Borgmesterens mail skabte falske forventninger i Jonstrup
SKOLE: Fem dage før kommunalvalget sendte Ole Bondo Christensen (S) en mail til Jonstrup 89
med partiets holdning til en udvidelse af Jonstrup Skole. Den skabte forventnínger om en udvidelse af skole til 5. klasse, men i dag kalder Socialdemokratiet ordlyden for en beklagelig fejl.

Af Mikkel Kjølby
15. maj 2022, 21:16
JONSTRUP: I forlængelse af vælgermødet i Jonstruphus samt et møde med forældrene i Sydlejren
sendte borgmester Ole Bondo Christensen (S) den 11. november (fem dage før kommunalvalget
red.) en e-mail til borgerforeningen Jonstrup 89 med besked om at videresende til grundejerforeninger og andre interessenter.
Det gjorde Jonstrup 89 med glæde*), for borgmesterens formulering blev tolket som om, at han
lagde sig tæt op af de borgerlige partiers ønske om en udvidelse af Jonstrup Skole til og med 5.
klasse. Altså et kursskifte i en tilspidset valgkamp, hvor der var kamp om stemmerne i Jonstrup.
I afsnittet ”Udvidelse af Jonstrup Skole” skrev borgmesteren følgende:
– Det er afgørende at de fysiske lokaler står klar til at modtage børnene når Jonstrup Skole udvides
til 3. kl. Der skal være et hurtigt og effektivt samarbejde om udvidelse af skolen til og med 5. kl. Arbejdet sættes i gang hurtigst muligt, med inddragelse af forældregruppe og Jonstrup 89.

Det er vanskeligt at tolke ordlyden som andet end, at borgmesteren går ind for en udvidelse af
Jonstrup Skole til og med 5. klasse. Sådan læser formanden for Jonstrup 89, Per K. Larsen, også beskeden.
– Referatet fra mødet er sendt ud til alle i Jonstrup og har skabt en klar forventning om at der
kommer en skole 0.-5. klasse, men der er åbenbart stadig usikkerhed om hvornår – i hvert fald når
det gælder 4.-5. klasse, siger Per K. Larsen, formand for Jonstrup 89.
Udvalgsformand Muhammed Bektas (S) holder nemlig fast i, at Socialdemokratiets holdning til udvidelsen af Jonstrup Skole hele tiden har ligget fast.
– Vi har gennem hele valgkampen gjort det helt klart, at det ikke er besluttet, om der skal være en
indskoling til og med 5. klasse i Jonstrup. Det har Ole Bondo Christensen og Bettina Ugelvig sagt
tydeligt ved flere lejligheder ved møder i Jonstrup og Sydlejren. Det er alene besluttet, at muligheder og behov skal undersøges nærmere. Det var også vores klare budskab på det konkrete møde,
som mailen omhandler. Når der i mailen fra den 11. november står, at vi skal samarbejde om at
udvide indskolingen tænkes der på et samarbejde om afklare muligheder og behov – som det er
aftalt i budgetaftalen. Det kan ingen, der deltog i det pågældende møde være i tvivl om, forklarer
Muhammed Bektas, som beskriver borgmesterens referat af møderne som et hastigt forfattet sammenskriv.
Per K. Larsen vælger at fokusere på, at holde partierne i byrådet fast på løftet om, at det kommende pavillonbyggeri til Jonstrup Skole er midlertidigt.
– Det står klart at 0–3. klasse starter nu. Der bygges midlertidige pavilloner, som åbner omkring 15.
juni. Pavillonerne er en midlertidig løsning i tre år, så seneset i 2024 skal seminariebygningerne
være indrettet til 0.-3. klasse, siger Per K. Larsen, som er træt af kommunens siddenpåhænderneholdning i denne sag. Det har allerede kostet skatteborgerne dyrt.
-Udbygningen med 4-5. klasse kræver nybyggeri, som skal stå klar i 2024-26. Der er med andre
ord god tid til at løse dette spørgsmål. Men det kræver altså, at kommunen udviser rettidigt omhu.
Jonstrup 89 påpegede allerede i 2015, at der ville komme behov for en udvidelse af Jonstrup Skole,
men i stedet for at tage udfordringen alvorligt, har kommunen valgt at udsætte, sætte tvivl ved
børnetallet osv. Resultatet er, at der foreløbig er spildt over 2 mio. kr. på midlertidige pavilloner.
Lad os håbe at pengene fremover bruges til at skabe den permanente udvidelse af skolen, der er
brug for, lyder det fra Per K. Larsen.
Muhammed Bektas fastholder, at budgetaftalen fra september sidste år danner grundlaget for det
videre arbejde med Jonstrup Skole. I aftalen afsættes 2,1 mio kr. til etablering af de midlertidige
fysiske rammer til en indskoling til og med 3. klasse i Jonstrup. Herudover afsættes 0,8 mio.kr. til
de årlige driftsomkostninger af de nye faciliteter samt op til 0,6 mio. kr. til at dække udgifterne til
flere personaleressourcer ved fra skoleåret 2022/2023 at skulle afholde 3. klasseundervisning i
både Jonstrup og Lille Værløse. Endelig reserveres op til 0,4 mio.kr. til en skolebusordning for 4. –
5. klasse, der etableres i første omgang som en forsøgsordning.
Endelig lyder det i budgetaftalen således om Jonstrup Skole:

– Aftalepartierne er enige om i løbet af 2022 af afklare behov og muligheder for at udvide indskolingen i Jonstrup til og med 5. klasse i lyset af den forventede udvikling i børnetallet og analyser af
behov for justeringer i ind- og udskoling i Furesø mere generelt.
En mail fra borgmester Ole Bondo Christensen (S) blev i dagene op til kommunalvalget rundsendt i
Jonstrup. Men tilsyneladende skabt dette falske forventninger om skole helt til 5. klasse i Jonstrup.
I første omgang udvides til og med 3. klasse med pavillonbyggeri.
*) Korrektion:
Jonstrup ’89 modtog emailen fra borgmesteren med glæde, idet der hermed var tilkendegivet
bred politisk enighed om at tilgodese den naturlige og nødvendige skoleudbygning i Jonstrup.
Som upolitisk forening valgte Jonstrup ’89 dog ikke at videresende emailen fra borgmesteren.

