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17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE 
 
Hjarupvej 16, 6580 Vamdrup 
 
 

 17.1 

Skanderup-Hjarup Forbundsskole var tidligere en fælleskommunal 
folkeskole for Vamdrup og Lunderskov kommuner.  
Skolen har elever i 1 spor fra 0. til og med 6. klasse samt 3 spe-
cialklasser (§ 20.1) og omfatter endvidere Centerklasseafdelingen Grøn-
nebakken, der er for elever med vanskeligheder indenfor det autistiske 
spektrum (§ 20.2). I tilknytning til skolen ligger desuden den integrerede 
institution Trekløveren, der er nærmere beskrevet i Udviklingsplan for 
Børneområdet 2014 – 2021. 
 
Skanderup-Hjarup Forbundsskole har i indeværende skoleår 2013/14 
148 elever fordelt på 7 normalklasser, med en gennemsnitlig klasse-
kvotient på 21,1. Hertil kommer skolens tre specialklasser med 19 elever 
og Grønnebakkens 7 grupper med i alt 47 elever.  
Skolens SFO for 0. – 3. klasse har 70 børn tilmeldt, og dækningsgraden 
er 76 %. I 2009 havde skolen 20 børn i glidende overgang. 
Specialklasserne samt Grønnebakken har selvstændigt SFO-tilbud der 
ikke indgår i ovenstående opgørelse. 
I henhold til prognosen for udviklingen i skolens elev- og klassetal, 
forventes et fald i skolens elevtal. Skolen vedbliver at være 1 spor på alle 
årgange med en klassekvotient der falder til 15,0. 
 



Kolding Kommune   Bind III 
Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 - 2021 
 
17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE 
 

17.2 

Forbundsskolen råder i skoleåret 2009/10 over 7 normalklasselokaler. 
 
Skolens specialklasser forventes fastholdt med den nuværende kapacitet. 
 
Forbundsskolen i dag. 
Pædagogisk hører hovedskolen og specialklasserne sammen, idet 
lærerne kan have lektioner begge steder. Elever fra hovedskolen og 
specialklasserne deltager i de samme fælles arrangementer som: 
morgensang, emneuger, fælleslejr hvert 4. år, fælles ringetider og 
benytter samme skolegård og faglokaler. 
 
Specialklasserne har egen SFO i de lokaler der også benyttes som 
undervisningslokaler og pædagoger i SFO, der kun har tid i denne SFO. 
 
Alle funktioner (undtaget sløjdlokalet) er i samme bygningskompleks, 
hvilket giver store fordele i det daglige arbejde. Alt virker overskueligt 
og trygt. 
Skolens aula og pædagogiske servicecenter (PSC) virker som et centrum 
for alle aktiviteter og er det sted man samles. 
 
Generelt savnes grupperum ved både SFO, hovedskolen og special-
klasserne.  
 
Skolens faglokaler for billedkunst, natur og teknik og hjemkundskab er 
generelt tilfredsstillende og relativt nyrenoverede. Musiklokalet egentlig 
også, men her efterlyses forbedring af akustik samt etablering af øverum. 
Sløjdlokalet er beliggende i en selvstændig pavillonbygning i skole-
gården. Placeringen er ikke hensigtsmæssig og indretningen kunne være 
mere fleksibel og tidssvarende. 
På grund af mange brugere savner skolen et værkstedslokale til bl.a. 
natur og teknik. 
 
Skolens personalerum og administration er beliggende i området over 
mod Grønnebakkens lokaler. Hovedskolen såvel som Grønnebakken har 
mange specialfunktioner, hvilket afstedkommer et behov for mange 
mødelokaler, samtalerum m.v. 
 
Der er på det seneste gennemført en ombygning af skolens 
administration og der er fundet lokaler hvor der kan indrettes 
forberedelsesfaciliteter til skolens personale. 
 
Grønnebakken 
Grønnebakken består af såvel et skole- som et fritidstilbud for børn i 
alderen fra børnehaveklasse til 7. klasse med vanskeligheder indenfor 
det autistiske spektrum. Afdelingen har i skoleåret 2013/14 47 elever, 
som er opdelt i 7 grupper.  
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Personalet består af pædagoger og lærere, der hver især kun er tilknyttet 
et team. Teamet er i overvejende grad selvstyrende. Eleverne er i de 
samme lokaler i både skole og fritid. 
 
Undervisningen og sfo´en på Grønnebakken sigter på – i en tydelig og 
forudseelig struktur – at styrke det enkelte barns forudsætninger for at 
udvikle sine kompetencer og livsduelighed. 
 
Grønnebakkens lokaler er opdelt i 5 ”lejligheder”. Hver lejlighed 
indeholder: fællesrum med køkkenkrog, 2 gruppelokaler, 1 badeværelse, 
1 garderobe, 1 depot samt egen indgang. 
Herudover er der opstillet en midlertidig pavillon med yderligere to 
”lejligheder”, således at hver af de 7 grupper råder over egen ”lejlighed”. 
 
Da Grønnebakken blev planlagt tog man som forudsætning, at skolens 
elever ville kunne gøre brug af Forbundsskolens faglokaler. Dette har 
senere vist sig vanskeligt. Dels på grund af elevernes forudsætninger 
dels på grund af manglende kapacitet. 
Det er derfor et stort ønske, at der opføres et multirum ved Grønne-
bakken, der kan danne ramme om centerklasseelevernes værkstedsfag og 
undervisning i motorik. Rummet skal endvidere kunne bruges til fælles 
samlingsrum. 
 
Som nævnt under forbundsskolen, har de fysiske rammer for 
Grønnebakkens personale også en række mangler og behov for 
udvidelse. Samlet set vil møde- og personalefaciliteter kunne ses som 
værende fælles for såvel Forbundsskolen som Grønnebakken. 
 
Nedenstående punkter er en opsummering af en række problemstillinger 
og behov samt ønsker og forventninger til den fremtidige skole frem-
hævet af projektgruppen ved de gennemførte besøg på skolen. 

1. Udbygning til dækning af kapacitetsbehov. 

2. Etablering af grupperum.  

3. Faglokale for natur og teknik. 

4. Nyt og mere hensigtsmæssigt placeret sløjdlokale. 

5. Multirum ved Grønnebakken. 

6. Etablering af idrætshal 

 
Forslag til udviklingsplan 
Forslaget til udviklingsplan for Skanderup-Hjarup Forbundsskole og 
Centerklasseafdelingen Grønnebakken tager udgangspunkt i elevtals-
prognosen.  
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Det bemærkes, at der pågår udarbejdelse af en samlet plan for 
organisering af kommunens specialklasser. Dette kan få indflydelse på 
efterfølgende forslag B, der er en videreførelse af den tidligere 
udarbejdede fysiske udviklingsplan.  
 
Det bemærkes endvidere, at udviklingsplanen tager afsæt i, at den i den 
Fysiske udviklingsplan for fritids- og idrætsområdet 2009 – 2021 
beskrevne idrætshal etableres, således at skolens rammer for idræt og 
bevægelse bliver optimale. 
 
Udviklingsplanen kan opdeles i følgende hovedområder: 

A. Tilbygning værksted håndværk og design og natur og teknik 

B. Tilbygning multirum og ”lejlighed” ved Grønnebakken 

 

De enkelte områder er udtryk for en mulig opdeling i byggeetaper. Det 
bemærkes, at den alfabetiske opdeling ikke nødvendigvis er udtryk for 
en bunden eller prioriteret rækkefølge. 
 
Efterfølgende gives en kortfattet beskrivelse af de enkelte hovedpunkter. 
 
 

A. Tilbygning værksted håndværk og design og natur og teknik 
 
I forlængelse af skolens ene klassefløj udføres tilbygning indeholdende 
et grupperum, elevtoiletter samt kombiværksted for håndværk og design 
samt natur og teknik. I tilknytning til det nye kombiværksted etableres 
overdækket udeværksted. Kombiværkstedet ses også som en 
aktivitetsmulighed for SFO og Grønnebakken. 
 
Den nuværende sløjdpavillon, halvtag og depotskur nedbrydes og der 
opføres nyt depotskur til erstatning for det der nedbrydes. 
 
I forbindelse med tilbygning foretages en lokalerokade, således at 
indskolingens 0. – 2. kl. samles i den ene klassefløj nær SFO med 
mulighed for fleksibel fælles udnyttelse af lokalerne. Det tidligere natur 
og teknikværksted kan sammen med det frigjorte klasselokale anvendes 
til hold- og gruppearbejde for både indskoling og mellemtrin. 
 
B. Tilbygning multirum og ”lejlighed” ved Grønnebakken 
Ved Grønnebakken udføres tilbygning i udformning som de eksisterende 
længehuse på arealet nord for de nuværende bygninger. Tilbygningen 
skal indeholde et multirum med tilhørende depot og køkkenfaciliteter 
samt en ”lejlighed” til en centerklassegruppe, der kan erstatte den 
lejlighed der inddrages til personalefaciliteter i en efterfølgende etape. 
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Såfremt behovet opstår, vil der være mulighed for yderligere tilbygning 
for udvidelse af Grønnebakkens nuværende kapacitet eller udfasning af 
den opstillede pavillon. Dette er dog ikke indeholdt i nærværende 
udviklingsplan. 
 
Afrunding 
Med den foreslåede udviklingsplan er Skanderup-Hjarup Forbundsskole 
udbygget, disponeret og udnyttet i forhold til den forventede udvikling i 
skolens elev- og klassetal. 
Der er skabt forbedrede faciliteter for Grønnebakkens Centerklasser, 
hvis kapacitet er fastholdt på nuværende niveau.  
 
Vedrørende de enkelte lokalers indretning, istandsættelse og udstyrsni-
veau henvises til den generelle beskrivelse forrest i dette afsnit. 
 
Bilag 

Elev- og klassetalsprognose 

Situationsplan  Tegn. 17.1  

Eksisterende forhold - stueplan Tegn. 17.2 

Fremtidige forhold - stueplan Tegn. 17.3 
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Elev- og klassetalsprognose

Skanderup-Hjarup 
Forbundsskole
0. 25 25 22 26 19 17 19 18 18 18 19 18

1. 18 23 23 20 23 17 16 18 17 17 17 18

2. 23 18 22 22 19 23 18 16 17 17 17 17

3. 23 21 17 21 21 18 21 17 15 16 16 16

4. 21 20 18 15 18 18 16 19 15 14 14 14

5. 18 19 17 15 13 15 15 14 16 13 12 12

6. 20 15 16 15 13 12 13 14 12 14 11 10

7.
8.
9.
0. til 9. klasse - elevtal
0. til 9. klasser
Klassekvotient
10. klasse - elevtal
10. klasser/hold
Specialklasser - elevtal
Specialklasser/grupper
Antal elever ialt

Børn i glidende overgang
SFO - 0. til 3. klasse

I skoleåret 2013/14 råder skolen over 7 hjemklasselokaler Eventuel klasse såfremt klasser ikke sammenlægges eller klasser med høj klassekvotient deles.
Kongsbjergskolen samt Vamdrup Skole Vest er overbygningsskole for Skanderup Hjarup Forbundsskole (7. - 9. klassetrin)
Tal for 2013/14 er  aktuelle elevtal. Resterende tal er baseret på Elevtalsprognose 2013/14 - 2027/28 sc005 og skoescenario 3 Kolding Kommune maj  2014
Antallet af børn i SFO er beregnet ved fremskrivning af nuværende dækningsgrad. Det bemærkes, at af specialklasserne og Grønnebakken har egen SFO og derfor ikke er medregnet.
Der foreligger ikke prognosetal for center- eller specialklasseelever. Det aktuelle antal elever er inkl. elever fra Grønnebakken og forudsættes fastholdt i nærværende udviklingsplan.
Antallet af børn i glidende overgang er beregnet som antal børn på 0. årgang i efterfølgende skoleår
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