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NOTAT: Aftenskolernes fremtidige benyttelse af Kildegården

7. april 2015

Aftenskolernes undervisning skal flytte fra Gråbrødre Skole til Kildegården, og i den forbindelse er projektgruppen i
samarbejde med aftenskolerne ved at belyse, hvordan der skabes de bedste rammer for aftenskolernes aktiviteter
fremover.
Aftenskolerne har mange forskellige aktiviteter, som spænder vidt over både boglige, praktiske, musiske og andre
kunstneriske fag. Det stiller forskellige krav til lokalerne og ikke mindst til de omgivende aktiviteter, så de enkelte
aktiviteter ikke forstyrrer hinanden unødigt. En måde at sikre dette er, at skabe en funktionsopdeling, så samme
slags aktiviteter (f.eks. musikaktiviteter) samles i de samme lokaler. Derved sikres lokaler, der er bedst egnet til de
pågældende formål, og samtidig undgås gener i form af at aktiviteter, der kræver ro og fordybelse, bliver generet af
aktiviteter med et højere lydniveau.
I marts 2014 har Kultur- og Idrætsudvalget samt Økonomiudvalget vedtaget en vision for Kildegården. Visionen
bygger på værdierne fleksibilitet, fællesskab og mangfoldighed, hvorfor det blandt andet skal tilstræbes, at mange
forskellige aktører får adgang til de samme faciliteter, så disse udnyttes bedst muligt, samtidig med at der skabes
mest muligt liv på Kildegården.
Set i lyset af aftenskolernes behov og visionens værdier er der derfor opstået en ny hovedmodel i relation til
aftenskolerne, som tager udgangspunkt i at samle samme slags aktiviteter - ikke bare på tværs af aftenskolerne men også på tværs af øvrige aktører. Helt konkret kunne denne model føre til, at musikaktiviteter for både
aftenskoler og Musisk Skole kunne samles i ”Musikkens Hus” på de to øverste etager af Helligkorsvej 5, mens
aftenskolernes administration og boglige fag kunne samles i ”Aftenskolernes Hus” i Helligkorsvej nr. 7. Derudover
kunne der etableres fælles faciliteter til aftenskolernes og Musisk Skoles billedkunstaktiviteter, og endelig kunne
aftenskolens bevægelsesfag etableres i tilknytning til de eksisterende faciliteter i Kildegårdshallen samt i det
kommende Springgymnastik- og Bordtenniscenter. Denne model vil indebære en udbygning af nogle af de
eksisterende faciliteter på Kildegården, men vil samtidig frigøre Helligkorsvej nr. 3, som ikke oplagt kan indgå i den
funktionsopdelte indretning. Derved opstår mulighed for at realisere Helligkorsvej 3 gennem salg eller udlejning,
hvilket kan tilvejebringe en økonomi til den påkrævede udbygning af de eksisterende faciliteter.
Forvaltningen arbejder derfor videre med to hovedmodeller for aftenskolernes fremtidige benyttelse af Kildegården:
1) Byrådets beslutning om, at aftenskolerne flyttes til Helligkorsvej 3 og 7.
2) En alternativ model, hvor aftenskolerne flyttes til Helligkorsvej 7 samt øvrige eksisterende og nyopførte
bygninger på Kildegården, mens Helligkorsvej 3 realiseres til andet formål og derved bidrager med en
økonomi til de nye bygninger.

