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Frederik Werner Kronborg, Bente Møller og  
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Medlemmer af Borgerrepræsentationen 

  
Spørgsmål om funktionsprogram og om der er taget 
hensyn til fritidsbrugerne stillet den 2. februar 2022.  

 

Frederik Werner Kronborg, Bente Møller og Stine Toft (Ø) har stillet føl-

gende spørgsmål med henblik på skriftlig besvarelse fra forvaltningen.  

 

Spørgsmål 

Hvordan tilgodeses fritidsbrugerne på skolerne i Børne og Ungdoms-

forvaltningens funktionsprogram for dagtilbud og almenskoler? 

 

Svar 

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen har bidraget til revisionen af funktions-

programmerne for skoler jf. sag på Borgerrepræsentationens møde d. 

3. februar 2022.  

 

Der står følgende under Funktionsprogram for almenskoler: 

 

Myndighedskrav: I et aftalepapir mellem Kultur- og Fritidsforvaltnin-

gen (KFF) og kommunale skoler, som blev godkendt i Børne og Ung-

domsudvalget i november 2020 fremgår det, at alle lokaler på kom-

munale skoler, som udgangspunkt, skal kunne stilles til rådighed for 

folkeoplysende foreninger, jf. krav i folkeoplysningsloven. Som ud-

møntning af kravet etableres derfor automatisk dørkontrol i hele byg-

ninger og ikke kun til udvalgte lokaler. 

 

Dette indebærer, at der med beslutningen nu indføres dørkontrol 

(ADK) på hele skolen mod tidligere kun i fritidszonen for fritidsbrugere. 

Dette gælder også basis- og overbygningsskoler. Det er imidlertid ikke 

angivet som en ændring i indstillingen, da sagen omhandler et helt nyt 

funktionsprogram.  

3. februar 2022 
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Den anden ændring af relevans for Kultur- og Fritidsforvaltningen er i 

funktionsprogram for idrætshaller: BUF-krav til funktionsprogram for 

skoleidrætshaller. 

 

Hvis det i forbindelse med skolebyggerier besluttes, at der skal opføres 

en idrætshal, erstattes afsnit om idrætssale og omklædning på skolen 

med Kultur- og Fritidsforvaltningens funktionsprogram for skole-

idrætshaller. Børne og Ungdomsforvaltningen stiller i den forbindelse 

alle de krav, der er til de beskrevne idrætssale i funktionsprogram for 

skoler. På baggrund af erfaringer fra skoler er der i funktionsprogram 

for skoleidrætshaller tilføjet et krav om hejsevægge af en anden kvalitet 

end de nuværende hejsevægge, så hallen kan opdeles akustisk og visu-

elt til mindre idrætssale. Hejsevægge er nødvendige for, at der kan un-

dervises forskellige klasser uforstyrret i separate dele af hallen. 

 

Justeringerne er indregnet i maksimalpriserne, som angivet i bilagene. 

Her fremgår 1,4 mio.kr. for ADK og 2,0 mio. kr. for hejsevægge/flugt-

veje. En skoleidrætshal kan med de nye maksimalpriser koste op til 28,5 

mio. kr. Kultur- og Fritidsforvaltningen har fået oplyst fra Børne- og 

Ungdomsforvaltningen, at ADK indgår i alle skoletyper. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Mette Touborg 

 /Mads Kamp Hansen 
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