Belysning

Tema: Evt. flytning af Hørningskolen til Sølund
Generel beskrivelse

På Undervisnings-og Børneudvalgets møde den 5. marts blev der bestilt
en belysning af perspektiverne ved evt. at flytte Hørningskolen til
Sølund.
Med denne belysning redegøres for, i hvilket omfang en flytning af
Hørningskolen til Sølund, kunne være en hensigtsmæssig løsning på
kapacitetsudfordringerne på Hørningskolen samt et element i en
løsning af de kapacitetsudfordringer, der potentielt set vil være i
Hørning på almenområdet.
Der er et stigende pres på kapaciteten på Hørningskolen. Den aktuelle
vurdering af udbygningsbehovet er pt. 4 ekstra lokaler. Denne vurdering
skal ses i forhold til den forventede stigning samt at en del af
kapaciteten i dag er dækket af pavilloner.
På Undervisnings- og Børneudvalgets møde d. 3. oktober 2020 havde
skolebestyrelsen fra Hørningskolen foretræde for Undervisnings- og
Børneudvalget. Bestyrelsens input og anbefalinger til udvalget var at
bygge flere m2 til den eksisterende skole eller alternativt flytte til nye
egnede lokaliteter som opfylder følgende hensyn:
Løser behovet for flere kvadratmeter
Egnethed i forhold til at drive specialskole – Herunder at
børnenes særlige behov skal understøttes af dertil indrettede
rammer
Skolen skal placeres på en lokation med let tilgang via offentlig
transport for at kunne tiltrække kvalificerede medarbejdere.
I den efterfølgende dialog er der kommet et fokus på, om det kunne
være hensigtsmæssigt at flytte Hørningskolen til Sølund. Udover at
understøtte de ovenfor nævnte aspekter, vil der også kunne opbygges et
fagligt samarbejde på tværs Hørningskolen og Landsbyen Sølund.
Endelig vil der for en gruppe af eleverne fra Hørningskolen være tale
om, at de eventuelt fremadrettet vil bruge de tilbud der er på Sølund.
Ved en eventuel flytning af Hørningskolen til Sølund er der to aspekter
der skal være en særlig opmærksomhed omkring.
Det første aspekt er, at de bygninger der pt. ikke er i brug på Sølund,
ifølge Kommunale Bygninger vil kræve en meget omfattende
ombygning, for at leve op til de krav der er til indretning jf.
beskrivelserne ovenfor. Det er på den baggrund Kommunale Bygningers

vurdering at de samlede omkostninger ved en ombygning ikke vil kun
betale sig i forhold til det ønskede resultat.
Ved en flytning af Hørningskolen kan de frigivne lokaler bringes i spil til
etablering af et dagtilbud. Dermed opnås en potientiel besparelse på
anlægssiden i Hørning på dagtilbudsområdet.
En samlet vurdering på den baggrund, vil med de ovenstående
forudsætninger være, at der kan være et potientale i en flytning af
Hørningskolen, både med hensyn til at løse kapacitetsproblemerne og i
forhold til en besparelelse på anlæg til et dagtilbud i Hørning. En
løsning hvor Hørningskolen flyttes til Sølund vurderes dog, at være en
økonomisk dyr løsning.
Det andet aspekt er, at Byrådet med Budget 2020 vedtog ”Spor 4 Sølund som et center for ”mennesker møder mennesker” i
Skanderborg”. I dette arbejde er der et fokus på liberale erhverv samt en
samling af kommunale institutioner med henblik på at skabe et livligt
centrum for mange menneskers hverdag.
Der er nedsat en arbejdsgruppe der løbende afrapporterer om dette
arbejde til Økonomiudvalget. Hvis der ønskes en yderligere afdækning
af mulighederne for at flytte Hørningskolen til Sølund foreslås det, at
analysen af eventuelle muligheder samtænkes med denne
arbejdsgruppes analyser.

