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Indledning
Børne- og Ungeudvalget har ønsket et forslag til, hvordan de nuværende 
16 skoledistrikter kan reduceres til 7 el. 8 med en størrelse på ca. 1.000 
elever pr. distrikt. Ydermere har udvalget bedt om, at der i modellen 
etableres en overbygningsskole.

Forventningen er, at større distrikter grundet muligheder for at optimere 
på klassedannelser vil frigøre ressourcer der kan understøtte en skolernes 
kvalitet. De større distrikter skal muliggøre en optimering af 
klassedannelsen i forbindelse med oprettelse af Børnehaveklasser, 
hvorved der frigøres resurser til andet formål ved en reduktion af det 
samlede antal klasser.

Forventningerne i fht etableringen af en overbygningsskole er, at man 
herved kan etablere et stærkere lærings- og dannelsesmiljø, der vil styrke 
fagligheden og trivslen blandt eleverne i deres sidste tre år af deres 
grundskole samt i et eventuelt 10. skoleår, og at man herved i højere 
grad kan fastholde deres interesse for læring.

Byrådet og BUU har bestilt en ny struktur, hvor der på alle de nuværende 
undervisningssteder opretholdes undervisning på minimum 0. – 6. kl. trin.
Denne model suppleres – som det blev bestilt på BUUs møde i maj – med 
oplysninger om, hvordan modellen vil se ud, hvis de tre mindste skoler 
lukkes.

Optimering af klassedannelser leder til frigjorte ressourcer
Det er ved at hæve klassekvotienterne og reducere antallet af klasser, at 
modellen frigør ressourcer. 

Der kan opnås en reduktion i antallet af klasser, når et eller flere af de 
sammenlagte distrikter har en lav klassekvotient, der i forbindelse med 
sammenlægningen kan øges op mod de 28 og dermed udløse færre 
klasser samlet set i det nye distrikt, end det ville være tilfældet med den 
nuværende struktur. 

Klassekvotienterne er generelt lavest på de små skoler, Lellinge og 
Gørslev (og når vi ser nogle år frem også på Vemmedrupskolen). Men 
også på de større skoler kan der være år, hvor ganske få elever udløser 
en ny klasse, og man f. eks. danner to klasser med 15 - 16 elever i hver.

Modellen optimeres ved en klassedannelse på maksimalt 28 elever. Det 
betyder, at det er hver 29. elev i et distrikt, der udløser den næste klasse.
Som bestilt på BUU i maj er der desuden lavet beregninger, hvor 25 
elever er optimeringspunktet. Ved disse beregninger udløses naturligvis
flere klasser, da det her er hver 26. elev i et distrikt, der udløser den 
næste klasse.
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Hvor mange ressourcer der frigøres afhænger bl.a. af 
implementeringsprocessen for den nye struktur. En implementering kan 
foregå nedefra, hvor det kun er i forbindelse med etableringen af de nye 0-
kl.af der frigøres ressourcer. Det er denne indfasning der ligger til grund 
for de økonomiske estimater gennem notatet. Det kan alternativt ske ved 
at man samler alle overbygningsklasser i overbygningsafdelinger i et hug 
og i den forbindelse laver nye klasser og derved frigør yderligere 
ressourcer. Eller det kan ske ved at alle elever flyttes til nye optimerede 
klasser i et hug, hvorved hele modellens ressourcepotentiale frigøres. 
Forvaltningen har estimeret et overslag på den yderligere besparelse ved 
de sidste to implementeringsmodeller. Tommelfingerreglen er, at jo flere 
elever og forældre hvis dagligdag man vælger at ændre på, jo flere 
ressourcer frigives. 

Modellens frigjorte ressourcer er sammenfattet i afsnittet nedenfor om 
økonomi.

Etablering af en overbygningsskole
I forslag til ny struktur er udvalgets ønske om, at der etableres en 
overbygningsskole indarbejdet. 

Det er vurderingen, at en overbygningsskole vil kunne opbygge et mere 
robust og stimulerende fagligt miljø, der i højere grad vil kunne fange og 
fastholde unges interesser for dannelse og læring, og at en 
overbygningsskole dermed understøtte arbejdet med at nå kommunens 
målsætning om, at 95 pct. skal have en ungdomsuddannelse.

Der er arbejdet med en model, der følger BUUs bestilling om, at en 
overbygningsskole etableres fuldt ud ved starten af skoleåret 2012/13, at 
skolen udover 7. – 9. klasse også rummer kommunens 10. klasse tilbud, 
og at den skal etableres i en af de eksisterende skolebygninger. Udvalget 
ønsker endvidere, at skolen bliver ’fritvalgsskole’. Dvs., at den skal kunne 
søges af elever i 7. – 9. klasse fra alle øvrige skoler i kommunen.

Mulighed for samling af overbygningsklasser på et af 
undervisningsstederne i de nye distrikter
Det er for de enkelte distriktsforslag vurderet, om overbygningsklasserne 
med fordel kan samles på én skole. Samling af overbygningen i distriktet 
forudses at ske ad én gang ved flytning af eleverne – ikke ved indfasning.

Ét distrikt er sammensat med henblik på etablering af en egentlig 
overbygningsskole med 7. – 9. klasse samt kommunens 10. klasse tilbud. 
I dette distrikt sker der ny klassedannelse på 7. – 9. årgang i forbindelse 
med etableringen.

Ledelsen af de nye distrikter
Byrådet har bedt om en vurdering af mulighederne for yderligere at 
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reducere på ledelserne af kommunens skoler. Denne reduktion vil i så fald 
følge efter en reduktion af ledelseslaget på skolerne på 29 pct., vedtaget 
med Budget 2011-14. 

Det er forvaltningens vurdering, at et omdrejningspunkt for etablering af 
gode skoler er kvalificeret og tilstrækkelig ledelse. Det er forvaltningens 
anbefaling, at der ikke reduceres yderligere på ledelseslaget på skolerne.

Såfremt byrådet træffer beslutning om implementering af en ny 
skolestruktur, vil det være relevant at se på sammensætningen af 
skoleledelserne i de enkelte distrikter. Hvert skoledistrikt skal have en 
skoleleder, og hvert undervisningssted skal sikres den nødvendige 
pædagogiske ledelse af skole og SFO. Samtidig skal den samlede ledelse 
have de nødvendige administrative ledelsesresurser. 
I udgangspunktet giver det følgende ledelsessammensætning i hvert 
distrikt:

en skoleleder
en administrativ afdelingsleder
en pædagogisk afdelingsleder pr. undervisningssted
en SFO leder (samt i fornødent omfang afdelingsledere ved større 
SFOer på flere adresser)

På de skoler, der ikke berøres af de nye distrikter, ændres skoleledelsen 
ikke.

Elevtal og endelig fastlæggelse af distriktsgrænser
Forslaget er baseret på de forventede elevtal, som disse ser ud på 
tidspunktet for udarbejdelse af forslaget. Såfremt forudsætningerne i 
perioden frem til en eventuel vedtagelse skulle ændre sig, vil 
forvaltningen i fornødent omfang fremlægge et revideret forslag.

I sin nuværende form bygger forslaget endvidere på de nuværende 
distriktsgrænser, bl.a. med henblik på at beregne besparelser ved 
optimering af klassedannelsen. I forbindelse med en eventuel 
implementering kan det ved sammenlægning af eksisterende distrikter 
vise sig fordelagtigt at justere visse af distriktsgrænserne. Sådanne 
forslag til justering vil i givet fald indgå i et endeligt forslag.
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Forslag til nye skoledistrikter

Forslaget omfatter otte distrikter med en størrelse fra 634 til 1.045 elever
i skoleåret 2012/13.
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Distrikt 1, Borup
Distriktet omfatter kun Borup Skole. Der er 700 elever i distriktet i 
2012/13.

Skolens størrelse og geografiske placering samt skoledistriktets 
udstrækning åbner ikke umiddelbart op for sammenlægningsmuligheder.
På den baggrund sker der ingen ændringer i fht antallet af klasser som 
følge af den forelagte nye struktur.

Ved en fremtidig klassedannelse på maks. 25 elever dannes der i perioden 
frem til 2020 fire BH-klasser mere, end det vil være tilfældet med et 
optimeringspunkt på 28 elever.

Ledelsen på skolen består i dag af tre årsværk, fordelt på fire 
lederstillinger. Da skolen ikke er omfattet af distriktsændringer, ændres 
der i udgangspunktet ikke ved dette.
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Distrikt 2, Nord
Distriktet omfatter Ejby Skole, Højelse Skole og Lellinge Skole. Der er 
i alt 824 elever i distriktet i 2012/13.

I forbindelse med dannelse af nye BH-klasser vil der i perioden frem til 
2020 kunne reduceres med i alt otte klasser i forhold til de nuværende 
distrikter.

Ved en klassedannelse på maks. 25 elever reduceres der med fire BH-
klasser frem til 2020.

Ledelsen på de tre skoler består i dag af 5,5 årsværk fordelt på 7 
lederstillinger.

Med den nye struktur og med de i indledningen præsenterede 
forudsætninger for ledelse vil ledelsen komme til at bestå af en 
skoleleder, en administrativ leder, 2½ pædagogiske ledere (der afsættes 
kun ½ til Lellinge Skole) og en SFO leder samt ½ afdelingsleder til SFOen.
I alt 6 årsværk.

Samling af overbygningen på én skole
Der kan etableres en samlet overbygning på Ejby Skole. Det kan 
forudsætte, at en eller flere af skolens specialklasser flyttes til andre 
skoler.

En samling af overbygningseleverne fra de tre skoler vil lede til at der for 
hver årgang oprettes 3 eller 4 spor. I nogle år vil der ved ny 
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klassedannelse når eleverne overgår fra mellemtrin til overbygning kunne 
reduceres med en klasse, hvilket vil lede til yderligere besparelser.

Reduktion i antal klasser og den potentielle frigjorte ressource 
Skoleår 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Bh. -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1. -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1

2. 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1

3. 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -1

4. 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1

5. 0 0 0 0 -1 -1 0 -1

6. 0 0 0 0 0 -1 -1 0

7. 0 0 0 0 0 0 -1 -1

8. 0 0 0 0 0 0 0 -1

9. 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 0 0 0 0 0 0 0 0

-1 -2 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8

Budgetår 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Klasser -0,42 -1,42 -2,00 -2,42 -3,42 -4,42 -5,42 -6,42 -7,42
Stillinger -0,50 -1,60 -2,20 -2,70 -3,80 -4,90 -6,00 -7,10 -8,20
Budget -208 -708 -1.000 -1.208 -1.708 -2.208 -2.708 -3.208 -3.708
Uforudsigelige 31 106 150 181 256 331 406 481 556
Effekt -177 -602 -850 -1.027 -1.452 -1.877 -2.302 -2.727 -3.152

I skoleåret 2016/17 vil det samlede antal klasser være reduceret med 
fire, og der vil være opnået en besparelse på ca. 1,45 mio. kr. Dette 
vokser i 2020 til en reduktion på otte klasser og en samlet besparelse på 
ca. 3,15 mio. kr.

Udfordringer i forbindelse med den praktiske implementering
Forudsætningen for en optimeret klassedannelse er, at der en del af årene 
flyttes elever fra Ejby Skoles nuværende distrikt til Lellinge Skole, og fra 
Højelse Skole nuværende distrikt til enten Ejby eller Lellinge Skole. I 
andre år flyttes elever fra Ejbys nuværende distrikt til både Højelse og 
Lellinge skoler. Eksempler:

I skoleåret 2012/13 flyttes i alt 12 elever fra Ejby og Højelse 
skolers nuværende distrikter til Lellinge Skole. Under hensyntagen 
til geografisk nærhed flytter en del af Højelses elever til Ejby, mens 
andre elever flytter fra Ejby til Lellinge. Rokeringen kan således 
omfatte flere end 12 elever.

I skoleåret 2013/14 flyttes i alt 15 elever fra Ejby Skoles 
nuværende distrikt til henholdsvis Lellinge og Højelse skoler.

Det betyder, at flere elever ikke vil gå på den geografisk nærmest 
liggende skole, og dermed vil flere på grund af afstandskriteriet få ret til 
befordring til skole. Det er vanskeligt at opgøre præcist, hvor mange 
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1 Af samme årsag er en sammenlægning mellem Højelse Skole og 
Kirstinedalsskolens distrikter undersøgt. Men denne model frigør ikke ressourcer, 
da det ikke leder til reduktion i antallet af nye BH-klasser.
2 Bygningsreglementet stiller bl.a. strengere krav til udluftning og
lyddæmpning i lokaler, der benyttes til SFO.

elever, det drejer sig om, og hvad den afledte merudgift vil være. Men en 
stor del af eleverne i ovennævnte eksempler vil få ret til befordring, 
hvilket nogle af dem dog også har i dag.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at langt de fleste elever på Højelse 
Skole bor i Ll. Skensved1. Disse elever vil skulle forbi Højelse Skole på vej 
til Ejby eller Lellinge Skole.

Den gennemsnitlige klassekvotient i det sammenlagte distrikt vil svinge 
mellem 23 og 27. Det vil bl.a. betyde, at Lellinge Skole på sigt vil vokse 
fra de nuværende ca. 100 elever til 175 elever. Skolen udnytter i dag sin 
fulde lokalekapacitet, og vil således få store klasser med begrænsede 
muligheder for holddeling.

Lellinge Skoles SFO er kun godkendt til 100 elever, så der skal disponeres 
med udgifter til ombygning/indretning af undervisningslokaler til 
kombineret brug af skole og SFO2.

Variant med lukning af Lellinge Skole
Ejby og Højelse skoler har samlet kapacitet til at rumme alle det nye 
distrikts elever. Der kan dermed opnås en driftsmæssig besparelse ved at 
lukke Lellinge Skole – enten ved starten af skoleåret 2012/13 eller 
gennem indfasning over tid. Herved fjernes behovet for, at børn og unge 
skal køre forbi Højelse og videre til Lellinge eller Ejby. 

Det blev i forbindelse med drøftelser af et forslag til en ny skolestruktur i 
2010 estimeret, at en lukning af Lellinge skole ville frigive ca. 1,2 mio. 
Forvaltningen vurderer, at disse beregninger stadig giver et rimeligt validt 
overslag. 
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Distrikt 3, Sydvest
Distriktet omfatter Gørslev Skole, Skovboskolen og 
Vemmedrupskolen. Der er i alt 923 elever i distriktet.

I forbindelse med dannelse af nye BH-klasser vil der i perioden frem til 
2020 kunne reduceres med i alt syv klasser i forhold til de nuværende 
distrikter.

Ved en klassedannelse på maks. 25 elever reduceres der med seks BH-
klasser.

Ledelsen på de tre skoler består i dag af seks årsværk fordelt på 7 
lederstillinger. 

Med den nye struktur og med de i indledningen præsenterede 
forudsætninger for ledelse vil ledelsen komme til at bestå af en 
skoleleder, en administrativ leder, 2½ pædagogiske ledere (der afsættes 
kun ½ til Gørslev Skole) og en SFO leder samt ½ afdelingsleder til SFOen. 
I alt 6 årsværk.

Samling af overbygningen på én skole
Der kan etableres en samlet overbygning på Skovboskolen.

En samling af overbygningseleverne fra de tre skoler vil lede til, at der for 
hver årgang oprettes 3 - 4 spor. I nogle år vil der ved ny klassedannelse, - 
når eleverne overgår fra mellemtrin til overbygning - kunne reduceres 
med en klasse, hvilket vil lede til yderligere besparelser.
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3 Der har været foreslået en variant, hvor dette distrikt også omfatter Lellinge 
Skole. Modellen er fravalgt, da den forudsætter, at der både flyttes elever fra 

Reduktion i antal klasser og den potentielle frigjorte ressource
Skoleår 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Bh. 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1
1. 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1

2. 0 0 -1 0 -1 -1 -1 -1

3. 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1

4. 0 0 0 0 -1 0 -1 -1

5. 0 0 0 0 0 -1 0 -1

6. 0 0 0 0 0 0 -1 0

7. 0 0 0 0 0 0 0 -1

8. 0 0 0 0 0 0 0 0

9. 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

Budgetår 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Klasser 0,00 -0,42 -1,00 -1,42 -2,42 -3,42 -4,42 -5,42 -6,42
Stillinger 0,00 -0,50 -1,10 -1,60 -2,70 -3,80 -4,90 -6,00 -7,10
Budget 0 -208 -500 -708 -1.208 -1.708 -2.208 -2.708 -3.208
Uforudsigelige 0 31 75 106 181 256 331 406 481
Effekt 0 -177 -425 -602 -1.027 -1.452 -1.877 -2.302 -2.727

I skoleåret 2016/17 vil det samlede antal klasser være reduceret med tre, 
og der vil være opnået en besparelse på ca. 1 mio. kr. Dette vokser i 2020 
til en reduktion på syv klasser og en samlet besparelse på ca. 2,73 mio. 
kr.

Praktisk implementering
Forudsætningen for en optimeret klassedannelse er, at der ved dannelse 
af BH-klasserne flyttes mellem 10 og 20 elever fra Skovboskolens 
nuværende distrikt til Gørslev Skole og Vemmedrupskolen. Eksempel:

I skoleåret 2013/14 flyttes i alt 17 elever, 12 til Gørslev Skole og 
fem til Vemmedrupskolen.

Når flere elever ikke går på den geografisk nærmest liggende skole, vil 
flere på grund af afstandskriteriet få ret til befordring til skole. Det er 
vanskeligt at opgøre præcist, hvor mange elever, det drejer sig om, og 
hvad den afledte merudgift vil være. Men det vil omfatte de fleste elever, 
der flyttes fra Skovboskolens nuværende distrikt til Gørslev Skole, og i et 
vist omfang også elever, der flyttes til Vemmedrupskolen, da Ringstedvej 
er klassificeret som trafikfarlig.

Da Skovboskolen ligger i den sydlige ende af Bjæverskov, vil elever der 
flyttes til Gørslev Skole skulle forbi Skovboskolen på vej til Gørslev Skole3.
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Skovboskolens distrikt til Vemmedrupskolen og samtidig elever fra 
Vemmedrupskolens distrikt til Lellinge Skole. I en sådan model vil mange elever 
skulle gå på en skole, der ikke er den geografisk nærmeste.

Variant med lukning af Gørslev Skole
Skovboskolen og Vemmedrupskolen har samlet kapacitet til at rumme alle 
det nye distriktets elever. Der kan dermed opnås en driftsmæssig 
besparelse ved at lukke Gørslev Skole – enten ved starten af skoleåret 
2012/13 eller gennem indfasning over tid. Herved fjernes behovet for, at 
børn og unge skal køre forbi Skovboskolen og videre til Gørslev Skole. 

Det blev i forbindelse med drøftelserne af et forslag til en ny skolestruktur 
i 2010 estimeret at en lukning af Gørslev skole ville frigive ca. 1,7 mio. 
Forvaltningen vurderer, at disse beregninger stadig giver et rimeligt validt 
overslag. 

Det kan ydermere nævnes, at en stor del af Gørslev Skoles elever bor i 
Slimminge, og således allerede i dag har godt tre kilometer til skole og i 
de små klasser får finansieret befordring. Der er til sammenligning knap 
seks km. fra Slimminge til Skovboskolen.



Side 14/29

26-05-2011 2010-23681 2011-90887

4 Det er forvaltningens vurdering, at en eventuel sammenlægning med Asgård 
Skole skaber en uhensigtsmæssig stor skole med omkring 1.300-1.400 elever. 
Såfremt der er politisk ønske om alligevel at sammenlægge de to skoler, vil der i 
perioden frem til 2020 kunne reduceres med 4 til 5 klasser.

Distrikt 4, Kirstinedal
Distriktet omfatter kun Kirstinedalsskolen. Distriktet har i alt 634 elever 
i 2012/13.

Skolens størrelse og geografiske placering åbner ikke umiddelbart op for 
sammenlægningsmuligheder4. På den baggrund sker der ingen ændringer 
i fht antallet af klasser som følge af den forelagte nye struktur.

Ved en fremtidig klassedannelse på maks. 25 elever dannes der i perioden 
frem til 2020 to BH-klasser mere, end det vil være tilfældet med et 
optimeringspunkt på 28 elever.

Ledelsen på skolen består i dag af tre årsværk fordelt på fire 
lederstillinger.
Da skolen ikke er omfattet af distriktsændringer, ændres der i 
udgangspunktet ikke ved dette.

Kirstinedalsskolen danner i en del af årene tre relativt små BH-klasser. 
Med en justering af distriktsgrænsen mod Asgård Skole kan der opnås en 
optimering af klassedannelsen, så der kun dannes to BH-klasser på 
Kirstinedalsskolen og samlet set én BH-klasse mindre.
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5 Se kommentar under Kirstinedalsskolen vedr. sammenlægning med Asgård.

Distrikt 5, Asgård
Distriktet omfatter kun Asgård Skole. Der er 724 elever i distriktet i 
2012/13.

Skolens størrelse og geografiske placering åbner ikke umiddelbart op for 
sammenlægningsmuligheder5. På den baggrund sker der ingen ændringer 
i fht antallet af klasser som følge af den forelagte nye struktur.

Ved en fremtidig klassedannelse på maks. 25 elever dannes der i perioden 
frem til 2020 tre BH-klasser mere, end det vil være tilfældet med et 
optimeringspunkt på 28 elever.

Ledelsen på skolen består i dag af 3,3 årsværk fordelt på fire 
lederstillinger. Da skolen ikke er omfattet af distriktsændringer, ændres 
der i udgangspunktet ikke ved dette.

Asgård Skole danner i en del af årene tre relativt små BH-klasser. Med en 
justering af distriktsgrænsen mod Kirstinedalsskolen kan der opnås en 
optimering af klassedannelsen, så der dannes større klasser på Asgård 
Skole og færre, men større klasser på Kirstinedalsskolen.
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Distrikt 6 Køge C.
Distriktet omfatter Ellemarkskolen og Sct. Nicolai Skole. Der er i alt 
994 elever i distriktet.

I forbindelse med dannelse af nye BH-klasser vil der i perioden frem til 
2020 kunne reduceres med i alt to klasser i forhold til de nuværende 
distrikter.

Ved en klassedannelse på maks. 25 elever kan der ikke reduceres i 
antallet af BH-klasser.

Ledelsen på de to skoler består i dag af 5,8 årsværk, fordelt på 6
lederstillinger. 

Med den nye struktur og med de i indledningen præsenterede 
forudsætninger for ledelse vil ledelsen komme til at bestå af en 
skoleleder, en administrativ leder, to pædagogiske ledere og en SFO leder 
samt ½ afdelingsleder i SFO’en. I alt 5,5 årsværk.

Der disponeres pt. med en ledelsesresurse til 10. klassetilbuddet, der er 
placeret på Ellemarkskolen. Ledelse i forhold til 10. klasse er indeholdt i 
forslaget vedr. overbygningsskole (nedenfor).

Samling af overbygningen på én skole
Der er ikke kapacitet til at samle overbygningen på én af skolerne, 
såfremt 10. klasse tilbuddet bibeholdes på Ellemarkskolen. Men hvis det 
besluttes at flytte 10. klasserne til Hastrupskolen (i forbindelse med en 
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eventuel etablering af en overbygningsskole), kan 7. – 9. klasse fra Sct. 
Nicolai Skole og Ellemarkskolen samles på Ellemarkskolen. I nogle år vil 
der ved ny klassedannelse, når eleverne overgår fra mellemtrin til 
overbygning, kunne reduceres med en klasse, hvilket vil lede til yderligere 
besparelser.

Reduktion i antal klasser og den potentielle frigjorte ressource
Skoleår 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Bh. -1 0 -1 0 0 0 0 0 0
1. -1 0 -1 0 0 0 0 0

2. 0 -1 0 -1 0 0 0 0

3. 0 0 -1 0 -1 0 0 0

4. 0 0 0 -1 0 -1 0 0

5. 0 0 0 0 -1 0 -1 0

6. 0 0 0 0 0 -1 0 -1

7. 0 0 0 0 0 0 -1 0

8. 0 0 0 0 0 0 0 -1

9. 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 0 0 0 0 0 0 0 0

-1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

Budgetår 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Klasser -0,42 -1,00 -1,42 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00
Stillinger -0,50 -1,10 -1,60 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20
Budget -208 -500 -708 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Uforudsigelige 31 75 106 150 150 150 150 150 150
Effekt -177 -425 -602 -850 -850 -850 -850 -850 -850

I skoleåret 2016/17 vil det samlede antal klasser være reduceret med 2, 
og der vil være opnået en besparelse på ca. 0,85 mio. kr. Dette er 
uændret i resten af perioden.

Praktisk implementering
Forudsætningen for en optimeret klassedannelse er, at der ved dannelse 
af BH-klasserne flyttes mellem 2 og 9 elever mellem de to skolers 
nuværende distrikter.

I de to nuværende distrikter bor eleverne henholdsvis øst og vest for 
Ringvejen. Flytning mellem de to distrikter kan dermed give en praktisk 
udfordring, da Ringvejen anses for farlig skolevej for de mindste elever. 
Flere elever vil dermed få ret til befordring, selvom afstandene er korte.
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Distrikt 7, Køge S – med mulighed for
overbygningsskole
Distriktet omfatter Søndre Skole og Hastrupskolen. Der er 1.045 elever 
i distriktet.

Distriktet omfatter forvaltningens bud på etablering af en 
overbygningsskole på Hastrupskolen med 7. – 9. klasse samt Køge 
Kommunes 10. klasse tilbud. Der vil også samtidig kunne være klasser fra 
0.-6. på Hastrupskolen, der er stor nok til at kunne rumme begge dele. En 
præsentation af overbygningsskole-modellen følger nedenfor efter 
præsentation af strukturen.

Der vil ikke være tale om en indfasningsmodel, hvad angår 7. – 9. klasse, 
da Søndre Skoles og Hastrupskolens overbygning samles på 
Hastrupskolen, og der sker en ny klassedannelse. I forhold til 0. – 6. 
klasse kan der vælges enten en indfasningsmodel eller en model med ny 
klassedannelse (afhængig af hvor hurtigt ekstra kapacitet til 
overbygningsskolen ønskes tilvejebragt).

Ledelsen på de to skoler består i dag af 5,8 årsværk fordelt på 7 
lederstillinger. Såfremt der etableres en overbygningsskole, skal der 
samtidig fastlægges en relevant ledelsesstruktur. Denne kunne se ud som 
følger:

En skoleleder, en adm. leder, tre pædagogiske ledere (herunder en 
særskilt for overbygningsskolen) og en SFO leder samt en ½ 
afdelingsleder i SFOen. I alt 6,5 årsværk. Såfremt overbygningsskolen 
ikke etableres, kan der reduceres med én pædagogisk leder.
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Overbygningsskolen
Overbygningsskolen er et bud på håndteringen af udfordringen omkring 
højnelse af niveauet i overbygningen, der bl.a. er fremlagt af Skolerådet 
(Formandskabet for Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af 
Folkeskolen). Dermed er overbygningsskolen et middel til at nå 
målsætningen om, at 95 pct. skal have en ungdomsuddannelse. 
Overbygningsskolen oprettes mhp. skabelse af et robust, interessant og 
fagligt stærkt undervisningsmiljø for elever på 7. – 10. klassetrin. 
Overbygningsskolen har som forudsætning, at den opnår en størrelse, der 
overstiger en almindelig folkeskoles overbygningsafdeling. Der kan fx 
være tale om 5–6 spor i 7-9 kl. samt en 10-klasse-række, svarende til ca. 
5-600 elever.

Hvad er fordelene ved en overbygningsskole
På grund af det større elevvolumen kan der i overbygningsskolen 
gennemføres forskellige tiltag, som alle målrettet vil kunne indgå positivt i 
arbejdet med at kvalitetsudvikle det samlede undervisningstilbud netop 
for den ældste elevgruppe. Blandt de absolut vigtigste fordele ved 
overbygningsskolen kan nævnes:

Der skabes udfordringer for alle gennem et tilstrækkeligt 
elevgrundlag i en undervisningsdifferentiering med muligheder for 
øget holddannelse. Bedre mulighed for at imødekomme individuelle 
praktikordninger i 8.- 9. klasse samt brobygningsforløb i 9. klasse 
(og 10. klasse). Bedre mulighed for kombination af praktik og 
skole. Bedre mulighed for samarbejde med Ungdomsskolen og det 
frivillige foreningsliv. Bedre mulighed for opfølgning på 
uddannelsesplaner (UU), elev-planer, mentorordninger og 
uddannelsesvejledning.

Der skabes øget faglighed ved at flere lærere har en 
linjefagskompetence, som matcher fagrækken i overbygningen. 
Øget mulighed for fagligt samarbejde og faglig sparring. Hertil 
kommer muligheder for at etablere f.eks. en international linje eller 
øge aktiviteter omkring internationale kontakter, en sproglig linje 
med fokus på fremmedsprog eller en naturvidenskabelig linje med 
fokus på de natur-tekniske fag.

Der opbygges målrettede udviklings- og læremiljøer, som 
kompetenceområder i forhold til de humanistiske fagområder 
(herunder sprogspecifikke "faglokaler"), naturvidenskabelige 
fagområde og det praktisk-musiske fagområde. Ligeledes skabes 
der bedre mulighed for at udbyde en bred vifte af valgfag.

Der bliver bedre overgange. Bedre muligheder for at etablere
praktik, brobygning og overgange til ungdomsuddannelserne.

De ovenfor nævnte fordele ved overbygningsskolen opstår ikke fra dag 1, 
men gennem en tydelig og målrettet indsats, set over tid; - opbygningen 
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af en fagligt stærk og engageret personalegruppe med alle nødvendige 
kompetencer kræver investeringer i efter - og videreuddannelse. Denne 
investering må ses som en etableringsomkostning ved 
overbygningsskolen.

Etablering af en overbygningsskole i Køge Kommune
Etablering af overbygningsskoler i andre kommuner er typisk sket som led 
i imødekommelse af et kapacitetsbehov. Overbygningsskolerne er således 
kommet til som en tilføjelse til de eksisterende skoler.

Køge Kommune har ikke behov for ekstra kapacitet i overbygningen. Vi 
står derfor i den situation, at vi enten skal finde en skole med 
tilstrækkelig ledig kapacitet, eller tømme en eksisterende skole for at 
skabe plads til en overbygningsskole. Dermed kan etableringen af en 
overbygningsskole få konsekvenser for et større antal elever end blot 
dem, der skal gå på den nye overbygningsskole.

Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i Udvalgets ønske om, at 
overbygningsskolen etableres fuldt ud ved starten af skoleåret 2012/13 – 
og altså ikke via indfasning over en årrække. Endvidere skal skolen 
udover 7. – 9. klasse også rumme kommunens 10. klasse tilbud, og den 
skal etableres i en af de eksisterende skolebygninger. Udvalget ønsker 
endvidere, at skolen bliver ’fritvalgsskole’. Dvs., at den skal kunne søges 
af elever i 7. – 9. klasse fra alle øvrige skoler i kommunen.

I en vurdering af, hvor og hvordan en sådan skole med tilstrækkelig 
volumen kan etableres, har forvaltningen taget udgangspunkt i følgende 
praktiske forudsætninger:

Skolen skal placeres i bygninger, der kan rumme mindst fem spor 
7.–9. klasse samt seks 10. klasser. Og samtidig have kapacitet til, 
at skolen via tilgang af fritvalgselever kan vokse yderligere. Der 
skal desuden være plads til etablering af yderligere faglokaler. 
Dette kræver en samlet kapacitet på ca. 23 - 25 klasselokaler.

For at skabe tilstrækkelig volumen ved etableringen, samles 
overbygningen fra to eller flere skoler på den nye 
overbygningsskole. Dermed vil mindst én anden skole blive 
”nedbygget” til 0. – 6. klasse.

Overbygningsskolens geografiske placering skal være velegnet i 
forhold til såvel kommunens 10. klassetilbud som muligheden for 
søgning af overbygningslever fra andre distrikter.

Under de ovenstående forudsætninger er det forvaltningens vurdering, at 
en overbygningsskole kan realiseres på Hastrupskolen.
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Overbygningsskole på Hastrupskolen
Skolen etableres ved samling af overbygningsklasserne fra Søndre Skole 
og Hastrupskolen samt kommunens 10. klasse tilbud for at sikre 
tilstrækkelig volumen fra start. Søndre Skole vil herefter kun rumme 0.-6. 
klasse.

Ved en ny klassedannelse reduceres de nuværende 14
overbygningsklasser til 13. Sammen med fem 10. klasser vil 
overbygningsskolen ved etableringen rumme i alt 18 klasser. 
Hastrupskolens kapacitet er 32 klasser, hvoraf 0. – 6. klasse lægger 
beslag på de 17. Der er således behov for at skabe yderligere kapacitet 
ved inddragelse af nuværende SFO lokaler til kombineret anvendelse som 
skole og SFO lokaler. Men herved skabes også plads til, at skolen kan 
vokse med yderligere 1 spor og/eller yderligere 10. klasser, såfremt 
elever fra andre distrikter ønsker at gå i kommunens overbygningsskole.
Det vil samtidig være muligt at imødekomme behovet for bl.a. ekstra 
faglokaler.

De trafikale forbindelser til Køge Station/Centrum muliggør transport til 
Hastrupskolen for 10. klasseleverne og for elever, der via frit valg vælger 
overbygningstilbuddet.

Afledte praktiske konsekvenser
Såfremt der ikke ændres ved 0. – 6. klasserne på de to skoler, vil der ved 
etableringen være begrænset ledig kapacitet til, at overbygningsskolen 
kan vokse som følge af søgning via frit valg og/eller yderligere 10. 
klasser. Optimering af klassedannelsen ved indfasning vil imidlertid frigøre 
yderligere 3 lokaler på Hastrupskolen i løbet af de første fire år. Såfremt 
denne kapacitet ønskes allerede på etableringstidspunktet, skal der også 
ske en ny klassedannelse og flytning af elever på 0. – 6. årgang mellem 
de to skoler.

Da skolerne ligger tæt på hinanden, vil flytningen af eleverne fra Søndre 
Skole til Hastrupskolen ikke udløse krav om befordring jf. 
afstandskriterierne. Men Ringvejen regnes som farlig skolevej for de 
mindste elever, så her kan der opstå en praktisk udfordring.

Ved den nye klassedannelse vil klassekvotienterne på 7.-9. årgang stige 
fra 23,8 til 25,6.

Overbygningsskolen vil være åben for tilgang af elever fra andre skoler, 
der finder overbygningskonceptet spændende, mens 
overbygningseleverne fra de to involverede skoler ikke kan vælge.

Økonomi
Der er økonomiske konsekvenser forbundet dels med sammenlægningen 
af de to skoledistrikter – og den deraf følgende optimering af 
klassedannelsen ved indfasning, og dels særskilt i forbindelse med 
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etablering af overbygningsskolen.
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Distriktssammenlægning og optimering af klassedannelsen ved 
indfasning

Skoleår 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Bh. -1 0 -1 0 0 0 0 0 0
1. -1 0 -1 0 0 0 0 0

2. 0 -1 0 -1 0 0 0 0

3. 0 0 -1 0 -1 0 0 0

4. 0 0 0 -1 0 -1 0 0

5. 0 0 0 0 -1 0 -1 0

6. 0 0 0 0 0 -1 0 -1

7.

8.

9.

10.

-1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1

Budgetår 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Klasser -0,42 -1,00 -1,42 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -1,58 -1,00
Stillinger -0,50 -1,10 -1,60 -2,20 -2,20 -2,20 -2,20 -1,70 -1,10
Budget -208 -500 -708 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -792 -500
Uforudsigelige 31 75 106 150 150 150 150 119 75
Effekt -177 -425 -602 -850 -850 -850 -850 -673 -425

I skoleåret 2016/17 vil det samlede antal klasser være reduceret med 2, 
og der vil være opnået en besparelse på ca. 0,85 mio. kr. Senere i 
perioden ville der under alle omstændigheder blive dannet færre klasser, 
så effekten af den optimerede klassedannelse aftager i 2019/20.

Etablering af overbygningsskole
Skoleår 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Bh.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. -1 0 -1 0 0 0 0 0 -1
8. 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 0
9. 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 0
10. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1 -1 -2 -1 -1 0 -1 -1 -1

Budgetår 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Klasser -0,42 -1,00 -1,42 -1,58 -1,00 -0,58 -0,42 -1,00 -1,00
Stillinger -0,50 -1,10 -1,60 -1,70 -1,10 -0,60 -0,50 -1,10 -1,10
Budget -208 -500 -708 -792 -500 -292 -208 -500 -500
Uforudsigelige 31 75 106 119 75 44 31 75 75
Effekt -177 -425 -602 -673 -425 -248 -177 -425 -425

I skoleåret 2016/17 vil det samlede antal klasser være reduceret med 1, 
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og der vil være opnået en besparelse på ca. 0,43 mio. kr. I løbet af 
perioden vil der midlertidig være 2 klasser færre, men i andre år ville der 
under alle omstændigheder blive dannet færre klasser.

Økonomi
Klassedannelser
Optimering af klassedannelsen medfører en del af årene, at der dannes 
færre klasser, end hvad der ville have tilfældet i de to oprindelige 
distrikter.

Omvendt medfører fritvalgsprincippet, at søgning af elever fra andre 
skoler kan udløse flere klasser på overbygningsskolen, uden at der 
nødvendigvis sker en samtidig reduktion af klasser på de skoler, eleverne 
kommer fra. Der er tale om en økonomisk usikkerhed, der ikke 
umiddelbart kan vurderes.

Etableringsomkostninger på overbygningsskolen
Etablering af overbygningsskolen forudsætter en ombygning og tilpasning 
af nuværende SFO lokaler på Hastrupskolen, hvorved der kan skabes 
plads til yderligere 10 klasselokaler.

Med henblik på at kunne skabe en selvstændig identitet – også fysisk – 
for den nye overbygningsskole, og samtidig sikre et trygt og overskueligt 
miljø for 0. – 6. klasse på Hastrupskolen, bør der så vidt muligt skabes en 
fysisk adskillelse mellem de to delskoler.

Der vil også være behov for at etablering mindst ét yderligere faglokale til 
fysik/kemi, og der kan være behov for udbygning af andre faglokale- og 
værkstedsfaciliteter. Herudover vil omlægningen af SFO-bygningen til 
også at fungere som skole medføre behov for bygnings- og 
indretningsmæssige ændringer samt anskaffelse af forskelligt 
skoleinventar. Det vil i samme forbindelse også være nødvendigt at 
etablere IT-netværk til undervisningsbrug.

Såfremt der træffes beslutning om etablering af overbygningsskolen, vil 
forvaltningen udarbejde et samlet forslag til ombygning og nyindretning. 
Der må påregnes etableringsomkostninger i størrelsesordenen 4 - 5 mio. 
kr.

Med mange 9. og 10. klasse elever samlet på én skole vil der være behov 
for et større antal computere, end hvad er normalt gælder på skolerne. 
Bl.a. er der behov for mange computere ved afvikling af skriftlige prøver 
og on-line prøver.

Usikkerheder og uafklarede forhold
I og med at overbygningsskolen etableres som et frivilligt tilbud, vil der 
opstå en foreløbig uafklaret problematik omkring de elever, som af 
forskellige grunde ikke ønsker at gå på denne skole, eller måske ikke kan 
blive optaget pga. kapacitetsproblemer. Dette afføder nogle 
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spørgsmål/usikker-heder, f. eks: 

Hvor mange elever vil frivilligt vælge overbygningsskolen 
henholdsvis foretrække den lokale skole i 7. – 9. Klasse?  
Denne usikkerhed udfordrer en væsentlig del af grundlaget for 
planlægning og styring af udviklingen i det samlede skolevæsen. 
Hvordan sælger vi i det hele taget idéen til elever og forældre?  

Hvordan skal overbygningsskolen indgå i skolevæsenets 
regelsæt for optagelse på anden skole end distriktsskolen?
Der er i dag frit skolevalg inden for de af Køge Kommune vedtagne 
retningslinjer. Der vil f.eks. skulle træffes beslutninger vedr. et 
maksimalt antal klasser, der vil kunne oprettes. Dermed vil der 
skulle træffes beslutning om kriterier for optagelse, mhp. stor 
efterspørgsel.
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Distrikt 8, Syd
Distriktet omfatter Herfølge Skole, Holmebækskolen og 
Alkestrupskolen. Der er 928 elever i distriktet.

I forbindelse med dannelse af nye BH-klasser vil der i perioden frem til 
2020 kunne reduceres med i alt syv klasser i forhold til de nuværende 
distrikter.

Ved en klassedannelse på maks. 25 elever reduceres antallet af klasser 
med fem.

Ledelsen på de tre skoler består i dag af 7,2 årsværk, fordelt på 10 
lederstillinger (8,2 årsværk inkl. specialskoleafdelingerne Gården og 
Holmehus). 

Med den nye struktur og med de i indledningen præsenterede 
forudsætninger for ledelse vil ledelsen komme til at bestå af en 
skoleleder, en administrativ leder, fire pædagogiske ledere (herunder en 
special-afdelings. leder) og en SFO leder samt to ½ afdelingsledere i 
SFOen. I alt 8 årsværk.

Samling af overbygningen på én skole
Der kan etableres en samlet overbygning på Herfølge Skole. Det vil 
formentlig forudsætte, at specialklasserne på Herfølge Skole flyttes til en 
anden skole.
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En samling af overbygningseleverne fra de tre skoler vil lede til at der for 
hver årgang oprettes 4, enkelte gange 5, spor. I nogle år vil der ved ny 
klassedannelse, når eleverne overgår fra mellemtrin til overbygning kunne 
reduceres med en klasse, hvilket vil lede til yderligere besparelser.

Reduktion i antal klasser og den potentielle frigjorte ressource
Skoleår 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Bh. -1 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
1. -1 -1 0 -1 0 -1 -1 -1

2. 0 -1 -1 0 -1 0 -1 -1

3. 0 0 -1 -1 0 -1 0 -1

4. 0 0 0 -1 -1 0 -1 0

5. 0 0 0 0 -1 -1 0 -1

6. 0 0 0 0 0 -1 -1 0

7. 0 0 0 0 0 0 -1 -1

8. 0 0 0 0 0 0 0 -1

9. 0 0 0 0 0 0 0 0

10. 0 0 0 0 0 0 0 0

-1 -2 -2 -3 -3 -4 -5 -6 -7

Budgetår 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Klasser -0,42 -1,42 -2,00 -2,42 -3,00 -3,42 -4,42 -5,42 -6,42
Stillinger -0,50 -1,60 -2,20 -2,70 -3,30 -3,80 -4,90 -6,00 -7,10
Budget -208 -708 -1.000 -1.208 -1.500 -1.708 -2.208 -2.708 -3.208
Uforudsigelige 31 106 150 181 225 256 331 406 481
Effekt -177 -602 -850 -1.027 -1.275 -1.452 -1.877 -2.302 -2.727

I skoleåret 2016/17 vil det samlede antal klasser være reduceret med tre, 
og der vil være opnået en besparelse på ca. 1,27 mio. kr. Dette vokser i 
2020 til en reduktion på syv klasser og en samlet besparelse på ca. 2,73 
mio. kr.

Praktisk implementering
Forudsætningen for en optimeret klassedannelse er de fleste af årene, at 
der ved dannelse af nye klasser flyttes fra to til ni elever fra 
Holmebækskolens nuværende distrikt til henholdsvis Herfølge Skole og,
primært, Alkestrupskolen. Et enkelt år vil der skulle flyttes i alt 17 elever 
til Alkestrupskolen – de fleste af disse fra Herfølge Skoles distrikt.

Distriktsgrænsen mellem Herfølge Skole og Holmebækskolen går gennem 
et boligområde, hvorfor det er relativt uproblematisk at flytte elever 
mellem disse distrikter med hensyn til skolevejen. Flytning af elever fra 
Holmebækskolen og Herfølge Skoles distrikter til Alkestrupskolen vil 
udløse ret til befordring. Med udgangspunkt i afstandskriteriet gælder det 
alle elever, der flyttes til Alkestrupskolen. En del af disse elever vil opleve 
at skulle forbi den geografisk nærmest liggende skole på vej til 
Alkestrupskolen.

Variant med lukning af Alkestrupskolen
Herfølge Skole og Holmebækskolen har samlet kapacitet til at rumme alle 
distriktets elever. Der kan dermed opnås en driftsmæssig besparelse ved 
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at lukke Alkestrupskolen – enten ved starten af skoleåret 2012/13 eller 
over tid. Herved fjernes behovet for, at børn og unge skal køre forbi 
Holmebækskolen og videre til Alkestrupskolen. 

Det blev i forbindelse med drøftelserne af et forslag til en ny skolestruktur 
i 2010 estimeret, at en lukning af Alkestrupskolen ville frigive ca. 1,6 mio. 
Forvaltningen vurderer, at disse beregninger stadig giver et rimeligt validt 
overslag.

Samlet økonomi i forbindelse med nye skoledistrikter

Skoleår 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Bh. -4 -3 -2 -3 -2 -3 -3 -3 -3
1. 0 -4 -3 -2 -3 -2 -3 -3 -3
2. 0 0 -4 -3 -2 -3 -2 -3 -3
3. 0 0 0 -4 -3 -2 -3 -2 -3
4. 0 0 0 0 -4 -3 -2 -3 -2
5. 0 0 0 0 0 -4 -3 -2 -3
6. 0 0 0 0 0 0 -4 -3 -2
7. -1 0 -1 0 0 0 0 -3 -4
8. 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 -3
9. 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 0
10. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-5 -8 -11 -13 -15 -17 -21 -23 -26

Budgetår 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Klasser -2,08 -6,25 -9,25 -11,83 -13,83 -15,83 -18,67 -21,83 -24,25
Stillinger -2,30 -6,90 -10,20 -13,00 -15,20 -17,40 -20,50 -24,00 -26,70
Budget -1.042 -3.125 -4.625 -5.917 -6.917 -7.917 -9.333 -10.917 -12.125
Uforudsigelige 156 469 694 888 1.038 1.188 1.400 1.638 1.819
Effekt -886 -2.656 -3.931 -5.029 -5.879 -6.729 -7.933 -9.279 -10.306

I skoleåret 2016/17 vil det samlede antal klasser være reduceret med 14, 
og der vil være opnået en besparelse på ca. 5,88 mio. kr. Dette vokser i 
2020 til en reduktion på 25 klasser og en samlet besparelse på ca. 10,3
mio. kr.

’Uforudsigelige’ angiver beløb afsat til imødegåelse af fx øgede 
transportudgifter.

Hertil kan komme besparelser som følge af sammenlægning af 
overbygningsklasser og driftsbesparelser ved en eventuel lukning af en 
eller flere af de små skoler. Et umiddelbart estimat over de ressourcer der 
frigøres ved at samle overbygningsklasserne i et hug hen over sommeren 
2012/13 er, at antallet af klasser reduceres med 3 – inkl. Reduktionen der 
hentes ved etablering af en overbygningsskole i Hastrup -  hvilket frigør 
omkring 1,5 mio. kr.

I fht de økonomiske følger af at afvikle undervisningssteder vil det betyde, 
at en væsentlig del af de gevinster, der i modellen opstår gennem 
optimering af klassedannelser og fremkommer over en årrække ved 
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6 Åbningstiden er typisk til kl. 17:00, men den fastlægges lokalt af den enkelte 
skolebestyrelse.

indfasning af modellen nedefra, vil blive fremrykket og realiseres i et hug i 
det år hvor skolen afvikles. Hertil kommer en estimeret yderligere 
frigørelse af ressourcer som følger af, at man ikke længere vil skulle drive 
de fysiske rammer på hhv. 1,2 mio. kr. for Lellinge Skole, 1,6 mio. kr. for 
Alkestrupskolen og 1,7 mio. kr. for Gørslev Skole.

Øvrige opmærksomhedsområder

Befordring hjem efter SFO
Eleverne vil blive tilbudt plads i SFOen på den skole, hvor de bliver 
optaget. I kraft af afstandskriteriet vil en del af dem også blive tilbudt 
befordring mellem skole og hjem. Men efter de gældende regler gælder 
dette ikke befordring til og hjem fra SFO, idet SFO’en tager vare på 
børnene frem til, at forældrene selv kan afhente dem6.

Ét distrikt – flere undervisningssteder
Når klassedannelsen sker i et nyt samlet skoledistrikt med flere 
undervisningssteder, skal der tages stilling til, hvilke kriterier der skal 
gælde i forhold til hvilket undervisningssted, eleven placeres på.

For at opnå en klassedannelse med lige store klasser, vil det være 
forskelligt fra år til år, på hvilket undervisningssted børnene i et bestemt 
område placeres.

For fx at opnå en ligelig fordeling mellem drenge og piger, kan der ikke 
benyttes et rent geografisk ’nærhedsprincip’. Nogle familier vil fx opleve, 
at deres datter går på én skole – medens naboens søn går på en anden.

Et kriterium om førsteret til børn med søskende på samme 
undervisningssted vil også gå på tværs af geografiske skel.

De nærmere kriterier og deres interne prioritet vil skulle udarbejdes i 
efterfølgende.

Brobygning mellem daginstitution og skole
Når klassedannelsen sker i et nyt samlet skoledistrikt kan det i mindre 
grad end i dag på forhånd fastlægges, hvilket undervisningssted, børnene 
fra en given daginstitution placeres på. Problemstillingen findes også i 
dag, men forstærkes ved indførelse af større, samlede distrikter.

Eventuel flytning af specialklasser
Samling af overbygningen på ét undervisningssted kan forudsætte, at 
specialklasser flyttes til en anden skole. Det kan f.eks. være tilfældet på 
Herfølge Skole og Ejby Skole.
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Der vil kunne findes plads til klasserne på andre skoler, hvor der er 
frigjort kapacitet. Men for de berørte elever vil en flytning til en anden 
skole opleves på samme måde, som når elever fra normalklasser flyttes – 
fx i forbindelse med en skolelukning.

Udgifter til befordring
Som nævnt under en del af forslagene, må der kalkuleres med øgede 
udgifter til befordring. Det er meget vanskeligt at opgøre den samlede 
merudgift, hvorfor der er tale om et generelt usikkerhedselement. Bl.a. vil 
det blive aktuelt i samarbejde med Politiet at trafikvurdere en række 
vejstrækninger, der i dag ikke er aktuelle som skolevej. Den økonomiske 
usikker er i opgørelsen af økonomien indtil videre repræsenteret af beløb 
afsat til ’uforudsigelige’.

Udgifter til ombygning og nyindretning
I forbindelse med forslaget om etablering af en overbygningsskole er der 
angivet en anslået ramme til afholdelse af udgifter til nødvendige 
ombygninger og indretninger af faciliteter. Men også andre af forslagene 
kan afføde behov for mindre ombygninger og indretningsarbejder. Der er 
ikke forsøgt opgjort en samlet omkostning, men det vil i givet fald fremgå 
af et endeligt implementeringsforslag.


