
Fra: Borgmesteren for BUF <borgmester@buf.kk.dk> 

Sendt: 6. september 2022 11:10 

Til: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Emne: SV: Strandparkskolen uddybende spørgsmål til møde 

Kære Lise Riisbjerg 

Tak for jeres spørgsmål som I har sendt til mig og BUU forud for mødet med forvaltningen den 12. 

september angående renovering og modernisering af Strandparkskolen. 

Jeres spørgsmål vil blive adresseret af forvaltningen på mødet på mandag. I er selvfølgelig velkommen til at 

vende tilbage efter mødet såfremt I mener, ikke at have fået svar på jeres spørgsmål. 

Venlig hilsen 

Jakob Næsager 
Børne- og ungdomsborgmester 
_____________________________ 
KØBENHAVNS KOMMUNE 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Københavns Rådhus 
1599 København V 
Telefon  +45 33 66 20 00 
E-mail: borgmester@buf.kk.dk
www.kk.dk

Fra: Lise Riisbjerg <XXXXXXXXXXXXXXXXXXX>  

Sendt: 4. september 2022 20:04 

Til: Borgmesteren for BUF <borgmester@buf.kk.dk>; Gorm_Gunnersen@kk.dk; Katrine Hassenkam Zoref 

(Borgerrepræsentationen) <Katrine_Hassenkam@kk.dk>; Knud Holt Nielsen (Borgerrepræsentationen) 

<Knud_Holt_Nielsen@kk.dk>; Marcus Vesterager (Borgerrepræsentationen) <Marcus_Vesterager@kk.dk>; 

Rasmus Rune Steenberger (Borgerrepræsentationen) <Rasmus_Steenberger@kk.dk>; Heidi Wang 

(Borgerrepræsentationen) <Heidi_Wang@kk.dk>; Sofie Seidenfaden (Borgerrepræsentationen) 

<Sofie_Seidenfaden@kk.dk>; Emil Sloth Andersen (Borgerrepræsentationen) 

<Emil_Sloth_Andersen@kk.dk>; Mathilde Schøneberg Kastbjerg (Borgerrepræsentationen) 

<Mathilde_Kastbjerg@kk.dk>; Harun_Demitras@kk.dk 

Cc: Torben Bo Højman Jensen <E66Y@kk.dk> 

Emne: Strandparkskolen uddybende spørgsmål til møde 

Kære Jacob Næsager og kolleger, 

Vi er blevet inviteret til møde mandag d. 12/9 på Strandparkskolen efter flere henvendelser om den 

planlagte renovering af Strandparkskolen. Vi håber at I til mødet vil svare på spørgsmålene i vedhæftede 

brev. 

Vi ser frem til et konstruktivt møde, 

Lise Riisbjerg 
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     Den 1. september 2022  

Møde vedr. Renovering og modernisering på Strandparkskolen  

På baggrund af vores henvendelser og skrivelser til Børne – og Ungdomsborgmester 
Jacob Næsager og Børne – og Ungdomsforvaltningen, er vi blevet inviteret til et møde 
den 12. september kl. 18.00 – 19.00 på Strandparkskolen. 

Da vi ønsker et så udbytterigt møde som muligt, vil vi gerne have svar på følgende til 

mødet: 

1. 

Vi har fået oplyst at rådgiver har været besøg på skolen i flere omgange og har registeret 
renoveringsbehov samt på et overordnet niveau foreslået renoveringsløsninger. 

Kan I oplyse og fortælle, hvad denne registrering har betydet og hvilke behov skolen har 
for renovering, herunder hvilke forventelige omkostninger (pris) denne renovering og 

modernisering vil kræve hvis alt skal udbedres? 

2. 

I forbindelse med budgetnotat ØK 14, blev skolen indstillet til kriterium B, hvilket er 
budgetteret til en renovering som kan udføres for 19.9 mio. kr.  

Vil der blive en indstilling til kommende budgetforhandlinger hvis screening og 
besigtigelse af skolen kræver yderligere midler/ressourcer? Jvf. viden fra spørgsmål 1. 

3. 

Der er i København udarbejdet et funktionsprogram for kategori 4 specialskoler. Skolen 

lever ikke op til Københavns eget funktionsprogram ved byggeri og renovering. Derudover 
lever skolens faglokaler ikke op til kravene, for at kunne opfylde folkeskoleloven. Dette 
skyldes at skolen ikke har flere af de nødvendige- og lovgivningsmæssige faglokaler. Her 

tænkes f.eks. musiklokale, natur/tekniklokaler m.v.  

Hvordan vil I sørge for at skolen fremadrettet kan leve op til lovgivning og hvordan vil I i 
den mellemliggende periode finde på brugbare løsninger.? 

Hvordan vil I leve op til Københavns eget funktionsprogram, da dette ikke er en del af 
renovering og moderniseringen på skolen? 

4. 

Hvordan kan det være at skolen selv skal dække den iværksatte indeklimamåling og betale 

75.000 kr. excl. moms. Hvorefter Borgmesteren skriver denne er iværksat fra KEJD, jvf. 
Brev fra borgmesteren til skolebestyrelsen den 29.04.2022, sagsnr. 1 F2 2022 - 5637?  

Kan vi som skole forvente denne udgift dækkes nu og skolen får pengene retur?  

Der vælges efterfølgende at laves en ny indeklimamåling, uden at benytte den 
indeklimamåling som skolen har fået udført. Hvorfor vælges dette?   

  



5. 

Hvordan kan det være at man ikke valgte at leve op til straks påbuddet som blev givet af 
Arbejdstilsynet med deadline den 15. marts 2022. Men først begyndte at efterleve og 
udbedre efterfølgende, selvom I var bekendt med påbuddet fra december 2021? 

 

Vi ser frem til konkrete svar på disse spørgsmål til mødet. Dvs. det er ikke den 

fremadrettede og videre projektering om projektet som vi ønsker svar på, men hvordan I 
vil leve op til krav, lovgivning, samt hvilke nødvendige renoveringsbehov der kræves. Vi 
ønsker også at få oplyst, den forventelige omkostning/pris ved denne renovering og 

hvordan den videre behandling i forhold til budgethåndtering og ressourcetildeling 
håndteres.     

Vi forventer at der tages referat af mødet, herunder at der indkaldes til et nyt møde 
og/eller gives et skriftligt svar fra Børne – og Ungdomsborgmesteren, snarest efter mødet, 

hvis der fortsat ikke kan gives svar på vores spørgsmål på mødet. 

Vi glæder os til et udbytterigt og konstruktivt møde. 

 

På vegne af Skolebestyrelsen 

 

Lise Riisbjerg (formand) 
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