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, 

Midlertidig løsning på Frederiksodde Skoles pladsproblemer 
Frederiksodde Skole (FOS) er udfordret på kapacitet – både når det gælder afd. A, B, C og D. Pladsproblemerne 
udfordrer både læringsmiljøet for eleverne og arbejdsmiljøet for medarbejdere og ledelse. 
 
Kort fortalt er: 

 Afdeling A for elever med autisme 
 Afdeling B er for elever i socioemotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder (fx med ADHD), 
 Afdeling C er for elever med multiple funktionsnedsættelser 
 Afd. D er for elever med behov for vidtgående specialundervisning (fx med nedsat, kognitiv funktionsevne og 

med/uden fysiske funktionsnedsættelser). 
 
Tabel 1: Elev- og medarbejdertal på Frederiksodde Skole - opgjort 14. januar 2022 

 Elevtal Medarbejdere og ledelse Adresse  

Afdeling Samlet 0.-6. klasse 7.-9. klasse Medarbejdere Leder  

A 52 29 23 28 Caroline Pape 
Nielsen 

Indre Ringvej 

B 63 42 21 40 Johnny Dahl 
Nielsen 

Ullerupdalvej* 

C 9 6 3 9 Trine Elbirk Ullerupdalvej 
D 112 74 38 67 Trine Elbirk Ullerupdalvej 
E 1 0 1 1 Caroline Pape 

Nielsen 
Indre Ringvej 

I alt 237  151 86 126   

*5 elever er dog på Bülows Kaserne med 1 lærer og 2 pædagoger 
  
Det nuværende elev- og medarbejdertal fremgår af tabel 1 og angiver det pladsbehov, som Børn, Unge og Kultur har 
stilet efter at sikre – med blik for, at løsningen også skal kunne håndtere en øget kapacitet. Forvaltningen forventer 
nemlig ikke, at elevtallet vil falde frem mod 2027, hvor en permanent løsning senest skal stå klar, jf. bevillingsperioden 
for anlægsmidlerne til skoleområdet. Derimod er det mere realistisk, at det vil stige. Det skyldes dels den nye 
budgetmodel på skoleområdet, som har ændret på de økonomiske incitamenter og gjort det billigere for almenskolerne 
at visitere elever til FOS1, dels et stigende antal elever på landsplan med psykiatriske diagnoser.2 
 
Forvaltningen har sammen med distriktsskolelederne i fællesskab formuleret ønskerne til en midlertidig løsning på 
FOS’ pladsproblemer – med respekt for rammerne i anlægsprogrammet og for visitationsudvalgets arbejde for, at alle 
elever får det rette skoletilbud så tæt på almenområdet som muligt. For det er et fælles ansvar at sikre, at alle elever får 
det rette skoletilbud i Fredericia Kommune – også de elever, der har brug for et specialtilbud. 
 

 
1 Se bl.a. punkt 23 på Økonomiudvalgets møde den 22. februar, hvor de ændrede økonomiske incitamenter ved den nye model er 
beskrevet. Det anføres, at der med indførelsen af den nye budgetmodel derfor også nedsættes et nyt visitationsudvalg, som skal sikre 
såvel fælles økonomisk ansvarlighed som fælles faglig retning for specialundervisning og inklusion og bidrage til, at alle elever får 
det rette skoletilbud så tæt på almenområdet som muligt. Forvaltningen foreslog også i sagen at styrke kvaliteten i skolernes 
mellemtilbud for at imødekomme en mulig stigning i antal segregerede børn og undgå et stigende udgiftspres. Det er med Budget 
2022 blevet muligt, og der er aktuelt igangsat en analyse af de kommunale mellemtilbud.  
2 KL (2020), Udviklingen i elever i specialtilbud – analysenotat. 21. januar 2020. 
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Tabel 2: Ønsker til forvaltningens opgaveløsning 

Distrikternes ønsker til midlertidig løsning på Frederiksodde Skolens pladsproblemer 
Løsningen skal understøtte visitationsudvalgets arbejde for, at alle elever får det rette skoletilbud så tæt på 
almenområdet som muligt. 
Løsningen skal understøtte fremtidens læringsmiljø for alle elever; vi skal ikke forbedre et sted og forringe et andet 
sted. Løsningen skal derfor – ligesom udmøntningen af de øvrige midler i anlægsprogrammet – gerne understøtte: 
1. Differentierede læringsmiljøer og –zoner – med mulighed for at understøtte et legende, kreativt og 

eksperimenterende læringsmiljø med mulighed for både formidling, produktion, feedback og evaluering og for 
at stimulere flere sanser. 

2. Kloge kvadratmeter – med adgang til både svagt kodede og stærkt kodede rum og med ønske om at bruge 
kommunens egne ejendomme. 

a. Svagt kodede: fx mulighed for fleksibel udnyttelse af gangarealer og idrætsfaciliteter i såvel 
undervisning som pauser, for tæt samspil mellem skole og SFO/fritidsdel og mellem almen- og 
specialområdet og for fælles personalefaciliteter (bl.a. til pauser og forberedelse) 

b. Stærkt kodede rum: fx faglokaler, herunder idrætsfaciliteter 
3. Store og små fællesskaber ved at give plads til og invitere til såvel fordybelse som samarbejde - både i klassen, 

på årgangen, på tværs af årgange, på tværs af faggrupper og med forældre og det øvrige lokalsamfund 
4. Mulighed for bevægelse – både ude og inde. 
Løsningen skal tilgodese alle afdelinger på FOS, og afdelingerne skal så vidt muligt fastholdes med basis- og 
udskolingsdel på samme matrikel. 
Løsningen skal give mulighed for, at elevtallet på FOS kan stige. 
Elever og medarbejdere på Bülows Kaserne (FOS-afd. B) samles med resten af afdelingen / skolen. 
Løsningen skal etableres hurtigst muligt og senest ved starten af skoleåret 2022/2023, dvs. senest pr. 1. august 2022. 

 
I relation til det sidste, så har det været et udtalt ønske fra hele distriktsledelsens side, at løsningen kan etableres hurtigst 
muligt. For FOS’ pladsproblemer påvirker også læringsmiljøet for elever i almenområdet negativt og forringer 
muligheden for at kunne visitere elever, der har brug for et specialtilbud, til et lokalt tilbud i kommunen – så tæt på 
almenområdet som muligt. 

Børn, Unge og Kultur samt Infrastruktur og Ejendomme (herefter benævnt forvaltningerne) har med afsæt heri 
undersøgt en række forskellige scenarier for, hvordan pladsproblemerne kan håndteres, indtil en permanent løsning står 
klar.  
 
Hver løsning er vurderet ud fra følgende parametre: 

 Pædagogik: Hvordan ser løsningen ud ift. fremtidens læringsmiljø? 
 Myndighed: Hvordan ser løsningen ud ift. plangrundlag og adkomstmuligheder 
 Økonomi: Hvad koster løsningen? 
 Tid: Hvornår vil løsningen potentielt kunne være klar? 
 Samlet faglig vurdering fra forvaltningerne: Kan løsningen anbefales? 

 
Der har grundlæggende være undersøgt to scenarier: 

1. at håndtere pladsproblemerne på eller omkring den nuværende matrikel – ved at flytte undervisningen til en 
pavillon 

a. Indre Ringvej: For elever i basisafdelingen på afd. Indre Ringvej og/eller for elever med tilknytning til 
afd. A 

b. Ullerupdalvej: For elever i udskolingen på afd. Nørre Allé og/eller for elever med tilknytning til afd. 
B, C eller D. 

2. at håndtere pladsproblemerne på andre matrikler – ved at flytte undervisningen til andre eksisterende 
undervisningslokaler, til lokaler der kan omdannes til undervisningslokaler eller til pavilloner længere væk fra 
matriklerne.  

a. Indre Ringvej: For elever i basisafdelingen på afd. Indre Ringvej og/eller for elever med tilknytning til 
afd. A 

b. Ullerupdalvej: For elever i udskolingen på afd. Nørre Allé og/eller for elever med tilknytning til afd. 
B, C eller D. 

 
Der henvises i scenarierne til en pavillon ved Sundhedshuset. Det skyldes, at Fredericia Kommune ejer en pavillon, der 
er opstillet ved Sundhedshuset. Den består af 14 moduler og er ikke længere i brug. Infrastruktur og Ejendomme 
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vurderer, at det vil være muligt at få en byggegodkendelse i tide til at kunne renovere, ombygge og opstille dem til 
skolestart i august 2022. Pavillonen vurderes at kunne huse afd. B’s basisafdeling eller alle talentklasserne, jf. senere 
beskrivelser. Løsningen er bragt i spil under antagelse af, at byggeansøgningen sendes til myndighedsbehandling i 
januar 2022, så løsningen kan være klar til skolestart i august 2022. Hvis den sendes senere, må det forventes, at 
løsningen først kan stå klar på et senere tidspunkt. Andre og/eller flere pavilloner kan selvfølgelig lejes/købes, men i så 
fald forventes løsningen heller ikke at kunne stå klar til skolestart i august 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indre Ringvej: Scenarie for håndtering af pladsproblemer for afd. A 
 
Tabel 3: Scenarie 1 – afd. A og FØNIKS i pavillon på Indre Ringvej 

Løsning Beskrivelse 
Pavillon på 
afd. Indre 
Ringvej 

Løsningsforslag:  
- Der lejes og opstilles en pavillon i 5 år med 3 undervisningslokaler (8 moduler), hvoraf FOS 

får dispositionsret til 2 af lokalerne. Det tredje skal sikre kapacitet til afd. Indre Ringvej, indtil 
renoveringen i perioden 2024-2026 sikrer en bedre disponering af skolens egne kvadratmeter. 
Endelig placering af pavillonen aftales med distriktsskolelederne af FOS og Kirstinebjerg.  

- Pavillonen ved Sundhedshuset bringes ikke spil, da de vil fylde for meget, jf. mulighed for 
bevægelse – også under renovering. 

Pædagogisk:  
- Kloge kvadratmeter: Der må ikke gøres for stort indhak i skolens udearealer, da der er brug for 

at kunne disponere over dem ifm. renoveringen af skolen og behovet for pavilloner til 
genhusning.   

- Mulighed for bevægelse: Løsningen vil styrke elevernes mulighed for bevægelse indenfor – og 
forventes ikke at forringe nogen elevers mulighed for bevægelse udenfor, da der stadig er gode 
udearealer. Yderligere opstilling vil dog forringe mulighederne i lyset af kommende 
renovering. 

Myndighed:  
- Der skal søges og opnås tilladelse hos bygningsmyndigheden, før pavillonerne kan tages i 

brug. 
Økonomi:  
- Ca. 2 mio. kr. (leje og tilslutning) 
- Indre Ringvej finansierer derudover egen lejeudgift. 
Tid: Forventet 1. august 2022 
 
Samlet: Forvaltningerne indstiller løsningsforslaget. 
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Ullerupdalvej/Nørre Allé: Scenarier for håndtering af pladsproblemer for afd. B, C og D. 
Ledelsen på FOS har bedt forvaltningerne fokusere på afd. B, hvis det ikke er muligt at flytte udskolingselever fra afd. 
Nørre Allé. Det skyldes, at afd. C og D er afhængige af at være tilknyttet Ullerupdalvej, fordi de har brug for adgang til 
de hjælpemidler og faciliteter (fx fysioterapi), der er. Det er også afd. C og D, som har de største samarbejdsflader med 
daginstitutionen Stendalen, som også ligger på Ullerupdalvej.  
 
I tillæg til det, der indledningsvis er skrevet om elever i afd. B, kan det tilføjes, at det er elever, som i høj grad har brug 
for de elementer, der er fremhævet ift. fremtidens læringsmiljø. Det har alle elever, men elever i socioemotionelle og 
adfærdsmæssige vanskeligheder (fx med ADHD) profiterer i høj grad af fysiske rammer og specialpædagogisk støtte, 
der fremmer et læringsmiljø med tydelig struktur, differentierede læringsmiljøer og -zoner, mulighed for varieret 
undervisning og bevægelse – herunder mulighed for både fordybelse og høj aktivitet og for både lavt og højt lydniveau. 
Det sidste understøttes i høj grad af muligheden for gode udearealer. Og hvis de får det, så trives og lærer de også i 
skolen – ligesom alle andre elever. Afd. B’s elever vurderes derfor også at være dem, som i høj grad mangler flere og 
bedre udearealer end Ullerupdalvej/Nørre Allé har, og som derfor i høj grad vil kunne profitere af et alternativ, der kan 
styrke deres mulighed for bevægelse – både ude og inde. 
 
Hvis afd. C og D’s pladsproblemer skal afhjælpes med en udflytning, kræver det, at FOS enten fastholder nuværende 
undervisningslokaler, eller får adgang til de lokaler, der bliver ledige ved udflytning af elever fra udskolingen. 
 
Forvaltningerne har i relation til afd. Nørre Allé valgt at undersøge, om det vil være muligt at flytte talentklasserne. Det 
skyldes forespørgsler herom fra både politisk niveau og FOS’ skolebestyrelse, men også det faktum, at det vil kræve en 
politisk ændring af skolestrukturen (styrelsesvedtægten) at flytte udskolingseleverne i Ullerup Bæk-distriktet væk fra 
afd. Nørre Allé. Det vil også kræve en politisk beslutning at flytte talentklasserne, men det vurderes at være en mere 
afgrænset beslutning end ændring af skoledistrikter.  
 
Ullerup Bæk Skolen er, i samarbejde med Team Danmark og Fredericia Eliteidræt, udpeget af Fredericia Kommune til 
at være hele kommunens idrætsskole, ikke kun distriktets. Ordningen betyder, at alle kommunens udvalgte 
idrætstalenter er samlet på afd. Nørre Allé i de såkaldte talentklasser på 7., 8. og 9. årgang, som er åbne for elever fra 
alle distrikter. Der er to talentklasser på hver årgang, dvs. 6 klasser i alt.  Talentklasserne har ikke egne faglokaler og 
undervisere. De bruger de samme faglokaler som resten af udskolingen, og de undervises også af de samme 
undervisere. Det vil derfor være mest meningsfuldt i givet fald at flytte talentklasserne til en anden udskolingsafdeling – 
uanset hvilken vil klasserne dog komme længere væk fra Fredericia Idrætscenter og deres træningsmiljø.  
 
Det skal nævnes, at udskolingen på afd. Nørre Allé generelt har en profil med fokus på idræt og mulighed for en 
varieret undervisning. Eleverne i talentklasserne er derfor ikke de eneste på skolen, der finder glæde ved et 
udskolingsmiljø, hvor idræt har et særligt fokus. Den glæde deler de med deres jævnaldrende i de andre klasser. 
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Forvaltningen vurderer, at talentklasserne på afd. Nørre Allé i høj grad understøtter et attraktivt udskolingsmiljø på 
Ullerup Bæk Skolen – og således i tråd med den politiske strategi herom (Den Attraktive Udskoling).  
 
Scenarierne for Ullerupdalvej er skitseret og vurderet i tabellerne nedenfor. 
 
 
 
Scenarie 1-løsninger, der er mulige for både afd. B (delvis) og talentklasserne 
Tabel 4: Scenarie 1a: Afd. B (delvis) eller talentklasser til pavillon på stadionpladsen ved Ullerupdalvej/Nørre Allé 

Beliggenhed Beskrivelse 
Pavillon på 
stadion ved 
Ullerupdalvej/ 
Nørre Allé 

Løsningsforslag:  
- Pavillonen fra Sundhedshuset ombygges til undervisning og forberedelse og opstilles på 

stadionpladsen – enten til afd. B (basis) eller talentklasserne. 
Pædagogik:  
- Kloge kvadratmeter: Kloge kvadratmeter handler bl.a. om at placere rum med forskellige 

pædagogiske formål hensigtsmæssigt ift. til hinanden – og det er ikke klog at placere rum, 
der inviterer til lav/mellem aktivitet og lydniveau (undervisningslokaler), lige ved siden af 
et rum (stadion), der inviterer til høj aktivitet og lydniveau.  
Faglokaler stadig på afd. Nørre Allé, som derved ikke aflastes for presset herpå. 

- Store og små fællesskaber: Løsningen gør det muligt for alle elever og undervisere at 
forblive tæt på deres nuværende fællesskaber  

- Mulighed for bevægelse: Ullerupdalvej/Nørre Allé er allerede udfordret pga. få udearealer. 
Det udfordrer læringsmiljøet for elever både i udskolingen og på FOS. Det vil blive 
yderligere, negativt påvirket, hvis en del af stadion inddrages til pavilloner.  

Myndighed:  
- Der skal søges og opnås tilladelse hos bygningsmyndigheden, før pavillonerne kan tages i 

brug. 
Økonomi:  
- Flytning, opsætning og ombygning af pavillon ca. 2-3 mio. kr. afhængig af indretning, 

ekskl. anskaffelsessum samt betydelige udgifter til vand, el og kloak og til etablering af 
adkomstvej pga. de terrænmæssige forhold (området ligger lavere end skolen og har ringe 
adgang for køretøjer). 

Tid: Forventet indflytning ultimo 2022/primo 2023 grundet store anlægsarbejder.  
Samlet: Forvaltningerne indstiller ikke løsningsforslaget. 
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Tabel 5: Scenarie 1b: Afd. B (delvis) eller talentklasser til pavillon ved golfbanen 

Beliggenhed Beskrivelse 
Pavillon på 
matrikel 207, 
Fredericia 
Kobbeljorder, 
lokalplan 126, 
område 12 G 

Løsningsforslag:  
- Pavillonen fra Sundhedshuset ombygges til undervisning og forberedelse og opstilles på 

grønt areal ved golfbanen – enten til afd. B (delvis) eller talentklasserne. 
Pædagogik:  
- Kloge kvadratmeter: Faglokaler stadig på afd. Nørre Allé, som derved ikke aflastes for 

presset herpå. 
- Store og små fællesskaber: Løsningen gør det muligt for alle elever og undervisere at 

forblive relativt tæt på deres nuværende fællesskaber, men det vurderes i praksis stadig at 
blive en selvstændig ”satellit”.  

- Mulighed for bevægelse: Fremmes – både indenfor og udenfor.  
Myndighed: 
- Området ligger indenfor lokalplan 126, som er udlagt til ”grønt område med mulighed for at 

etablere en 18-huls golfbane med tilhørende faciliteter”. Det vil derfor kræve enten en 
dispensation eller en ændring af lokalplanen for ansøgning om byggetilladelse.  

Økonomi:  
- Flytning, opsætning og ombygning af pavillon ca. 2-3 mio. kr. afhængig af indretning, 

ekskl. anskaffelsessum samt betydelige udgifter til byggemodning og etablering af 
adkomstmuligheder. Det kræver flere undersøgelser at vurdere muligheden, men også tid og 
økonomi i løsningen, da området ligger tæt på vandløb. Placeringen giver udfordringer ift. 
el, vand, kloak mm. 

Tid 
- Ikke undersøgt detaljeret i lyset af ovenstående, men det vil ikke være muligt at have 

løsningen klar 1. august 2022. Sagsbehandling for ændring af lokalplan tager normalt min. 
12 måneder.  

 
Samlet: Forvaltningerne indstiller ikke løsningsforslaget. 
 

 
Tabel 6: Scenarie 1c – Afd. B (delvis) eller talentklasser til pavillon på rekreativt område i Madsby Parken 

Beliggenhed Beskrivelse 
Pavillon på 
matrikel 120a, 
Kobbeljorder, 
lokalplan 11, 
område E 

Løsningsforslag:  
- Pavillonen fra Sundhedshuset ombygges til undervisning og forberedelse og opstilles på 

rekreativt område ved Madsby Parken – enten til afd. B (delvis) eller talentklasserne. 
Pædagogik:  
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- Kloge kvadratmeter: Faglokaler stadig på afd. Nørre Allé, som derved ikke aflastes for 
presset herpå. 

- Store og små fællesskaber: Løsningen gør det muligt for alle elever og undervisere at 
forblive relativt tæt på deres nuværende fællesskaber, men det vurderes i praksis stadig at 
blive en selvstændig ”satellit”.  

- Mulighed for bevægelse: Fremmes – både indenfor og udenfor. 
Myndighed: 
- Området ligger indenfor lokalplan 11. Området er ”udlagt til offentlige formål og skal indgå 

som del af det rekreative område Madsbyparken”. Det vil derfor kræve enten en 
dispensation eller en ændring af lokalplanen for ansøgning om byggetilladelse.  

- Det vil derfor kræve en dispensation eller en ændring af lokalplanen for ansøgning om 
byggetilladelse. 

Økonomi:  
- Flytning, opsætning og ombygning af pavillon ca. 2-3 mio. kr. afhængig af indretning, 

ekskl. anskaffelsessum samt udgift til byggemodning og etablering af adkomstmuligheder. 
Tid 
- Ikke undersøgt detaljeret i lyset af ovenstående, men det vil ikke være muligt at have 

løsningen klar 1. august 2022. Sagsbehandling for ændring af lokalplan tager normalt min. 
12 måneder. Der må forventes naturinteresser i området, så en ny lokalplan vil der også 
have stor risiko for at blive påklaget. 

 
Samlet: Forvaltningerne indstiller ikke løsningsforslaget. 
 

 
 
 

 
 
Scenarie 2-løsninger, der involverer talentklasserne 
Tabel 7: Scenarie 2a – Talentklasser til pavillon på p-plads ved FIC 

Beliggenhed Beskrivelse 
Pavillon på p-
plads ved 
Fredericia 
Idrætscenter 
(FIC) 

Løsningsforslag:  
- Pavillonen fra Sundhedshuset ombygges til undervisning og forberedelse og placeres på p-

plads ved FIC. Mulighed for brug af FIC og udearealer. 
Pædagogik: 
- Kloge kvadratmeter: Faglokaler stadig på afd. Nørre Allé, som derved ikke aflastes for 

presset herpå. Talentklasserne får ingen faglokaler – udover idræt – i tilknytning til deres 
undervisningslokaler.  

- Store og små fællesskaber: Løsningen giver ikke talentklasserne en placering tæt på 
almenmiljøet, og de mister nærheden til et udskolingsmiljø, hvilket går imod intentionerne 
med den attraktive udskoling (DAU). 

Myndighed: 
- Matriklen, hvorpå parkeringspladsen ligger, er udlagt til offentlig vejareal. Der kan ikke ud 

fra det nuværende plangrundlag gives byggetilladelse til byggeri på offentlig vejareal eller til 
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opstilling af undervisningspavilloner. Det vil kræve, at der godkendes en lokalplan, der 
ændrer matriklens formål. 

- Der er sat gang i en større udviklingsplan for området, som bl.a. indebærer ombygning af p-
pladserne.  

Økonomi:  
- Flytning, opsætning og ombygning af pavillon ca. 2-3 mio. kr. afhængig af indretning, ekskl. 

anskaffelsessum samt udgift til byggemodning og etablering af adkomstmuligheder.  
Tid 
- Ikke undersøgt detaljeret i lyset af ovenstående, men det vil ikke være muligt at have 

løsningen klar 1. august 2022. Sagsbehandling for ændring af lokalplan tager normalt min. 12 
måneder. 

Samlet: Forvaltningerne indstiller ikke løsningsforslaget 

 
Tabel 8: Scenarie 2b – Talentklasser til pavillon v. minibyen i Madsby Parken 

Beliggenhed Beskrivelse 
Pavillon ved v. 
minibyen i 
Madsby Parken 

Løsningsforslag:  
- Der lejes og opstilles en pavillon i 5 år med 6 undervisningslokaler (16 moduler) på 

grusparkeringspladsen ved minibyen i Madsby Parken. Faglokaler stadig på afd. Nørre Allé. 
P-pladsen reduceres kraftigt. 

- Pavillonen fra Sundhedshuset bringes ikke spil, da de ikke kan være der (940 kvm). Nye 
pavilloner kan kvadratmetermæssigt optimeres mere (640 kvm).  

Pædagogik: 
- Kloge kvadratmeter: Faglokaler stadig på afd. Nørre Allé, som derved ikke aflastes for 

presset herpå. Talentklasserne får ingen faglokaler i tilknytning til deres 
undervisningslokaler. 

- Store og små fællesskaber: Løsningen giver ikke talentklasserne en placering tæt på 
almenmiljøet, og de mister nærheden til et udskolingsmiljø, hvilket går imod intentionerne 
med den attraktive udskoling (DAU). 

Myndighed: 
- Parkeringspladsen ligger inden for lokalplan 72A, som er udlagt til hotel, idrætsanlæg, 

miniby, vandrehjem og camping. Det vil derfor kræve en dispensation eller en ændring af 
lokalplanen for ansøgning om byggetilladelse.  

Økonomi:  
- Leje og tilslutning: ca. 4 mio. kr., ekskl. udgift til byggemodning og adkomstmuligheder.  
Tid 
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- Ikke undersøgt detaljeret i lyset af ovenstående, men det vil ikke være muligt at have 
løsningen klar 1. august 2022. Sagsbehandling for ændring af lokalplan tager normalt min. 
12 måneder. 
 

Samlet: Forvaltningerne indstiller ikke løsningsforslaget. 
 

 
 

 
Tabel 9: Scenarie 2c - Talentklasser til pavilloner ved afd. Skjoldborgvej 

Beliggenhed Beskrivelse 
Pavillon ved afd. 
Skjoldborgsvej 

Løsning:  
- Pavillonen fra Sundhedshuset ombygges til undervisning og forberedelse og opstilles på 

udeareal ved afd. Skjoldborgsvej til talentklasserne. 
- Elevtallet på afd. Skjoldborgsvej forventes at falde frem mod 2032. Der forventes derfor på 

sigt at blive ledig kapacitet på skolen. Men afd. Skjoldborgsvej har ikke i dag 6 ledige 
undervisningslokaler, som talentklasserne vil kunne flytte ind i.  

Pædagogik:  
- Kloge kvadratmeter: Der er brug for at kunne disponere over udearealet ifm. renoveringen 

af skolen i 2023-2025 og behovet for pavilloner til genhusning.   
- Store og små fællesskaber: Løsningen giver ikke talentklasserne en placering tæt på 

almenmiljøet, og de mister nærheden til et udskolingsmiljø, hvilket går imod intentionerne 
med den attraktive udskoling (DAU). 

- Mulighed for bevægelse: afd. Skjoldborgsvej er allerede udfordret pga. få udearealer. Det 
vil blive yderligere, negativt påvirket, hvis en del af udearealet inddrages til pavilloner, og 
der flyttes ca. 160 elever fra talentklasserne.  

Myndighed:  
- Det vil kræve en ændring af styrelsesvedtægten at flytte en udskolingsafdeling til matriklen, 

som er en basisafdeling – også selvom det er for en midlertidig periode.  
- Der skal søges og opnås tilladelse hos bygningsmyndigheden, før pavillonerne kan tages i 

brug. 
Økonomi:  
- Flytning, opsætning og ombygning af pavillon ca. 2-3 mio. kr. afhængig af indretning, 

ekskl. anskaffelsessum samt betydelige udgifter til etablering af adkomstmuligheder. 
Tid: 
- Forventet indflytning ultimo 2022 (hvis styrelsesvedtægten ændres). 
 
Samlet: Forvaltningerne indstiller ikke løsningsforslaget. 
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Scenarie 2-løsninger, der involverer afd. B 
Tabel 10: Afd. B (udskoling) flytter til pavillon ved afd. Havepladsvej 

Beliggenhed Beskrivelse 
Pavillon ved 
afd. 
Havepladsvej 

Løsning:  
- Pavillonen fra Sundhedshuset ombygges til undervisning og forberedelse og opstilles i 

forlængelse af allerede eksisterende pavilloner på matriklen. 
- Udskolingen flytter for at undgå behov for at ændre styrelsesvedtægt. Det frigiver dog 

mindre kapacitet på Ullerupdalvej end at flytte basisafdelingen – og dermed frigives mindre 
kapacitet til afd. C og D’s disponering. 

Pædagogik: 
- Kloge kvadratmeter: Skolen påbegynder renovering i 2022. Det vil påvirke den daglige drift 

af skolen med pres på faglokaler, og udearealer inddrages til byggeplads. Eleverne vil derfor 
forventeligt skulle flytte igen for at gøre plads til genhusning. 

- Store og små fællesskaber: Tæt på almendelen og afd. A, men langt fra resten af afd. B. 
- Mulighed for bevægelse: Havepladsvej er allerede udfordret på pladsproblemer, så det 

vurderes ikke hensigtsmæssig at udfordre deres elevers læringsmiljø yderligere ved at flytte 
flere elever til forud for/under en renovering. 

Myndighed:  
- Der skal søges og opnås tilladelse hos bygningsmyndigheden, før pavillonerne kan tages i 

brug. 
Økonomi:  
- Flytning, opsætning og ombygning af pavillon ca. 2-3 mio. kr. afhængig af indretning, 

ekskl. anskaffelsessum samt udgift til etablering af adkomstmuligheder. 
Tid: Forventet indflytning medio 2022. 
Samlet: Forvaltningerne indstiller ikke løsningsforslaget. 
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Tabel 11: Afd. B (basis) til pavillon ved afd. Indre Ringvej 

Beliggenhed Beskrivelse 
Pavillon ved 
afd. Indre 
RIngvej 

Løsning:  
- Pavillonen fra Sundhedshuset ombygges til undervisning og forberedelse og opstilles i 

forlængelse af allerede eksisterende pavilloner på matriklen – eller andet sted på matriklen, 
fx boldbanen eller skolegården. 

- Skolegården afhænger af, at gårdtoiletter nedrives.  
Pædagogisk: 
- Kloge kvadratmeter: Skolen påbegynder renovering i 2024. Det vil påvirke den daglige drift 

af skolen med pres på faglokaler, og udearealer inddrages til byggeplads. Eleverne vil derfor 
forventeligt skulle flytte igen for at gøre plads til genhusning. 

- Store og små fællesskaber: Tæt på almendelen og afd. A, men langt fra resten af afd. B. 
Myndighed:  
- Der skal søges og opnås tilladelse hos bygningsmyndigheden, før pavillonerne kan tages i 

brug. 
Økonomi:  
- Flytning, opsætning og ombygning af pavillon ca. 2-3 mio. kr. afhængig af indretning, 

ekskl. anskaffelsessum samt evt. udgift til etablering af yderligere adkomstmuligheder. 
Tid: Forventet indflytning medio 2022. 
 
Samlet: Forvaltningerne indstiller ikke løsningsforslaget. 
 

 
 

Tabel 12: Afd. B (basis) til pavilloner ved afd. Bøgeskovvej 

Beliggenhed Beskrivelse 
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Pavilloner ved 
afd. 
Bøgeskovvej 

Løsning:  
- Pavillonen fra Sundhedshuset ombygges til tre pavilloner til undervisning og forberedelse 

og opstilles på grønt areal.  
Pædagogik: 
- Differentierede læringsmiljøer og –zoner: Bøgeskov ligger med nærhed til Naturskolen og 

Museumsgården Kringsminde, og der er derfor let adgang til yderligere kreative 
læringsmiljøer for eleverne. 

- Kloge kvadratmeter: Der bliver langt bedre adgang til faglokaler end på Ullerupdal pga. 
lavere elevtal på afd. Bøgeskov. Dertil kommer adgang til hal- og idrætsfaciliteter, som 
eleverne ikke har i dag. 

- Store og små fællesskaber: Tæt på almendelen, men langt fra resten af afd. B. 
- Mulighed for bevægelse: Der bliver virkelig gode muligheder – både ude og inde. 

Mulighederne indenfor forstærkes af, at det anbefales kun at flytte basisafdelingen pga. 
indretningsmulighederne ved pavillonen.  

- Afd. Bøgeskov ligger ikke centralt placeret i kommunen, og flere elever må derfor forventes 
at få længere skolevej. 

Myndighed:  
- Der skal søges og opnås tilladelse hos bygningsmyndigheden, før pavillonerne kan tages i 

brug. 
Økonomi:  
- Flytning, opsætning og ombygning af pavillon 3 mio. kr., ekskl. anskaffelsessum samt 

udgift til etablering af adkomstmuligheder. 
- FOS’ bevilling fra legepladspuljen anvendes på matriklen. 
Tid: Forventet indflytning medio 2022. 
 
Samlet: Forvaltningerne indstiller løsningsforslaget. 
 

 
Øvrige scenarie 2-løsninger, der involverer afd. B 

Forslag Beskrivelse 
EKSISTERENDE UNDERVISNINGSLOKALER 
Afd. Krogsagervej Løsning: 

- Eksisterende lokaler anvendes og evt. ombygges med nye skillevægge for at opdele 
lokalerne i mindre enheder. Der er udpeget to lokaler på hver 75 m2 og et tilhørende 
gangareal på 58 m2. Faglokaler på skolen. Mulighed for brug af hal og udearealer.  
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- Elevtallet på afd. Krogsager forventes at falde frem mod 2032. Der forventes derfor 
på sigt at blive ledig kapacitet på skolen. Men afd. Krogsager har ikke 
indflytningsklare lokaler, som afd. B vil kunne flytte ind i medio 2022.  

Pædagogik:  
- Kloge kvadratmeter: Skolen påbegynder renovering i 2025. Det vil påvirke den 

daglige drift af skolen med pres på faglokaler, og udearealer inddrages til byggeplads. 
Eleverne vil derfor forventeligt skulle flytte igen for at gøre plads til genhusning, hvis 
de alternativt flyttes i pavilloner. 

- Store og små fællesskaber: Tæt på almendelen, men langt fra resten af afd. B. 
- Mulighed for bevægelse: Der er hverken plads til en hel eller halv afd. B i de lokaler, 

der er ledige. Til gengæld rigtig gode idrætsfaciliteter og udearealer.  
Økonomi:  
- Lokalerne fremstår indflytningsklare. Evt. inddrages et udeareal som tilknyttes 

lokalerne med legeredskaber og hegn.  
- Anslået: 300.000-400.000 kr.  
Myndighed:  
- Der skal ikke søges myndighedernes tilladelse for at ibrugtage lokalerne. Ombygges 

lokalerne til mindre enheder, skal der opnås byggetilladelse hos 
bygningsmyndigheden. 

Tid: Forventet indflytning medio 2022. 
 
Samlet: Forvaltningerne indstiller ikke løsningsforslaget 
 
 

 
 

Uddannelses-centret 
Mosegaardsvej 

Løsning:  
- Eksisterende lokaler kan anvendes, da de er godkendt til undervisning.  
- Undersøgt da der var ønske om indflytning allerede pr. 1. april 2022.  
Pædagogisk:  
- Kloge kvadratmeter: Der mangler faglokaler og idrætsfaciliteter. Der er 1,5 km til 

Erritsø Idrætscenter. Faglokaler vil dog kunne etableres i mindre omfang. Det er ikke 
kommunens bygning, og derfor kan vi ikke disponere frit over dem. Det er derfor 
usikkert, hvor lang lejeaftale der kan indgås, da der kan være andre planer for 
anvendelse af lokalerne. 
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- Store og små fællesskaber: Tæt på almendelen, men langt fra resten af afd. B. 
- Mulighed for bevægelse: Der skal etableres legeplads.  
Myndighed:  
- Der skal ikke søges tilladelse til ibrugtagning af lokalerne. Legepladsen vil kræve en 

byggetilladelse fra myndighederne.   
Økonomi:  
- Lokalerne fremstår indflytningsklare. Det vil kræver en indhegning af et område og 

etablering af en legeplads.  
- Anslået økonomi 400-500.000 kr. + forventelig årlig leje af undervisningslokaler 800-

1.000 kr./m2. 
Tid: Forventelig indflytning primo 2022. Afhænger af IBC, som ejer bygningen. 
 
Samlet: Forvaltningerne indstiller ikke løsningsforslaget 
 

 
 

ANDRE BYGNINGER / LOKALER – IKKE GODKENDT TIL UNDERVISNING 
Afd. Bygaden 
(udskoling / 
distriktskontoret) 

Løsning:  
- Afd. B flytter ind i distriktskontorets lokaler, der ombygges til undervisningslokaler. 

Faglokaler på skolen. Mulighed for brug af hal og udearealer. 
Pædagogisk: 
- Store og små fællesskaber: Tæt på almendelen, men langt fra resten af afd. B. 
- Mulighed for bevægelse:  

o Gode muligheder for bevægelse ude og inde. 
o Der er ikke plads til hele afd. B. Det vil kræve ændring af styrelsesvedtægten 

at flytte en basisafdeling hertil, så mest relevant at flytte udskolingen. 
Flytning af udskolingen vil dog frigive mindre plads på Ullerupdalvej til afd. 
C og D, end ved udflytning af basisafdelingen. Hvis der bliver behov for 
mere ledig kapacitet på Ullerupdalvej, vil udskolingen ved en flytning hertil 
få bedre mulighed for bevægelse, men det kan ikke etableres til 1. august 
2022 som ønsket.   

Myndighed:  
- Ombygning kræver, at der søges og opnås tilladelse hos myndighederne, før lokalerne 

kan tages i brug til undervisning. 
Økonomi:  
- Anslået 10.000-15.000 kr./m2 ved ombygning. 
Tid:  
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- Forventelig indflytning ultimo 2022/primo 2023 – alt efter, hvornår ombygningen kan 
igangsættes. 

 
Samlet: Forvaltningerne indstiller ikke løsningsforslaget 
 

 
Bülows Kaserne Løsning: Afd. B flytter yderligere elever til Bülows Kaserne. 

Pædagogisk: 
- Store og små fællesskaber: Langt fra almen, hele afd. B sammen. 
- Kloge kvadratmeter: Ingen faglokaler, hvorfor det også er FOS’ eget ønske at samle 

afd. B igen – og ikke på Bülows Kaserne.  
- Små og store fællesskaber: Væk fra almendelen, sammen i afd. B, væk fra resten af 

FOS.  
- Mulighed for bevægelse: Ingen legepladser. 
Myndighed:  
- De besigtigede lokaler er i dag ikke godkendt til undervisning. Der skal derfor søges og 

opnås tilladelse hos bygningsmyndigheden, før lokalerne kan ombygges.  
- Der er udviklingsplan i gang for Kulturkaserne Bülows. 
Økonomi: 
- Det vil kræve en gennemgribende ombygning og renovering, inden lokalerne kan 

anvendes. Konkret budget ikke lavet. 
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Tid:  
- Ikke undersøgt detaljeret i lyset af ovenstående, men det vil ikke være muligt at have 

løsningen klar 1. august 2022. 
 
Samlet: Forvaltningerne indstiller ikke løsningsforslaget 
 

 
 

Krakes Gård Myndighed:  
- Bygningen er i dag ikke godkendt til undervisning. Der skal søges og opnås tilladelse 

hos bygningsmyndigheden, før lokalerne kan ombygges. 
- Bygningen er fredet. Derfor ikke aktuel. 
 

 
 

Til lokaler i Treldevej 
191/Nordre Kobbelvej 
21 

Løsning: Afd. B flytter samlet til lokalerne. 
Pædagogisk: 
- Små og store fællesskaber: Helt væk fra almen. Sammen som hel afd. B. 
- Alle de øvrige pejlemærker kræver det en omfattende renovering at understøtte. 
Myndighed.  
- Kommunen ejer ikke ejendommen. Ejendommen er i dag godkendt til kontor, 

produktionsbygning, lager mv. og ikke til undervisning.  
Økonomi 
- Det vil kræve en gennemgribende ombygning og renovering, inden lokalerne kan 

anvendes. Konkret budget ikke lavet. 
Tid: 
- Ikke undersøgt detaljeret i lyset af ovenstående, men det vil ikke være muligt at have 

løsningen klar 1. august 2022. 
 
Samlet: Forvaltningerne indstiller ikke forslaget 
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	Punkt 3 - Bilag 1 - Midlertidig løsning til FOS - undersøgte scenarier
	,
	Midlertidig løsning på Frederiksodde Skoles pladsproblemer
	Kort fortalt er:
		Afdeling A for elever med autisme
		Afdeling B er for elever i socioemotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder (fx med ADHD),
		Afdeling C er for elever med multiple funktionsnedsættelser
		Afd. D er for elever med behov for vidtgående specialundervisning (fx med nedsat, kognitiv funktionsevne og med/uden fysiske funktionsnedsættelser).
	*5 elever er dog på Bülows Kaserne med 1 lærer og 2 pædagoger
	Indre Ringvej: Scenarie for håndtering af pladsproblemer for afd. A
	Ullerupdalvej/Nørre Allé: Scenarier for håndtering af pladsproblemer for afd. B, C og D.


