Skoleudvalget

Punkt 5.

Godkendelse af prioritering af legepladsrenovering i 2021
2018-074412
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, prioritering af legepladsrenovering i 2021.

Beslutning:
Godkendt med bemærkning
Projekt og medfinansiering vedrørende etablering af skaterbane ved Vester Hassing Skole afklares med
Sundheds- og Kulturforvaltningen.
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Sagsbeskrivelse
Der er i Aalborg Kommunes budget for 2021-2024 afsat puljer til legepladser på kommunens folkeskoler.
Der er samlet set afsat 2,5 mio. kr. i 2021 fordelt i to puljer til henholdsvis løbende legepladssikkerhed og
forbedring samt etablering af legepladser. Sagen forelægges Skoleudvalget med henblik på, hvordan
bevillingerne til legepladsprojekter (anlæg) skal prioriteres i 2021.

Baggrund
Der er i Aalborg Kommunes budget for 2021-2024 afsat puljer til legepladser på kommunens folkeskoler, jf.
tabellen herunder. Det omfatter den lovpligtige inspektion af skolernes legepladser, løbende
legepladssikkerhed (drift) samt nye legepladsprojekter på skolerne (anlæg).
2021
1,0
1,5
2,5

Mio. kr. (budget 2021-2024)
Legepladssikkerhed (drift)
Legeplads (anlæg)
Samlet

2022
1,0
1,0

2023
1,0
3,0
4,0

2024
1,0
3,0
4,0

Der blev i 2020 etableret nye legepladser for samlet 4,1 mio.kr. på Filstedvejens Skole, Vejgaard Østre
Skole, Hals Skole, Højvangskolen, Kærbyskolen, Vadum Skole og Svenstrup Skole.

Legepladssikkerhed
Der gennemføres hvert andet år en lovpligtig inspektion af skolernes legepladser, så halvdelen af
legepladserne f.eks. inspiceres i 2021 og den anden halvdel i 2022. Inspektionerne foretages af Aalborg
Kommunes entreprenørenhed og bevillingen administreres af AaK Bygninger.
På baggrund af inspektionerne i 2020, skal der i 2021 inden for bevillingen udbedres skader i forhold til
sikkerhed på halvdelen af kommunens skolers legepladser.
De typiske udfordringer på legeplads er:
 vindridser i stolper og splinter på trækanter
 slidte sjækler og kæder ved gynger, slidte gyngesæder
 løse beslag i overliggere
 spidse og skarpe kanter i metaldele der bør skiftes
 kreative selvbyg, hvor der ikke er taget hensyn til standarden
AaK Bygninger vurderer, at der i 2021 skal anvendes samlet set 1,0 mio. til inspektioner, rådgivning,
udbedring/vedligehold samt udskiftning af mindre redskaber, der bliver nedtaget. Selve inspektionen udgør
ca. 0,1 mio. kr., udbedring af sikkerhed og nedtagning udgør 0,6 mio. kr. og opsætning af erstatning udgør
ca. 0,3 mio. kr.

Legeplads
Der er i budget 2021 afsat 1,5 mio. kr. til nye legepladsprojekter.
Der er i 2018 gennemført en ekstern analyse af skolernes udearealer, herunder legepladser. Samlet set er
vurderingen i den gennemførte analyse, at der er et investeringsbehov i Aalborg Kommunes
skolelegepladser på 80 mio. kr.
Der er tre skoler i analysen med den laveste karakter 1. Det drejer sig om Mellervangskolen,
Seminarieskolen og Vester Mariendal Skole. I analysen er Mou Skole i kategoriseret med karakteren 2. Dog
vurderer legepladsinspektørerne, at Mou Skole også burde være karakter 1. Ud fra analysen og
legepladsinspektørernes vurdering, foreslås, at der i 2021 afsættes 0,85 mio. kr. til Mellervangskolen ud fra
en betragtning om, at skolen har stor mangel på legepladser til de ca. 300 elever, samt at der afsættes 0,35
mio. kr. til Mou Skole ud fra samme betragtning i forhold til skolens ca. 150 elever.
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Herudover foreslås, at der afsættes 0,2 mio. kr. til etablering af legepladser ved Vodskov Skole (VoLiS), da
der ikke er tilknyttet en legeplads til det nyetablerede tilbud.
Derudover foreslås, at Skoleudvalget afsætter en medfinansiering på 0,1 mio. kr. til Vester Hassing Skole
som i samarbejde med den lokale skaterklub har udarbejdet et projekt for etablering af en skaterbane i
området mellem skolen og hallen. Skaterbanen vil give et spændende fritidsmiljø for både eleverne på
skolen, samt for medlemmerne i Vester Hassing Ungdomsklub. Projektet har et budget på 1,5 mio. kr. og der
er aktuelt indhentet finansiering af primært fonde på ca. 0,8 mio. kr., men også fra SUND. Det er
vurderingen, at et finansieringsbidrag fra Skoleudvalget vil kunne give et positivt skub for at få tilsagn om den
resterende finansiering.
På baggrund af legepladsanalysen, legepladsinspektørernes og AaK Bygningers kendskab til skolerne
foreslås nedenstående:
Foreslået
beløb

Antal
elever

Analyse af
udearealer

Bemærkninger

Mellervangskolen

0,85 mio.

Ca.300

Karakter
1 af 5

Behov
3,9 mio.

Mou Skole

0,35 mio.

Ca. 150

2 af 5

1,1 mio.

Vodskov Skole
(VoLiS/TF
klasser)
Vester
Hassing Skole
(skaterbane)

0,2 mio.

Ca. 25

-

-

Vodskov Skoles TF-tilbud, som for nyligt er flyttet
ind i Hammer Bakker har ikke nogen legeplads

0,1 mio.

-

-

-

Medfinansiering af projekt i samarbejde med
VHG Skateklub

Legepladsen er meget mangelfuld og i en dårlig
stand. Der mangler legepladser til alle
aldersgrupper og miljøer til specialklasserne.
Legepladsen fremstår mangelfuld, specielt
mangler der aktiviteter for de ældste elever.
Kommunens legepladsinspektører vurderer at
Mou Skole dags dato har en kategori 1.

Gennemførelse af projekter
AaK Bygninger foreslår, at projektledelsen varetages af AaK Bygninger med skolerne som aktive
medspillere, der sikrer ønsket indretning af legeplads og ansøger om byggetilladelse.
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Bilag:
PowerPoint - legepladsprojekter 2021
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