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Bygningsændringer i distrikt Ballerup Midt som følge af ny skolestruktur  

Sidst rettet: 17. marts 2015 

 

 

Baggrund: 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. november 2014 en ny skolestruktur for Ballerup 

Kommune.  

 

Formålet med den nye struktur er: 

 At understøtte den allerede igangsatte sammenhængende indsats fra 0-25 år i et tæt 

samarbejde mellem skoler og dagtilbud, fritidsinstitutioner og ungdomsuddannelser  

 Bevare nærhed i lokalområderne for de yngste børn  

 Skabe stærke faglige miljøer på alle skoler, hvor der er økonomi til udvikling og 

efteruddannelse  

 Sikre, at den enkelte medarbejder føler sig set og respekteret af sin nærmeste leder  

 Styrke de administrative enheder, så der skabes mulighed for at lederne kan fokusere på 

at løse deres faglige, tværfaglige og strategiske ledelsesopgaver  

 Sikre, at børnene har gode muligheder i BFO-tiden for at være fysisk aktive. De skal kunne 

fordybe sig i forskellige aktiviteter, alene som i fællesskaber, og danne og udbygge 

relationer og venskaber  

 Skabe et stærkt samarbejde mellem distrikternes udskolingsafdelinger (7.-9. klasse), hvor 

der oprettes forskellige linjer. Det kunne fx være en naturfaglig, musisk eller idrætsfaglig 

linje  

 Bedre vejledning i udskolingen i forhold til ungdomsuddannelser  

 Skabe et styrket forhold til ungdomsuddannelserne, så flere elever fra Ballerup Kommune 

begynder på en ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse  

 10. klasse opleves som begyndelsen på en ungdomsuddannelse mere end som afslutningen 

på folkeskolen.  

 Videreudvikle den stærke faglighed i specialskoler og specialklasser. Denne faglighed skal 

også komme almenområdet til gode gennem et udvidet samarbejde mellem 

specialtilbuddene og almenområdet  

 Samle specialerne, så der sikres stærke faglige miljøer  

 Lærerne og pædagoger på specialområdet arbejder tæt sammen med kollegerne på 

almenområdet om at inkludere børn med særlige udfordringer  
 Samle Ordblindeinstituttet og BOK-klasserne ét sted. Det er væsentligt, at tilbuddet 

placeres tæt på en S-togsstation  

 

 

For distrikt Ballerup Midt betyder den nye skolestruktur at: 

 Grantofteskolen og Rugvængets Skole lægges sammen til én skole.  

 Ny ledelsesstruktur 

 Specialklasserne fra Lundebjergskolen og Hedegårdsskolen flytter til Grantofteskolen 

 

 

 

Ændring af bygningerne – Rugvængets Skole:  

 

Der skal ikke ske nogen ombygninger 

 



 

Ændring af bygningerne – Grantofteskolen: 

 

På Grantofteskolen lægges op til følgende ændringer: 

 

Specialklasserne samles i Blok A sammen med den BFO, som i dag er placeret i Blok B. 

I BFOens lokaler etableres et køkken, og der indsættes håndvaske i alle BFOens nye lokaler. 

 

I de øvrige lokaler i Blok A placeres specialklasserne. Det betyder, at der skal laves et 

handicaptoilet i bygningen og at lyset i klasselokalerne skal tilpasses svagtseende. Desuden 

skal det eksisterende køkken renoveres. 

 

Legepladsen skal udvides.  

 

I Blok B laves en foldedør i det lokale, som var åbnet ud mod gangen. 

 

 

 

Se i øvrigt tegningerne for skolen. 

 

 

Andre forhold af bygningsmæssig karakter, der ikke med i dette projekt: 

 10. klasserne flytter til CPH WEST 

 

 

 

Den overordnede tidsplan: 

 

Januar- marts: Center for Ejendomme, Center for Skoler og Institutioner og skolerne laver 

et forslag til indretning af skolerne, så de passer til den nye struktur. 

Skolebestyrelserne og medarbejderne involveres i processen. 

April: Politisk behandling af anlægssagen – frigivelse af beløb 

April: Tidsplan for byggeri og flytning udarbejdes. Skolerne får besked om 

deadlines. 

April-maj: Skolerne arbejder med hvordan lokalerne konkret skal indrettes. Deadline 

følger af den overordnede flytteplan. 

Maj-august: Ombygning og flytning. Detaljeret tidsplan udarbejdes. 

 


