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Vi har brug for en
investeringsplan for alle
Gladsaxes skoler
Gladsaxes unge skal have de bedste
muligheder i livet. Det får de bl.a.
gennem den uddannelse, vi er med
til at give børn og unge i folkeskolen.
Vi arbejder med pejlemærker for
Fremtidens skole i Gladsaxe. Men
undervisningen skal foregå i gode
og venlige rammer, som giver
børnene lyst til at lære.
Bagsværd Skole blev bygget som
en helt ny skole for få år siden.
Grønnemose Skole er fuldt
moderniseret. Vi er gået i gang
med at udvide og modernisere
Enghavegård Skole og udnytte de
spændende faciliteter i det tidligere
UCC Blågård Seminarium. Vi har
taget fat på en modernisering af
Mørkhøj Skole. Det koster penge
– mange penge – og børnene
fortjener det. GXU – det nye 10.
klassecenter og Ungdomsskolen
har gode faciliteter i den tidligere
Marienlyst Skole.
Men andre skoler trænger også

I Gladsaxe skal vi tage ansvaret
for vores folkeskoler alvorligt.
Det kommende kommunevalg
handler derfor også om at få
indflydelse på udbygnings- og
vedligeholdelsesplanerne for
skolerne i Gladsaxe.
til en væsentlig ”opdatering” af de
fysiske rammer. Konservative vil
være med til at sikre en flerårig
investeringsplan, som skal være
med til at sikre, at vi får løst de
mange udfordringer, som såvel
vedligeholdelsen som udbygning
og modernisering af andre skoler
byder os. Ikke mindst den gamle
del af Søborg Skole trænger til
investeringer og modernisering. En
ny skole vil koste mindst 380 mio.
kr. – og i det eksisterende budget er
”kun” afsat 250 mio.kr. til alle skoler.
Analysen af udbygnings- og
vedligeholdelsesbehovet
præsenteres først omkring nytår.
Herefter går en lang proces
med høring af skolerne og
forældrene i gang. Når vi når frem
til sommerferien, skal byrådet
begynde forhandlingerne om at
finde de mange ekstra millioner,
som nødvendigvis skal findes til at
opdatere alle Gladsaxes skoler.
Derfor er det vigtigt, at der sidder
konservative byrådspolitikere med,
når den fremtidige skolepolitik
skal udformes – det pædagogiske
indhold, ja naturligvis men så

absolut også de fysiske rammer.
Konservative har i flere år peget på
Stengård Skole, som for ca. 60 mio.
kr. kan udbygges til en 3-sporet
skole. Det vil koste mindst 20 mio.
kr. at udbygge Skovbrynet Skole. Vi
har netop måttet bevilge 45 mio.
kr. til at fjerne skimmelsvamp fra
Gladsaxe Skole, som ellers er godt
indrettet, fra 2019 også med en
ekstra gymnastiksal og kunstgræs
på hele idrætsanlægget ved skolen.
Venlig hilsen
Lars Abel, viceborgmester

...alle børn skal lære
mest muligt
Konservative i Gladsaxe
arbejder bl.a. også for:
99 Øget fokus på faglighed og
dannelse
99 Større forældreinddragelse
99 Lære af de skoler, der er
bedst til at løfte eleverne

Læs mere på GladsaxeKonservative.dk

Lokalpolitik betyder
meget for dig og din
families hverdag i
Gladsaxe...
Målrettet plan
for skolernes
udbygning og
vedligeholdelse

Øget fokus på
faglighed og
dannelse
i skolen

Borgerlig garant
for dialog og
konstruktivt
samarbejde i
Gladsaxe

Troværdig
og langsigtet
økonomisk
planlægning

Borgerlig garant
for lavere skat i
Gladsaxe

Lokal tryghed,
lov og orden bevar politiet i
Gladsaxe

Tidssvarende
faciliteter og
vilkår for
idrætten i
Gladsaxe

Lars Abel

Stærke og
fleksible
dagtilbud til alle
børn i Gladsaxe

Borgerlig garant Plads til både
for social
individuel og
velfærd i
kollektiv trafik i
Gladsaxe
Gladsaxe

Kulturlivet i
Gladsaxe skal
være levende,
aktivt og
involverende

Større forældreinddragelse i
fremtidens skole
i Gladsaxe

Mennesker
i centrum i
Gladsaxe

