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Kære Marlene

Da vi læste jeres undersøgelse om handicappede elevers adgang til de danske 
folkeskoler, undrede det os, hvordan vi kunne havne så langt nede på listen, da 
vi mener, at der er god fysisk tilgængelighed til skolerne i Albertslund Kommune. 
Det gav anledning til, at vi genlæste de input til undersøgelsen, som vi tidligere 
havde fremsendt til jer, og må desværre konstatere, at de indsendte svar ikke er 
korrekte eller for upræcise. Derfor retter vi nu henvendelse til jer for at sikre, at I 
får de korrekte svar. 

Det er svært at forestille sig, hvad en kørestolsbruger vil opleve som en mulighed 
eller en begrænsning. Ofte er det nemmere at se begrænsningerne fremfor 
mulighederne. Vores skoler har begrænsninger, men de har bestemt også gode 
faciliteter for  gangbesværede elever. 

I Albertslund kommune har vi i alt fire folkeskoler. De er alle placeret med kort 
transportafstand fra hinanden. Tre ud af vores folkeskoler har 
undervisningslokaler i et plan, mens den tredje har elevatorer hvorfra alle 
klasselokaler kan tilgås. Alle vores fire folkeskoler ligger ud til grønne stisystemer 
og asfalterede arealer, som et barn i kørestol vil kunne tilgå. Vores skoler har 
flere udendørs arealer, der er tilgængeligt for mange typer af børn. 

På den baggrund sender vi her et mere objektivt svar på spørgeskemaet, som vi 
håber du vil ændre ift. det tidligere fremsendte svar. Svarene på spørgsmålene 
fremgår af den følgende side.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for yderligere 
oplysninger.

Med venlig hilsen

Frederik Lerche
Leder af Kommunale Ejendomme
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Egelundskolen.
Skole i et plan.

Herstedvester Skole.
Skole i 1,5 plan

Herstedøster skole
Skole i et plan

Herstedlund skole.
Skole i flere etager.

Er der handicap 
parkering ved 
skolens 
hovedindgang

Ja
En midlertidig 
byggeplads 
besværliggør 
dog adgangen 
pt., så HC 
parkering skal 
aftales særskilt.

Ja Ja Ja.

Er der adgang til alle 
etager for 
kørestolsbrugere?

Ja Ja Ja
(I det oprindelige 
svar var overset en 
elevator)

Nej
Der er ikke elevator 
til den fløj som 
indeholder 
hovedparken af 
faglokalerne.

Er der handicaptoilet 
på alle etager?

Ja Ja
Dog er der ikke HC-
toilet i en del af 
bygningen, hvor der 
kantine, bibliotek og 
enkelte faglokaler er. 

Ja
Dog er der ikke HC 
toilet på 1. sal, som 
huser 4 lokaler.

Nej
Der er ikke HC toilet 
på 1. sal i klassefløj 
og i faglokalefløjen.

Er alle faglokaler 
tilgængelige for 
kørestolsbrugere

Ja Ja Ja. Nej
Der er ikke adgang 
til faglokalerne for 
kørestolsbrugere.

Er udendørs 
arealerne tilpasset, 
så børn med 
handicap kan lege 
der.

Ja
Dog er områder, 
hvor der 
sikkerhedsmæssigt 
(lovpligtigt) er 
udlagt faldsans 
vanskeligt 
tilgængelige

Ja
Dog er områder, hvor 
der 
sikkerhedsmæssigt 
(lovpligtigt) er udlagt 
faldsans vanskeligt 
tilgængelige

Ja
Dog er områder, 
hvor der 
sikkerhedsmæssigt 
(lovpligtigt) er udlagt 
faldsans vanskeligt 
tilgængelige

Nej
Det er muligt at 
komme ud til alle 
udearealerne, men 
da udearealerne er i 
flere niveauer, 
kræver det nogle 
steder en omvej. 


