Spørgsmål stillet på Kommunalbestyrelsesmøde den
29. marts 2022 af borgmesteren, Anders Wolf
Andresen (F), vedr. merudgifter til projekt
'skoletoiletter'

NOTAT

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2022 under punkt 29 bad
borgmesteren, Anders Wolf Andresen (F) administrationen om en
redegørelse for oplægget til den politiske beslutning om toiletterne i
budgetprocessen for budget 2022:

Center for Trafik og Ejendomme
Center for Skole og Uddannelse

”Hvordan og hvorfor skød vi så meget ved siden af? Det er nødvendigt for
at lære af det, så vi ikke gentager det i den nye proces.”

Besvarelse
Forudsætningerne for projekt ”nye skoletoiletter”, da 10-årsplanen for
udvikling af skolernes læringsrum blev udarbejdet, var, at Center for Trafik
og Ejendomme og Center for Skole og Uddannelse i perioden 2019-2020
lavede estimater for omkostningerne efter besøg på skolerne. Der var ikke
på dette tidspunkt en dybdegående dialog med skolelederne om, hvordan
placeringen af toiletter ville spille sammen med den pædagogiske
indretning af skolerne. Fokus var på, hvilke muligheder der var, som ville
være enkle og dermed billige at iværksætte.
Oveni har der været en prisudvikling indenfor håndværkerydelser og
materialer i perioden og frem til nu, som har været svære at forudse.
Skolerne har i perioden fra 2019-2020 og frem til nu også foretaget mindre
lokale ombygninger, som har muliggjort andre placeringer af skoletoiletter.
Center for Skole og Uddannelse er desuden i den mellemliggende tid
blevet klogere på det vigtige i placeringen af toiletter i forhold til
pædagogikken på skolerne
Og endelig har Covid-19 pandemien tillige medført, at skolerne har måttet
ændre praksis ift. elevernes brug af toiletterne for at optimere på hygiejnen
•

Der er en anden pædagogiske tankegang om nødvendigheden i at
etableretoiletter i bygninger med klasselokaler. Toiletter skal være
forholdsvis tæt på eleverne for at blive benyttet.

•

Covid-19 pandemien har medført et større fokus på toiletters indretning
i forhold til hygiejne og opdæmning af smittespredning

•

Der er tilkommet nye perspektiver på hvor man kan etablere toiletter på
skolerne. Kældertrappearealer har tidligere ikke været påtænkt for
elever, men nogen steder på skolerne giver det mening at etablere
toiletter her, og toiletter vil være placeret i tilstrækkelig nærhed til
undervisningsrum.
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De nye pædagogiske erfaringer, som har afstedkommet andre placeringer
af toiletter, hvilket igen medfører et øget omfang af ombygninger - i
kombination med et opdateret prisniveau - ligger til grund for de mulige
scenarier, som blev politisk behandlet på Kommunalbestyrelsens møde
den 29. marts 2022:

Læringsperspektiv:
Det har været svært at forudse prisudviklingen indenfor byggeri. Hvorledes
dette forhold fremover indarbejdes i budgetter drøftes p.t. mellem ØOP og
TOE og er et emne under budgetdrøftelserne.
Prisestimater fremkom i et stadium, hvor der ikke havde været en
indgående dialog med brugerne på de enkelte afdelinger på skolerne. Dette
har været et vilkår henset til begrænsede ressourcer og muligheder for
grundigere forundersøgelser.
Pædagogisk var det den mere dybdegående besøgsrunde, som
kvalificerede projektet, idet der her blev taget højde for at placere- og
fordele toiletterne hensigtsmæssigt ift. klassernes reelle behov og
klasselokalernes fysiske placeringer på skolerne. Dermed var der ikke blot
fokus på en ”hurtig-billig” optimering af antal (eks. i form af et toilethus i
skolegården), men altså også på en pædagogisk placering ift.
klasselokalerne.
Endelig har skærpet opmærksomhed på hygiejneadfærd ift. hyppigere
håndvask (ifm. Corona) også influeret på løsningerne.
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