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Lokal aftale for Korup 
Vores lokalsamfund – Af partnerskabet i Korup 

Korup er ét af de lokalsamfund, som ligger i den nordvestlige ende af byen. Tidligere var Korup 

et grønt område med mange gartnerier samt frugtplantager, og var kendetegnet ved store 

arealer af tulipanmarker – et sted, der blev lagt mærke til grundet den smukke flora. 

I dag er Korup, med små 5000 indbyggere, et større lokalsamfund med engagerede borgere 

med stærke fællesskaber og et utrolig rigt og mangfoldigt foreningsliv.  

Vi er stadig et lokalsamfund, som gerne vil lægges mærke til. Et sted hvor folk lægger vejen 

forbi - og gerne bosætter sig. Et lokalområde hvor vi prioriterer fællesskaber og samhørighed, på 

tværs af kulturelle og aldersmæssige forskelligheder, et sted med et miljø, som borgerne er med 

til at skabe og passe på, og hvor alle står sammen og påtager sig et fælles ansvar. 

 

Et centralt omdrejningspunkt i Korup, er vores lokale skole, som på mange platforme binder 

fællesskaberne sammen i Korup. 

Vores fremtidsvision er at fremme fællesskabet og samhørigheden på tværs af kulturelle, sociale 

og aldersmæssige forskelle. Samtidig ønsker vi en demokratisk proces, hvor borgerne får 

mulighed for at være innovative, og hvor den "skæve tænkning" får mulighed for at blive 

realiseret.  

På sigt er vores håb, at Velfærdens Fundament kan blive starten på en rejse, hvor vi som 

borgere i Korup kan udvikle vores lokalområde, udvide vores personlige netværk og tage et 

kollektivt ansvar for hinanden og vores by, som ikke tidligere er set. 
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Faktaboks:  
Demografi 

 
Skole 

 
 
 

 
Aftalens tilblivelse – samtalen  

Baggrund 
Odense Byråds ambition er, at Odense også i fremtiden skal være kendetegnet af stærke 

lokalsamfund, hvor folkeskolen udvikler sig som omdrejningspunkt for fællesskab, aktiviteter og 

kendskab til hinanden.  

 

For at styrke byens lokalsamfund har Odense Byråd besluttet at indgå lokale aftaler, der giver 

de fysiske rammer på Odenses folkeskoler og de omkringliggende lokalområder et markant løft. 

Et løft, der understøtter dannelse, uddannelse og trivsel for børn og unge, men også sikrer gode 

og attraktive arbejdsvilkår for medarbejderne.   

 

Folkeskolen er omdrejningspunktet for lokalsamfundene, og udviklingen af lokalområderne tager 

derfor udgangspunkt i den lokale skole.   
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Med byrådets 2030-plan Velfærdens Fundament, er der samlet afsat 625 millioner kroner til at 

styrke Odenses lokalområder – fordelt med 500 millioner kroner til vedligehold og modernisering 

af byens skoler og 125 millioner kroner til lokalområderne. Beslutningen hviler på en aftale 

indgået af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og De 

LokalNationale. 

 

Byrådet har indbudt en bred vifte af aktører og alle borgere i de enkelte lokalområder til dialog 

og samarbejde om fælles aftaler, der fastlægger, hvordan midlerne skal bruges, så de gør størst 

mulig gavn for den lokale folkeskole og lokalsamfundet. Aftalerne indgås mellem Odense Byråd 

og et partnerskab, der er lokalområdets talerør.  

 

Partnerskabet for Korup består af repræsentanter for skolen og lokale foreninger. 

(Medlemmerne af partnerskabet kan ses på sidste side).  

 
Proces for lokal aftale for Korup 
 

• Den 20. maj 2021 blev der afholdt et online-møde med lokale interessenter i Korup.15 

repræsentanter for foreninger, bestyrelser mv. var tilmeldt og kom med forslag og idéer 

til styrkelse af lokalområdet og Korup Skole.   

• Den 31. maj 2021 blev der afholdt et online-borgermøde for indbyggerne i Korup. 

Indbyggerne gav på mødet deres forslag og idéer til, hvordan området kan blive et endnu 

bedre sted at bo. Invitationen var sendt ud med e-Boks til alle over 18 år i området. 101 

borgere var tilmeldt mødet.   

• Alle borgere i Korup havde i perioden den 21. maj – 6. juni 2021 mulighed for at komme 

med deres forslag og idéer digitalt i en spørgeskemaundersøgelse samt på en 

dialogportal på odense.dk. 680 borgere har bidraget ved at besvare spørgeskemaet. Det 

svarer til 15 procent af borgerne.  

• I forbindelse med inddragelsesprocessen er 32 bydækkende foreninger blevet hørt.  

 
Borgerens drømme  

Dataopsamlingen viser, at borgernes drømme og idéer overordnet har fokus på tre temaer: 
 

1. De unges Korup 

Der mangler tilbud til de unge - specielt de unge, der ikke dyrker sport og idræt, Der er 

en udbredt oplevelse af, at de unge hænger ud med høj musik og generer borgere på 

steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt. Et klubtilbud med voksenstøtte, stimulering og 

aktiviteter, som de unge selv har indflydelse på, vil øge de unges trivsel og mindske støj 

og utryghed i lokalområdet.  

 

2. Et Korup med mere idræts- og foreningsliv 

Et rigt og mangfoldigt sports- og foreningsliv optager også mange af Korups borgere.  

Generelt peges der på bedre muligheder for udendørsaktiviteter og faciliteter, der kan 
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skabe mere aktivitet og fællesskab i Korup gerne hele året rundt.  

 

3. Et vildt og grønt Korup 

Endvidere ønsker borgerne fokus på det grønne og naturen. Det er afgørende at 

lokalområdet fremstår grønt og attraktivt, og de grønne områder indbyder til ophold, leg 

og bevægelse for alle aldersgrupper. Det skal være nemt at begive sig ud i det fri, og 

fokus skal være på oplevelser og samvær i naturen.   

 

Korup Skoles rolle 

Indbyggerne har svaret følgende på, hvad de ønsker sig, at Korup Skole skal kunne bruges til 

for at styrke lokalområdet: 

 

 
 

Svarene understøtter de drømme, der er skitseret under de tre temaer, idet ”Legepladser og 

underdørsarealer”, ”Sociale arrangementer og lokale event” samt ”Et sted hvor jeg kan dyrke 

sport og idræt” er vægtet højst.  

 
Konkrete idéer 

På tværs af initiativerne i borgerinvolveringsperioden har der være stor opbakning og lyst til at 

engagere sig i lokalområdets udvikling.  

 

Nedenfor er en opsamling på borgernes konkrete idéer til, hvad der kan styrke Korup samt 

Korup Skole.  
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En bruttoliste over alle idéer kan ses på Odense.dk/korup 
 

Elevråd, lærere og skolebestyrelsen på Korup Skole har bidraget med idéer, der kan skabe 

endnu bedre rammer for elevernes læring og trivsel.  

 

Korup Skoles overordnede vision er: 

 

• At alle føler et fælles ansvar for den læring, der skal give faglig og social trivsel for alle.  

• At bidrage bredt til det enkelte barns almene dannelse. 

• I samarbejde med forældrene at give eleverne kundskaber og færdigheder, der 

forbereder dem til videre uddannelse, og giver dem lyst til at lære mere.  

• At forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med 

frihed og folkestyre.  

• At udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst.  

 

Korup Skole har følgende forslag til moderniseringer: 

• Opgradering og udbygning af udeområder – herunder legepladser 

• Løft af fællesrum og generel opgradering af indemiljøet 

• Opgradering af toiletfaciliteter 

 

I spørgeskemaundersøgelsen er borgere og foreninger generelt enige i Korup Skoles ønsker til 

moderniseringer.   

 
Kriterier for prioritering 

I inddragelsesfasen er borgerne også blevet bedt om at angive, hvad de vigtigste kriterier for 

prioritering af borgerforslagene er.  

 
På spørgsmålet om hvilke kriterier politikerne skal prioritere højst, når alle forslagene skal 

prioriteres, svarede borgerne i Korup følgende:  

 

https://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/velfaerd/lokale-velfaerdsaftaler/lokalomraader/korup/lokal-aftale
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• Udvikling af naturområder og parker – 44% 

• Bedre udendørsfaciliteter og legepladser – 39% 

• Forbedring af undervisningsforhold – 32% 

• Bedre forsamlingsmuligheder lokalt – 31% 

• Bedre mulighed for motion og idræt i lokalsamfundet – 29% 

• Forbedring af trafikforhold omkring skolen - 22% 

• Bedre adgang til at bruge skolens lokaler til aktiviteter – 19% 

 
Der er bred opbakning til at prioritere naturområder, udendørsfaciliteter og legepladser samt 

undervisningsforhold på Korup Skole.  

 
Økonomisk ramme til lokalområdet 

De i alt 625 millioner kroner byrådet har afsat til lokale aftaler, skal som nævnt gå til 

modernisering og vedligehold af folkeskolen samt til udvikling af lokalområdet. Midlerne til 

vedligehold er på forhånd fordelt på konkrete presserende vedligeholdsopgaver med baggrund i 

en faglig/objektiv vurdering af behovet på de enkelte skoler. Midlerne til modernisering af 

folkeskolerne er fordelt ud fra følgende parametre; 1) distriktets børne- og elevtal og 2) en faglig 

vurdering af moderniseringsbehovet. Midlerne til lokalområdet er fordelt efter 

lokalområdets/skoledistriktets indbyggertal. 

 

Korup Skoles økonomiske ramme til den lokale aftale kan ses i nedenstående tabel. 

 

Lokalsamfund Modernisering Vedligehold Samlet 

2,7 mio. kroner 6,4 mio. kroner 9,1 mio. kroner 18,2 mio. kroner  

  
Vedligehold 
På Korup Skole vil der blive udført følgende vedligeholdsopgaver: 

• Istandsættelse af tagene på 2 bygninger 

• Udskiftning af nogle døre og vinduer 

• Renovering af kloak 

• Udskiftning af asfaltbelægning enkelte steder 

 
Aftale om udvikling af Korup 

 

Partnerskabet og Odense Kommune har drøftet borgernes mange idéer.  

 

Odense Kommune og partnerskabet for Korup er enige om at styrke og udvikle Korup Skole og 

lokalområdet gennem nedenstående prioriterede idéer. 
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Korup Skole 

Modernisering 

Anslået 

beløb i 1.000 

kr. 

Ny indretning af den gamle gymnastiksal til lokale til musik, bevægelse og 

fantasi inklusiv modernisering af toiletter 

Den gamle skole (bygning F) indrettes med et nyt lokale til musik, bevægelse og 

fantasi og i den sammenhæng moderniseres bygningens toiletter. Det nye lokale vil 

understøtte skolens nye vision. Faciliteterne vil endvidere kunne bruges til lokale 

aktiviteter – herunder af den voksende lokale gymnastikforening - og derved bidrage til 

at åbne skolen for lokalsamfundet.   

1.500 

Indvendig modernisering på skolen 

Udskiftning af gulve og lofter for bedre akustikregulering og et mere moderne udtryk. 

500 

Opgradering af skolens udendørsområde 

Indretning af udendørs læringsmiljøer med legeredskaber til motorik, cykelskure og 

indgangspartier, herunder også modernisering af legeområder for de yngste elever. 

Faciliteterne kan bruges uden for skolens åbningstid til leg og aktiviteter for 

lokalområdets børn, unge og familier.   

Skolens indgangsparti gøres mere synligt, så nye besøgende ikke er i tvivl om, hvor 

hovedindgangen er. Endvidere opsættes oversigtsskilte over skolens lokaliteter, så det 

er lettere at finde rundt. Synliggørelsen vil understøtte at skolen åbnes for lokale 

aktiviteter og foreninger uden for undervisningstiden.  

2.000 

Modernisering af garderobeområde for de yngste 

Garderobeområdet for de yngste børn moderniseres. Gode garderobeforhold er 

praktiske af hensyn til børnene, men også i forhold til hygiejne.  

500 

Generel modernisering af toiletter på hele skolen inkl. "gårdtoiletter" 

Alle skolens toiletter inklusiv gårdtoiletterne gennemgås i forhold til stand og behov for 

modernisering. Moderniseringen af toiletfaciliteterne vil give bedre rammer for eleverne 

i hverdagen og for foreninger med videre, der benytter skolen til 

aktiviteter/arrangementer om aftenen og i weekenden. 

1.000 

Løft af to til tre fællesrum til cafemiljø og gruppearbejde 

Der etableres et cafemiljø med mulighed for socialt samvær, fordybelse og 

gruppearbejde i to til tre eksisterende fællesrum. Området kan ud over af skolens 

elever også benyttes af lokale foreninger i forbindelse med forskellige arrangementer, 

workshops og lignende.   

900 
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De unges Korup 

Lokalområdet 

Anslået 

beløb i 

1.000 kr. 

Ungeområde i et lokale på Korup Skole 

Der etableres et område til de unge i et lokale på Korup Skole. KTFF og skolen beslutter 

i samarbejde med de unge og skolens øvrige fritidsbrugere, hvad ungeområdet skal 

kunne, og hvordan det skal indrettes. SSP Odense og ungdomsskolen involveres og 

understøtter KTFF, som er ansvarlige for at etablere ungdomsaktiviteter, støtte de unge 

og sikre frivillige indsatser. Området kan for eksempel indrettes med faciliteter til 

motorlære, design, esport, musik og træning. Efter aftale vil ungeområdet også kunne 

benyttes af borgere og foreninger.  

1.000 

 

Et Korup med mere idræts- og foreningsliv 

Lokalområdet 

Anslået 

beløb i 

1.000 kr. 

Helhedsplan for idrætsområde 

Der udfærdiges planlægning og tegning af området omkring KKIC og skolen, som sikrer, 

at der er plads til de mange ønsker for området og kan bruges til at søge midler til 

nedenstående punkt. Odense Kommune indgår kontrakt med en rådgiver, og 

partnerskabet udpeger repræsentanter, der kommer med input.  

50 

Tilskud til realisering af idrætsanlæg  

Der ydes tilskud til realisering af et idrætsanlæg på området omkring KKIC og Korup 

Skole. Anlægget planlægges og skabes i et samarbejde mellem de enkelte foreninger i 

Korup IF og kan for eksempel rumme en kunstgræsbane, padletennis, beachbane, 

atletik med videre. Målet er at skabe et multifunktionelt idrætsområde, der kan bruges af 

skolen, idrætsforeninger og af borgere, der ikke er medlem af en forening. 

Helhedsplanen og tilskuddet kan benyttes af Korup IF til at søge restfinansiering til 

anlægget via fonde med videre. Projektet skal bidrage til at skabe fællesskab mellem de 

enkelte afdelinger i Korup IF til gavn for udviklingen af lokalsamfundet. Eventuelle 

indtægter fra leje af anlæg, der er opført med dette tilskud, tilgår hovedforeningen Korup 

IF. Model for finansiering af det samlede projekt skal godkendes af Odense Kommune 

med henblik på at undgå konkurrenceforvridning i forhold til lignende kommercielle 

anlæg. 

Hvis midlerne ikke er realiseret inden for 3 år, går pengene til en aktivitets- og legeplads 

ved Korup Skole. 

900 

Opdatering af område til materialeopbevaring inklusiv nye skure til KKIC 

Der laves en ny organisering af skure til opbevaring af materiel ved KKIC. Der fjernes og 

renoveres skure, så der åbnes op i området, hvor der i dag står 3 skure. Placering af 

skurene skal indgå i helhedsplanen. Der er derudover mulighed for opbevaring i 

kælderen på Korup Skole. 

Et eventuelt mindreforbrug tilgår ”tilskud til realisering af idrætsanlæg”. 

450 

Færdiggørelse af minitennisbaner 

Korup Tennisforening mangler finansiering til dræning af overfladevand på et ellers fuldt 

finansieret projekt med nye minitennisbaner. Tennisbanerne, der kommer til at ligge lige 

op ad Korup Skole, kan benyttes af skolen til idræt og i frikvartererne. Beløbet frigives, 

50 
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hvis tennisforeningen ikke kan få finansieret afløbsprojektet ved midler fra DGI eller 

andre fonde.  

Hvis midlerne ikke benyttes, går beløbet til realisering af idrætsanlægget. 

 

Et vildt og grønt Korup 

Lokalområdet 

Anslået 

beløb i 

1.000 kr. 

Hundeskov  

Der anlægges en hundeskov syd for Langesøstien nord for Tyrsbjerg legeplads (bag 

Åbakkevej). Beløbet supplerer det beløb, der er givet fra ”Borgerne Bestemmer” til et 

kraftigere hegn. Børn kan lege på Tyrsbjerg legeplads, mens forældre eller 

bedsteforældre lufter hund og nyder det sociale fællesskab som hundeejere. By- og 

Kulturforvaltningen anlægger hundeskoven med udgangspunkt i projekt fra ”Borgerne 

Bestemmer” og i samarbejde med kontaktpersonen fra ”Borgerne Bestemmer”.  

40 

Bro til Højbjergbanen 

Der anlægges en bro over Rydså til Højbjergbanen. Ideen til broen inklusiv en sti 

udspringer af et samarbejde mellem lokalrådet, SIKO, Højbjerggruppen og Stigruppen. 

Endvidere er Højbjergbanen et projekt i den lokale velfærdsaftale for Ubberud. De to 

projekter skal samtænkes. 

Broen giver Korup Skole en nemmere og mere trafiksikker adgang til Højbjergbanen i 

forbindelse med udeundervisning og udflugter.  

Der skal blandt andet forhandles med lodsejere i forhold til anlæg af stier i forbindelse 

med broen. Hvis midlerne ikke er realiseret inden for 3 år, går pengene til opgradering af 

skolens udeområder. 

160 

Bænke på udvalgte grønne områder 

Der afsættes en ramme til opsætning af bænke på udvalgte grønne områder. 

Partnerskabet bidrager til at udpege områderne på baggrund af oplæg fra By- og 

Kulturforvaltningen.  

50 

 

Lokalområdets engagement 
Der har undervejs i forløbet været stort engagement fra borgere og foreninger, og aftalen sigter 

derfor også imod at koble investeringerne i aftalen til at fastholde og styrke det engagement.  

Partnerskabet og lokalområdet forpligter sig i forbindelse med aftalen til: 

 

• At understøtte realisering af et idrætsanlæg på området omkring KKIC og Korup Skole i 

samarbejde Korup IF. 

• Endvidere er KTFF ansvarlig for at etablere rammer og aktiviteter for Korups unge 

understøttet af SSP Odense og ungdomsskolen.    



 

10 
 

Aftalen er indgået den 22. september 2021 mellem  
partnerskabet på vegne af Korup og Odense Byråd. 

 
Partnerskabet for Korup 
• Simon Hempel-Jørgensen, skoleleder, Korup Skole 
• Kenneth Pedersen, skolebestyrelsen 
• Brian Dansbo, Korup Idrætsforening, fodboldafdeling 
• Bitten Sigvardt, Aktiv Korup 
• Anne Grethe Sø Nørlev Jensen, Korup Idrætsforening, 

gymnastikafdeling 
• Thomas Argiris, Korup Teater og Forældreforening 
• Marlene Dyrelund Gemmer, Korup Lokalråd 

 
 


