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Den lokale huskeseddel 
 
Udfyldes af lokalråd: 

 

Navn på lokalråd og kontaktperson (e-mail og telefonnummer) 
Alderslyst-Søholt lokalråd 

Lone Stig Andersen 

lone@hinnerfeldt.dk eller lonestig.andersen@silkeborg.dk  

20284689 eller 89702331 

 

 

Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 

Den nye Sølystskole som et fælles kommunalt projekt  

Open Space var omdrejningspunktet den 4.sep 2010. 

Biblioteket er lukket, Ny Kærsgård truet af lukning. Alderslyst er en folkerig bydel, men det fælles 

samlingspunkt mangler. Ombygningen af Sølystskolen er chancen for at tænke mange funktioner 

ind. 

 

Max. 10 linjer 

 

Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske (hvorfor er det væsentligt)? 

På visionsdagen for skolen (4.sep 2010) var skolens interessenter inviteret ind til at komme med 

visioner /tanker for den nye skole. Alle de gode ideer og hele tanken om at invitere bredt ind, 

skulle nødigt vise sig at være tom politisk luft. Derfor denne henvendelse til alle kommunens 

politiske udvalg, bliv en del af projektet og tænk jeres område ind i udformningen af skolen, vær 

villig til at skyde de nødvendige ressourcer i projektet. 

 

 

Max. 8 linjer 

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 

* bibliotek som erstatning for det nu lukkede 
* sikre faciliteter til foreninger m.v., når Nylandsvej lukker  
* erstatning for Ny Kærsgård 
* kulturhus for området - udstillinger? 
* fælleshus for samling af generationerne – både børn og ældre har noget at give 
hinanden, begge parter kan give viden videre til hinanden – IT, strik, hækle, træarbejde 
o.s.v. f. eks. i SFO-regi? 
* fremskudt Borgerservice. Flere udlændinge kommer på skolen med papirer, 
som de skal have hjælp til at forstå. 
*indretning af rekreativt miljø på skolens udearealer, multibane, legeplads til områdets 
børn /unge, mulighed for at skabe et udendørs samlingssted med bålplads etc. 
 

Max. 8 linjer 



 
 

 

 

Side 2 

 

 

 

Udfyldes af Silkeborg Kommune: 

 

Administrativ behandling og indstilling til udvalg 

Som udgangspunkt skal de 60 mil. afsatte kroner primært bruges til at modernisere og 
udbygge Sølystskolen, men hvis ønskerne fra Lokalrådet og fra dialogmødet og 
interviewrunden i efteråret 2010 kan indgå i projektet, som væsentlige bidrag til elevernes 
trivsel og læring, undersøges mulighederne for gennemførelse nærmere. Flere af ønskerne er 
af vidtrækkende karakter såvel økonomisk som bygningsmæssigt og bør derfor undersøges 
mere indgående. Idet der er valgt en moderniseringsproces med høj grad af 
brugerinddragelse, vil nogle af ønskerne blive afklaret i moderniseringsprocessen i løbet af 
efteråret 2011, hvor en prioritering i forhold til pædagogiske og læringsmæssige principper vil 
finde sted:    

1) Bibliotek som erstatning for det nu lukkede: Alderslyst Bibliotek blev lukket i forbindelse 
med sparerunden i 2010. Skoleafdelingen er pt. i dialog med biblioteket om, hvilke 
muligheder, der kunne være for en biblioteksfunktion på Sølystskolen, som er 
omkostningsneutral. 

2) Sikre faciliteter til foreninger m.v., når Nylandsvej lukker: Foreninger 
under Folkeoplysningsloven kan få lokaler stillet til rådighed på de lokale skoler, hvilket også 
gælder de foreninger, som nu fungerer på Nylandsvej. Skolen og de pågældende 
foreningers samarbejde fungerer allerede godt i dag, og foreningernes ønsker vil derfor 
naturligt indgå i den kommende proces.  

3) Erstatning for Ny Kærsgård. Undersøges nærmere i samarbejde med Fritid og Kultur. 

4) Kulturhus for området - udstillinger? Undersøges nærmere i samarbejde med Fritid og 
Kultur. Indgår ligeledes som en del af moderniseringsprocessen i efteråret 2011.   

5) Fælleshus for samling af generationerne – både børn og ældre har noget at give hinanden, 

begge parter kan give viden videre til hinanden – IT, strik, hækle, træarbejde o.s.v. f. eks. i 

SFO-regi? Indgår i moderniseringsprocessen i løbet af efteråret 2011. 

6) Fremskudt Borgerservice. Flere udlændinge kommer på skolen med papirer, som de skal 

have hjælp til at forstå. Undersøges nærmere i samarbejde med Borgerservice. 
 
7) Indretning af rekreativt miljø på skolens udearealer, multibane, legeplads til områdets 

børn /unge, mulighed for at skabe et udendørs samlingssted med bålplads etc. Indgår i 
moderniseringsprocessen i løbet af efteråret 2011.  

Dertil kan nævnes, at Skoleafdelingen har iværksat dialog med Silkeborg Gynmastikforening 



 
 

 

 

Side 3 

vedr. deres ønsker til halfaciliteter i samarbejde med Fritid og Kultur.  

Skolechefen indstiller, at Børne- og Ungeudvalget godkender, at Alderslyst-Søholt Lokalråd 
meddeles ovenstående bemærkninger, og at udviklingsønskerne indgår, som et forslag 
til moderniseringsprocessen.   

 

Udvalgsbeslutning 

Indstillingen godkendt 

 

 

 


