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Jonstrup ’89 presser på for
permanent skoleudvidelse
Midlertidige pavilloner bliver snart sat
op, så Jonstrup Skole kan have elever op
til tredje klasse. Men borgerforening
ønsker allerede nu svar på en langsigtet
løsning fra politikerne
Af Louise Mørch Vilster

UDVIDELSE Når et nyt skoleår
begynder efter sommerferien,
så kan elever i tredje klasse for
første gang blive på Jonstrup
Skole. Undervisningen kommer til at foregå i pavilloner,
som efter planen vil stå klar til
udgangen af maj. Efter tredje
klasse skal eleverne flytte skole
til Lille Værløse Skole, som Jonstrup Skole hører under.
Pavillonerne er dog midlertidige og hos borgerforeningen Jonstrup ’89 ønsker de
derfor, at politikerne tager stilling til en mere varig løsning.
Både af udvidelsen op til tredje klasse men også i forhold til
en udvidelse op til femte klasse, som længe har været på
ønskelisten.

❟ Når de midler-

tidige løsninger
ophører om tre år,
så skal man efter
vores beregninger
have mindst 10-15
millioner kroner. Vi
spurgte derfor politikerne, om de har
sat penge af
til det, og dér er
svaret ’måske’.
Formand for Jonstrup ’89,
Per K. Larsen

Derfor havde Jonstrup ’89
inviteret hele udvalget for
børn og skole til et debatmøde i torsdag i sidste uge, hvor
omkring 60 borgere var mødt
op.
“Vi havde et rigtig godt
møde, hvor udvalget blev klar
over, hvilke forventninger der
er fra forældrene og fra lokalsamfundet i Jonstrup. Der var
en klar opbakning fra politikerne til at finde en varig løsning i to spor til og med tredje klasse, og så vil man se tiden
an til en mere varig løsning for

4.-5. klasse,” siger formand for
Jonstrup ’89, Per K. Larsen.

Koster 10-15 millioner
Blandt de fremmødte politikere var den nye udvalgsformand Muhammed Bektas (S),
der rigtignok er optaget af at
finde en varig løsning op til
tredje klasse.
“Jeg tænker, vi skal finde
en varig løsning, men det skal
være en med kvalitet og med
mulighed for at dyrke moderne undervisningsformer. Der
skal være plads til børnene,”
siger han.
Ifølge Per K. Larsen vil en
oplagt løsning være at lave
en indvendig ombygning af
de gamle seminariebygninger samt forstanderbolig, så de
kan huse eleverne i stedet for
pavillonerne. Det vurderer Jonstrup ’89 vil koste 10-15 millioner kroner i anlægsmidler, og
foreningen vil derfor presse på
for, at pengene kommer med
på budgettet, når der skal landes en aftale til efteråret.
“Når de midlertidige løsninger ophører om tre år, så
skal man efter vores beregninger have mindst 10-15 millioner kroner. Vi spurgte derfor politikerne, om de har sat
penge af til det, og dér er svaret ’måske’,” siger Per K. Larsen
og tilføjer:
“Der er politikerne ikke blevet klædt ordentligt på af forvaltningen. Det er mit indtryk,
at forvaltningen er fodslæbende, da de burde have konkrete oplysninger om, hvad der er
brug for.“

Ombygge forstanderbolig
Selvom Muhammed Bektas
mener, at der skal arbejdes for
at skabe en varig løsning op til
tredje klasse, så kan han ikke
sige, om ombygningen bliver
en del af budgetforhandlingerne.
“Det har vi ikke politisk
taget stilling til endnu. Det
kan være, at det kommer med
i den kommende budgetproces,” siger han.
Per K. Larsen fortæller, at
han forventer et udspil fra
politikerne efter juni, hvor der
er kommet nye befolkningsprognoser.
“Det skal gøres os sikre på,
- en del af
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Det tidligere seminarium huser både Jonstrup Skole op til 2. klasse samt den
populære 10. klasse under Egeskolen. Foto: Jens Berg Thomsen

De nye pavilloner skulle været klar til første maj, men det er nu blevet udskudt knap
en måned på grund af forsinkede leverancer af beton, fortæller udvalgsformand
Muhammed Bektas (S). Foto: Jens Berg Thomsen

at de også støtter op om en
varig løsning op til tredje klasse, som skal stå klar til, når
pavillonerne fjernes om tre år,”
siger han.
Selvom Muhammed Bektas
svarer tøvende på at tage en
ombygning med til budgetforhandlingerne, så ser han en
idé i at ombygge den 300 kvadratmeter store forstanderbygning.
“Jeg ser kæmpe muligheder i forstanderboligen, især i
forhold til FFO- delen og i at få

kulturelle tilbud derind. Der er
allerede en billedskole, som er
startet op, og flere og flere borgere vil kunne bruge det til foreningsbrug om aftenen,” siger
han.

Flytning af 10. klasse
Til mødet med borgerne hæftede han sig ved, at borgerne
ser forskellige muligheder, når
det gælder en skoleudvidelse
op til femte klasse.
“Det overaskede mig meget,
at der er forskellige løsninger.

Der er nogle, der forslår at få
skole i det gamle seminarium,
mens andre mener, at man skal
bygge helt nyt. Det var meget
relevant for mig at høre, hvad
forældre og folk, der bor herude, synes,” siger han.
Ifølge en skriftlig beretning
fra Jonstrup ’89, så afhænger
en udvidelse op til femte klasse af, om Egeskolens 10. klasse,
fortsætter i Jonstrup eller om
den flytter til Værløse. Ellers vil
der ikke være plads til udvidelsen i seminariebygningerne.
“En mulig flytning drøftes
politisk, men nogen beslutning er ikke truffet. Meldinger
fra kommunen tolkes som om,
at der kan ske inden for 5 år,”
står der i beretningen.
At tale om en udflytning
af 10. klassen i Jonstrup er
Muhammed Bektas dog varsom med.
“Jeg er opmærksom på at
tale om udflytning af Egeskolen uden at vide, hvor de skal
flytte hen. For vi har et super
godt 10. klasse tilbud, og at
skabe usikkerhed uden at
have et andet sted, synes jeg er
super ærgerligt. Lige nu prøver
vi det an med pavillon- løsningen, og så ser vi på muligheden for at få op til femte klasse,” siger han.
Muhammed Bektas mener,

❟ Jeg tænker, vi

skal finde en varig
løsning, men det
skal være en med
kvalitet og med
mulighed for at
dyrke moderne
undervisnings
former. Der skal
være plads
til børnene.
Udvalgsformand
Muhammed Bektas (S)

at en eventuel udvidelse skal
tænkes ind i en helhedsplan
for Jonstrup.
“Jeg tror, at det er vigtigt
at tænke i en samlet helhedsplan for Jonstrup, da der også
er efterspørgsel efter forenings-og kulturtilbud. Vi skal
tænke os om for at finde permanente løsninger, ikke bare
på skoleområdet men på alle
områder.”

Lokesvej 8 · 3400 Hillerød · Tlf.: 8888 4312 · Åbningstider mandag-fredag kl. 11.00 - 14.00 · www.sn.dk/furesoe
Udgivelsesdag: Onsdag/torsdag
Tryk: Trykkeriet Nordvestsjælland
Distribution: FK Distribution

ANNONCESALG
furesoavis.salg@sn.dk
Irene Fristed, salgschef,
Pia V. Andersen, mediekonsulent,
Kim R. Larsen, mediekonsulent

tlf. 4037 6610
tlf. 2361 9919
tlf. 3160 3923

Furesø Avis påtager sig intet erstatningsansvar
som følge af trykfejl i annoncer og tekst.

UDEBLIVER AVISEN
Send besked på
www.sn.dk/ugeavisudeblevet
eller ring på tlf. 7010 4000.

DEADLINES:
Bookingdeadline
Færdigt materiale
Korrekturannoncer
Privatannoncer
Dødsannoncer
Redaktionel

Dækningsområde: Alle husstande undtagen
”reklamer og ugeaviser - nej tak” i Furesø Kommune

mandag
mandag
fredag
mandag
mandag
fredag

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 15.00
kl. 10.00

