Referat af dialogmøde d. 19. januar 2017
på Thorning Skole

Deltagere: Lone Stig Andersen – Thorning Skole, Ulla Andersen og Alf Christensen – Silkeborg Kommune,
Anne Kathrine Vendelbo, Dorte Christensen og Lene Würtz.
Dialogmøde vedr. de fremtidige fysiske forhold for TIF – gymnastik i forbindelse med ombygningsprojekt
på skolen af gymnastiksal/omklædningsrum, redskabsrum m.m.
Alf indleder mødet og orienterer om, at han har indkaldt til møde for at både skolen og foreningen kan få
en drøftelse af, hvordan vi hver især står i forhold til fremtidig brug af gymnastiksalen og hvad der
udfordrer.
Lone informerer derefter om skolens situation. Hun undskylder for den turbulente tid og korte frist
gymnastikudvalget har fået, før vi skulle være ude af gymnastiksalen og vores redskaber være flyttet. Hun
oplyser om, at hun ikke er projektleder på ombygningen, og at dette har været udenfor hendes hænder.
Hun har haft en forventning om, at eksterne bruger af skolen har fået information fra kommunen, men
dette har ikke været tilfældet.
Eftf. oplyser Lone, at gymnastiksalen fortsat kan bruges til gymnastik/idræt. Udfordringen er, at der ikke
længere er omklædningsrum samt at redskabsrummet er blevet væsentlig mindre. I tidligere omklædningsog redskabsrum skal der fremover være skolekøkken og musiklokale.
Gymnastikudvalget orienterer herefter om, at vi igennem de sidste ca. 10 år har haft mellem 5 og 6
børnehold, i alt ca. 75 – 100 børn, der har gjort brug af skolens faciliteter. Vi er det eneste tilbud i
foreningen, der tilbyder hold for børn fra 1 år. Vi er et aktiv i lokalsamfundet, har en sund økonomi, der
bidrager til foreningens økonomi som helhed. Vi er lykkedes med at kunne købe nye redskaber for ca.
150.000 kr. Vi drøfter desuden, at bevægelse og leg har betydning for børns sundhed, trivsel og udvikling.
Der er fra både skolen og forvaltningens side en positiv indstilling til, at vi skal forsøge at finde frem til en
løsning på de udfordringer, der er fulgt med ombygningen. Problemet med manglende
omklædningsfaciliteter kan for vores vedkommende løses ved, at børnene skal komme omklædte. Den
største udfordring er opbevaring af redskaber. Det nye redskabsrum er ca. 25 – 30 kvm. Som situationen er
nu er det eneste mulighed for opbevaring af både skolens og gymnastikafdelingens redskaber.
Det aftales at Preben Klauber fra Silkeborg Kommune som har erfaring med indretning af haller og
redskabsrum kommer på besøg og besigtiger rummet samt både skolens og gymnastiks redskaber. Han vil
derefter komme med en vurdering af, om det kan lade sig gøre at indrette, så der kan blive plads til det
meste. Vurderer han, at det ikke er en mulighed skal vi mødes på ny. Der er enighed om, at gymnastiks
redskaber skal være afskærmet, så de ikke er tilgængelige til brug for skolen.
Afslutningsvis drøfter vi brug af Hallen. Da der ikke er ledige timer er det ikke en mulighed for
børnegymnastikholdene. Behovet for Hal 2 bliver også drøftet og Lone oplyser i den forbindelse, at skolen
bakker op om, at der brug for der kommer en Hal 2.

Det aftales desuden, at ibrugtagning af gymnastiksalen tidligst kan ske fra uge 9, hvis der er fundet en
løsning på opbevaring af redskaberne. Der afholdes terminsprøver i uge 6 og gulvet skal lakeres i uge 7.
Derfor fortsætter vi med at bruge gymnastiksalen ved Troldhøj indtil udgangen af februar, ligesom vi
forespørger på leje af springsalen i Levring yderligere 3 gange. Kommunen betaler for leje af springsalen.

