Fakta-ark: Element 3: Etablering af ny skole for 0.-6. klasse i Ry
Beskrivelse
Der etableres en ny skole for 0.-6. klasse (inkl. SFO) i Ry. Der er enighed om at bygge en ny
skole. Skolen skal rumme 0.-6. klasse og dimensioneres således, at den kan rumme
udviklingen i elev- og klassetal i Ry. Knudsøskolen fortsætter med 1 spor som i dag. De
potentielt fremtidige kapacitetsudfordringer på Knudsøskolen løses via samspil med den
nye skole i Ry.
Skolen foreslås organisatorisk placeret i et samspil med Knudsøskolen forankret under
samme kontraktholder med henblik på en udnyttelse af de ledelsesmæssige og
administrative ressourcer på tværs i området (jf. forslag 4).
Der skal iværksættes en forundersøgelse af etablering af skolen, herunder en afklaring af det
endelige budget. Baseret på BDO´s analyse vurderes det dog, at etableringen af en sådan
skole kan ske for ca. 139 mio. kr. I dette beløb er eventuelle yderlige jordkøb og etablering af
sikre skoleveje ikke medtaget.
Placering af den ny skole i Ry sker i forbindelse med Ry-hallen.
Med etablering af en ny skole skal sikres et økonomisk, fagligt og bæredygtigt skoletilbud,
der er fleksibelt, så det kan håndtere den stigende elevtilstrømning i området.
Som udgangspunkt planlægges en 3-sporet skole, men det skal undersøges nærmere om
dette er tilstrækkeligt på langt sigt. Dimensioneringen af skolen skal ske således, at den kan
rumme elev- og klassetalsudviklingen på sigt, og så der kan skabes plads til en eventuel
daginstitution.
Berørte områder
Mølleskolen, Knudsøskolen.
Implementeringsplan
Skolen forventes ibruget i august 2025. Processen startes dog allerede i januar 2021
med en interessentafklaring og inddragelse af interessenter.
I 2021 vil der blive igangsat en række processer af planlægningsmæssig og
anlægsmæssig karakter. Det vil f.eks. være afklaring af jordkøb, tilpasning af
lokaleplaner etc.
Fra 2022 og frem mod august 2025 vil selve byggeprocessen forløbe, i den forbindelse
vil det også blive afklaret, om der i samme forløb bygges et dagtilbud.
Der vil i hele perioden ske en inddragelse af relevante interessenter sideløbende med
selve byggeriet.

Inddragelsesproces
Der vil blive nedsat en styregruppe og en projektgruppe som følger projektet tæt og vil
være inddraget i de forskellige aspekter af projektet.
Derudover vil der blive igangsat en afklaring af interessenter og iværksat en inddragelse
af disse fra ultimo januar 2021.
Der vil i hele perioden ske en inddragelse af relevante interessenter sideløbende med
selve byggeriet.

Personalemæssige konsekvenser
Det forudsættes, at der ikke sker personalereduktioner som følge af strukturændringerne.
Økonomiske konsekvenser
Der afsættes 139 mio. kr. til etablering af den nye skole i Ry i implementeringsperioden.

