsplan for området omkring Funder Skole. Oplæggene blev genemgået i
uprioriteret rækkefølge.

1.2.2

Projektindhold.

Model 1.
Placering af daginstitution i tæt relation til skolen på området ved boldbanen vest for sfo og indskoling.
Denne placering giver mulighed for tæt interaktion imellem daginstitution og indskoling.
Placeringen vil fordre, at eksisterende boldbane/lysbane flyttes, idet arealet tænkes benyttet som udeareal
for institutionen.
Model 1 anviste endvidere en mulig udvidelse af halfaciliteter nord for eksisterende hal samt mulig udvidelse af skolen i området ved den centrale skolegård og hallen.
På sigt kan institutionens udeareal udvides ved opkøb af privat ejet matrikel nord for skolens område.
Model 1 kan gennemføres uden supplerende lokalplan, og forventeligt stå færdigt primo 2015, hvis arbejderne igangsættes nu.
Model 2.
Placering af daginstitutionen nord for en evt. fremtidig haludvidelse. Institutionen vil blive placeret lidt i
skyggen af denne, og udearealerne er begrænsede. Model 2 vil kræve ny lokalplan iværksat. Byggeriet kan
være færdigt til ca. august 2015, hvis arbejderne igangsættes nu.
Model 3.
Placering af daginstitutionen på i dag privatejet matrikel nord for Funder Skole. Daginstitutionen vil blive
placeret som en selvstændig enhed med særdeles gode udearealer. Model bevirker, at de eksisterende
boldbaner ikke berøres..
Model vil udover køb af matriklen endvidere kræve udarbejdelse af ny lokalplan for området. Byggeriet kan
være færdigt til ca. august 2015, hvis arbejderne igangsættes nu.
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1.3 In puts fra salen
Generelt kunne følgende konkluderes ud fra tilbagemeldingerne på dialogmødet:
Model 2 findes ikke attraktiv af nogen parter.
Herefter afspejlede der sig overordnet 2 indgangsvinkler til en placering af daginstitutionen i relation til en
helhedsplan.
Model 1.
JL og J, som repræsenterede hhv. skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen i daginstitutionen Klokkeblomst
var meget fortalere for, at man vælger model 1 at arbejde videre med. Der forventes en god synergieffekt,
hvis daginstitutionen placeres i tæt fysisk sammenhæng med skolen. Både børn og personale vil få gode
muligheder for tættere samarbejde, og man vil få nemmere ved at kunne udnytte hinandens faciliteter.
Således vil der forventeligt også kunne opnås driftsmæssige fordele ved at bygge institutionen sammen
med skolen.
JG bemærkede at helhedsskoletanken kan blive styrket ved valg af model 1, når der kan skabes et miljø for
børn i 0-18 års alderen. Tanken om øget barn til barn læring samt mulighed for lærer og pædagog samarbejder, styrkes ved valg af model 1, sagde JG.
Modellen skal dog tilpasses ift. ankomstvejen/Kiss n´ Ride samt cykelstiernes udformning, indskød JL.
T spurgte om den nuværende SFOs bygnings funktion fremadrettet – set ift. den nye skolereforms principper om heldagsskole.
LS indskød, at den eksisterende SFO-bygning fortsat skal være i brug og at Silkeborg Kommune er interesseret i at få indrettet bygningsmassen så fleksibelt som muligt, således at ændrede funktioner, brugere og
behov kan implementeres løbende. Dette var KE enig i, og henviste til det nylige projekt på Gjessø Skole,
hvor man er begyndt at arbejde med¨ børneklasser¨.
AJ, der repræsenterer Funder GF s fodboldafdeling, gjorde opmærksom på, at det skal sikres, at en ny boldbane med lys kan erstatte den nuværende, der må vige for Model 1s projekt. Funder GF ønsker en kunststofbane med lys, og igangsættes model 1 i det nye år, er der behov for at en kunststofbane er klar til vinter
sæsonen 2014-2015.
Lokalrådets mødedeltagere indskød, at de finder model 1meget dyr i anlægssum, idet der skal reetableres
boldbaner. Samtidig er man nervøs for at en stikvej med vendeplads, vil give kødannelse i spidsbelastningstidspunkterne. Lokalrådet vil dog ikke stille sig i vejen for gennemførelsen af model 1, hvis bl.a. trafikforholdene bearbejdes mere grundigt.
Her indskød en Funderborger/forælder til en elev i skolen, at trafikforholdene omkring skolen allerede i dag
er uhensigtsmæssige for de bløde trafikanter, idet mange børn bliver kørt til skole af forældrene, således at
der

Model 3.
Lokalrådets mødedeltagere var fortalere for valg af model 3, idet denne griber mindst muligt ind i de eksisterende rammer for bl.a. Funder GF.
En lidt længere projektperiode bør ikke være diskvalificerende for valg af model 3, indskød JH, idet den ikke
vil blive lige så dyr som gennemførelsen af model 1.
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LF var enig i, at tidsaspektet ikke måtte være udslagsgivende, men at man i stedet skulle vælge den model,
der var bedst for de fleste.
Det blev i forbindelse med begge modeller fremført, at et evt. nyt medborgerhus bør etableres i sammenhæng med en udvidelse af skolen, således at den eksisterende hals gavl mod vest ikke bliver tilbygget. Dette aht. Logistik/indgangsdøre.
Herefter takkede LF for et fint fremmøde samt for mødedeltagernes konstruktive tilgang til projektet.
Byggeudvalget vil tage alle indlæg ad notam i den videre behandling af sagen.

1.4 Tidsplan
LF redegjorde for den videre proces, hvor der efter valg af den endelige model for en helhedsplan er åbnet
op for den videre udformning af projektet.
Kultur- og Fritidsudvalget behandler sagen tirsdag den 3. december, og Børne- og Ungeudvalget behandler
sagen den 9. december.
Primo januar tager personaler og byggeudvalgsmedlemmerne på besøg på den nye skole/institution
¨Stjernen¨ i Tjørring samt til Hørning Børneunivers – en institution med 250 børn.
Efterfølgende kan det endelige projekt udarbejdes. Der vil blive informeret yderligere om projektets udformning, når man er kommet lidt videre i processen.
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