
Kommissorium
for

Masterplan for udvikling, arealoptimering og renovering af skoler-
nes fysiske rammer.

Rudersdal Kommune har en ambitiøs Børne- og Ungepolitik med høje 
politiske mål.

Læring, sundhed og trivsel er retningsgivende værdier, og det er ud-
møntet i 3 politiske mål:

1. At alle børn og unge skal lære mere og udfordres til at udvikle 
deres læringspotentiale bedst mulig.

2. At alle børn og unge skal have en sundere og fysisk aktiv hver-
dag samt tilbringe mere tid i naturen.

3. At alle børn og unge skal trives bedre, færre børn skal mistrives 
og alle skal være aktive deltagere i fællesskaber.

Skolernes fysiske rammer skal være med til at understøtte disse mål.

Baggrund
Forud for beslutningen om en ændring af skolestrukturen i Rudersdal 
Kommune nedsatte Kommunalbestyrelsen et §17 stk.4 udvalg for en 
styrket skolestruktur.

Udvalget anbefalede, at Børne- og Skoleudvalget udarbejder en Master-
plan for skolernes fysiske udvikling. 

I forlængelse af udvalgets anbefalinger besluttede Kommunalbestyrel-
sen i 2019 en ny skolestruktur fra skoleåret 2020/21.

Opgave
Der skal udarbejdes en langsigtet plan for renovering og udvikling af 
skolernes læringsmiljøer og fysiske rammer. Planen skal sikre opfyldelse 
af Økonomiudvalgets mål om 10 % arealreduktion.

Masterplanen skal være et beslutningsgrundlag for beslutninger, der 
vedrører skolernes fysiske anlæg de kommende 10 år. 

Masterplanen skal realiseres i takt med at Rudersdals økonomi muliggør 
det. 

Masterplanen skal indeholde:

Masterplanen skal indeholde en vision for skolernes læringsmiljøer og 
understøtte 

 Børne- og Ungepolitikkens ambitioner og mål
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 Politiske mål og kendetegn for udskolingen i Rudersdal Kommu-
ne

 Herunder: 
o Mulighederne for øget undervisningsdifferentiering, 
o Forskellig organisations- og arbejdsformer, 
o Øget sammenhæng og transparens mellem fagene, hvor 

fagene i højere grad kan komplimentere hinanden og un-
derstøtte fælles brug af faciliteter, 

o Bedre muligheder for aktiv elevdeltagelse i undervisnin-
gen mm.

Indvendig og udvendig renovering af skolerne
 Samlet prioriteret overblik over vedligeholdelsesbehov for skoler-

nes klimaskærm, energioptimering, indvendig vedligeholdelse 
samt udearealer. 

Arealoptimering
 Der skal udarbejdes en kapacitetsafdækning, der muliggør en 

arealreduktion på 10%. Udgangspunktet er Elevtalsprognosen 
for 2020-2032.

 Masterplanen skal anvise muligheder for anvendelse til fx dagtil-
bud eller anden funktion. 

Øvrige brugere
 Forenings- og fritidslivs brug af skolerne skal iagttages. 

Indarbejdelse af udarbejdede arealanalyser 
 Masterplanen skal indarbejde Rubow Arkitekters arealanalyser, 

der er anvendt som grundlag for placering af udskolingen på 
Nærum skole og Toftevangskolen.
 

 Arealanalysen for arealafgivelse på Trørødskolen og Vedbæks-
kole indgår i Masterplanens arbejde.

Samlet udskoling i Holte
Masterplanen skal indeholde et forslag til en samling af udskolingen i 
Holte i lighed med de analyser, der er udarbejdet for øvrige sammenlag-
te skoler. 

Fremtidige kapacitetsbehov
Masterplanen skal bygge på Elevtalsprognosen for 2020-32 samt bolig-
byggeprogrammer og skolernes restrummelighed.

Organisering 
Til løsning af opgaven tilknyttes ekstern rådgiver, og der nedsættes en 
styregruppe med: 

Formand: Direktør Henning Bach Christensen
Direktør Iben Koch
Skolechef Martin Tinning
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Kultur- og fritidschef Birgit Hoé Knudsen. 
Ejendomschef Mette Carstad

Inddragelse og orientering af relevante aktører
Der kan nedsættes arbejdsgrupper med deltagelse af skoler, forvaltnin-
ger, forenings/fritidsliv mv. 

Tidsplan
Opgaven igangsætter arbejdet i junij 2020 og udkast til Masterplan præ-
senteres for Børne- og Skoleudvalget primo 2021, hvorefter den sendes 
i høring, forinden endelig godkendelse. 
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