Lyngby-Taarbæk Kommune

Virum den 15. januar 2021

Høringssvar – Klassedannelse 2021-2022
Skolebestyrelsen på Virum Skole har på ekstraordinært møde d. 14. januar 2021 drøftet forslag om klassedannelse 2021-2022. Vi beklager den
sene fremsendelse af høringssvaret, og anmoder Økonomiudvalget om at
tage høringssvaret i betragtning ved behandling af sagen.
Virum Skole er parat til at tage imod endnu en årgang med 5 spor, så
længe skolen fuldt ud kompenseres økonomisk for de ekstra omkostninger oprettelsen af et 5. spor fører med sig, herunder personaleressourcer,
anskaffelse af ekstra læremidler, møbler m.v.
Skolebestyrelsen er dog forundret over, at det ikke på et tidligere tidspunkt har stået klart, at der var brug for – igen – at oprette et ekstra
spor i Virum/Sorgenfri. Skolerne i området har gentagne gange gjort opmærksom på, at bydelene Virum og Sorgenfri er i rivende udvikling, når
det gælder børnefamilier. Det kan således ikke komme bag på forvaltningen, at skolekapaciteten i området også bør udvides. Dette fremgår også
af høringssvaret fra Fuglsanggårdsskolen af 11. januar 2021, som vi i sin
helhed kan skrive under på.
Situationen er efter vores vurdering efterhånden uholdbar; her henviser
vi fx til de seneste års omlægninger i skoledistrikterne, hvor der nærmest
fra år til år bliver set på, om området omkring Virum Stationsvej skal
høre til Hummeltofteskolens eller til Virum Skoles distrikt.
Virum Skole kan fysisk ikke blive ved. Skolen fremstår slidt og udearealerne er på ingen måde rummende eller dannende for skolens mange elever.
Det, skolen har brug for nu, er en langtidsplan for skolens fremtidssikring
og udvikling. Skolebestyrelsen kan i den forbindelse nævne ”Akvarie”bygningen, der fra start har givet alvorlige problemer med indeklimaet,
og indgår meget gerne i drøftelser om, at denne bygning i sin helhed rives ned for at give plads til en ny indskolingsfløj, hvor der kan bygges
tidssvarende, udfordrende, dannende og ikke mindst sunde rammer for
vores børn og personalet. Vi har ikke brug for flere lappeløsninger i form
af lidt budget til et nyt lokale i år 2023.
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Virum Skoles bestyrelse vil derfor gerne opfordre til, at der inden for
dette budgetår laves en langtidsplan for Virum Skole, hvor skolen for alvor fremtidssikres og der tænkes i langtidssigtede løsninger i form af tilbygning eller simpelthen en hel ny skole.
Med venlig hilsen,
Lars Møller Salling

Skolebestyrelsesformand på Virum Skole

