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Kære Hans S. Christensen
Tak for din henvendelse fra den 19. november 2018 på vegne af Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Henvendelsen
drejede sig om Husums Skoles åbne gård og om science-området.
Jeg er glad for at kunne læse, at åbningen af Husum Skoles gård mod Husum Park opleves som en god ting. Noget
som skolens børn har glæde af. Borgernes mulighed for at benytte skolegården uden for skoletid er i tråd med min
ambition om, at flere får gavn af kommunens arealer og faciliteter. Det skal dog ikke ske på bekostning af
faciliteternes primære funktioner. En åben skolegård skal således ikke forringe skolens mulighed for at drage nytte
af gården.
En konsekvens af Husum Skoles åbne gård er desværre, som du beskriver, at der stilles større krav til driften og
vedligeholdelsen. Der er ligeledes andre skoler med åbne gårde, der oplever en øget slitage, et større behov for
oprydning og dermed et øget ressourcetræk. Det er et vilkår, som vi er opmærksomme på, og som min forvaltning
kigger ind i med henblik på at undersøge, hvordan det kan håndteres.
I forhold til Husum Skole er forvaltningen i dialog med skolelederen om de konkrete udfordringer, den åbne gård
giver anledning til. Det bliver i den sammenhæng undersøgt, om der kan findes mere bæredygtige løsninger for
nogle af de elementer, der lider overlast. Det er desværre ikke muligt pt. at bevilge flere midler til driften af
skolegården. Det er således fortsat skoleledelsens opgave at få budgettet til at række, til trods for en øget brug af
skolegården uden for skoletiden.
Du nævner, at skolen mangler et tidssvarende natur/teknik-lokale. I forbindelse med helhedsrenoveringen tidligere,
var der desværre ikke mulighed for at løfte faciliteterne til natur/teknik mv. til et væsentligt bedre niveau. Jeg er
enig i, at faciliteterne har visse mangler set i forhold til nye skoler. Men det er vurderingen, at faciliteterne har et
acceptabelt niveau for en fremtidig drift og brug af skolen.
Det er rigtigt, at der er afsat midler til at styrke udskolingen (220 mio. kr. fordelt på fire år). Husum Skole får
automatisk del i midlerne. Med et elevtal på 139 elever i udskolingen får skolen i 2019 0,5 mio. kr. og et tilsvarende
årligt beløb i 2020 og 2021. Skolen vælger selv, hvordan pengene bedst understøtter en styrket udskoling, og
hvordan de bruges. Desuden kan Husum Skole på lige fod med de øvrige skoler søge midler til fast definerede
indsatser for udskolingen. I den sammenhæng skal skolen søge sammen med en anden skole eller
samarbejdspartner, fx en erhvervsskole. Der er mulighed for at få information om initiativet på kommunens
hjemmeside, hvor der også er et link til den politiske behandling af sagen: https://www.kk.dk/styrket-udskoling

Med venlig hilsen
Jesper Christensen
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Kære Jesper Christensen
Hermed fremsendes brev til dig vedrørende Husum Skole på vegne af Brønshøj-Husum Lokaludvalg.
Med venlig hilsen
Jon Oppfeldt-Jackson
Udvalgssekretær
Sekretariatet for Brønshøj-Husum Lokaludvalg
_______________________________
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