Kære forælder
Debatten om ny skolestruktur er i fuld gang, og der er sendt 15 forslag i høring.
Flere borgere spørger, hvor de visioner, forslag og ideer, som de kom med i efterårets debat, er blevet af. De efterlyser også en kobling til de forslag til ny skolestruktur, som netop nu er i høring. Lad mig derfor slå fast med det samme: Visionerne er ikke glemt - tværtimod! Når forslagene fokuserer på økonomi og struktur,
er det for at sikre den nødvendige økonomi til at gennemføre nogle af de mange
gode ideer, der er kommet frem under den indledende debat.
Hvordan hænger visioner og struktur sammen?
Skolerne tildeles penge efter antallet af elever. Færre elever på den enkelte skole
betyder, at der er færre penge til skolen. I Birkerød Midt falder antallet af elever
med 10 procent ifølge de nuværende prognoser. Når elevtallet falder, stiger skolernes udgift per elev. Det skyldes, at omkostningerne til fx bygninger og skoleledelse
er de samme uanset om der går 400 eller 600 elever på en skole.
Vi er nødt til at sikre økonomisk bæredygtige skoler med et rimeligt antal elever,
hvis der skal være grundlag for at gøre visioner til virkelighed og fastholde et højt
fagligt ambitionsniveau. Og i heldigste fald skal skolerne klare sig for de samme
ressourcer som i dag.
Hvad betyder en ændret skolestruktur for din skole?
Børne- og skoleudvalget har sendt 15 forslag til ny skolestruktur i høring. I forslagene er de nuværende 13 skoledistrikter ændret til fem områder med hver to-tre
skoler. Din skole hører under område 2, og tre forslag går tæt på dit barns skole.
Forslagene handler blandt andet om sammenlægning og/eller lukning af skoler,
samt hvilke udfordringer og fordele det vil medføre. Læs mere om forslagene i
faktablad 1 og 2 i dette brev.
At ændre på skolestrukturen kræver både omtanke og lydhørhed, fordi det berører
mange elever og forældre. Derfor er kommunen meget interesseret i at høre alle
gode forslag og ideer til, hvordan skolestrukturen skal være i fremtiden, så vi sikrer
både en høj faglighed i undervisningen og et solidt økonomisk fundament.
Hvis skolestrukturen ændres, kommer der en tæt dialog med de berørte skoler og
skolebestyrelser om, hvordan ændringerne kan gennemføres, så der tages størst
mulig hensyntagen til både elever, medarbejdere og forældre.
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Hvad er din rolle som forældre til en skoleelev i Rudersdal Kommune?
Din rolle, som forælder til et skolebarn eller som borger i Rudersdal Kommune, er
at være dialogpartner for skolebestyrelsen på din skole og for os politikere. Du kan
fx skrive din mening på rudersdal.dk/fremtidensskole eller kontakte din skolebestyrelse. Alle skolebestyrelser og medarbejderorganisationen, der består af lærere, pædagoger og skoleledere, er høringsberettigede, når det handler om ny skolestruktur i Rudersdal Kommune.
Kommunen har bedt parterne forholde sig til tre ting: 1) Skole-lukninger (herunder
Toftevangskolen og Kajerødskolen), 2) Sammenlægning af skoler, 3) Alternative
muligheder for forbedring af rådighedsbeløbet på skolerne – sagt med andre ord:
Hvordan skal skolernes økonomi hænge sammen, hvis skolestrukturen ikke ændres?
Hvornår beslutter politikerne, hvordan den nye skolestruktur skal være?
Inden sommerferien 2011 vil kommunalbestyrelsen træffe en beslutning om fremtidens skolestruktur i Rudersdal Kommune. Det er derfor nu, at du som borger og
forælder har mulighed for at komme med din mening. Du kan læse hele tidsplanen
for ny skolestruktur på www.rudersdal.dk/fremtidensskole
Debatten er åben til fredag den 11. marts 2011, der også er sidste frist for at sende
høringssvar.
Jeg glæder mig til at følge debatten og læse høringssvarene.
Venlig hilsen
Daniel E. Hansen
Formand for Børne- og Skoleudvalget
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Værd at vide om ny skolestruktur
Område 2: Bistrupskolen, Parkvejskolen og Toftevangskolen
Forslag 4: Uændret skolestruktur for Bistrupskolen,
Parkvejskolen og Toftevangskolen
Elevtallet på de tre skoler falder med cirka 10 procent inden år 2022.
Færre elever vil påvirke skolernes økonomi, og på Toftevangskolen
og Parkvejskolen vil rådighedsbeløbet per elev reduceres til ca. 8.000
kr. per elev. Der vil blive færre penge til undervisningsmateriale,
lejrskoler, specialundervisning og holddannelse.
På grund af udviklingen vil skolerne også have færre penge til
medarbejdernes faglige udvikling.
Det faldende elevtal vil reducere alle tre skoler til to-sporede skoler,
og dermed bliver der færre lærere på den enkelte skole. Det kan
påvirke skolernes faglige miljø, der er vigtigt for udvikling af
undervisningen og elevernes læring.
En uændret skolestruktur vil have betydning for vedligeholdelse og
modernisering af bygninger, undervisningslokaler og udearealer.
Skolerne vil have de samme udgifter til varme, el, aflønning af ledere
trods færre elever.

Forslag 6: Nedlæggelse af Toftevangskolen
- forslaget omfatter ikke lukning af Kajerødskolen
Forslaget vil påvirke både Bistrupskolen, Parkvejskolen og
Kajerødskolen, der vil få tilført flere elever. Bistrupskolen vil blive en
til en 3 - 4 sporet skole, mens Parkvejskolen bliver en to-sporet skole.
Trods flere elever vil Kajerødskolen forblive en et-sporet skole på
grund af det i forvejen faldende elevtal.
Forslaget vil forbedre økonomien og rammerne på Parkvejskolen og
Bistrupskolen, mens Kajerødskolen fortsat vil have dårlig økonomi
pga. færre elever.
Kommunen fremlægger ikke noget forslag om at lukke Bistrupskolen
eller Parkvejskolen, fordi begge skoler har gode udbygningsmuligheder og kan dermed rumme elever fra evt. lukkede skoler.
Begge skoler skal udbygges, hvis de skal rumme elever fra
Toftevangskolen. Kajerødskolen skal renoveres, hvilket vil være
omkostningskrævende pga. den utidssvarende indretning.
Elever fra Toftevangskolens distrikt vil max have 1,5 km til enten
Parkvejskolen eller Kajerødskolen. Ved lukning kan Toftevangskolen
bruges til andre formål på grund af den centrale placering i Birkerød.
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Forslag 5: Uændret skolestruktur i
Birkerød Midt, men lukning af
Kajerødskolen og sammenlægning af
Sjælsøskolen og Høsterkøb Skole
- se forslag 3 næste side
Parkvejskolen vil få flere elever, hvis
Kajerødskolen lukkes og distriktet deles
mellem Parkvejskolen og Sjælsøskolen.
Flere elever vil forbedre Parkvejskolens
økonomi og øge mulighederne for at skabe
et større fagligt miljø og mere fleksibel
tilrettelæggelse af undervisningen, der
tilgodeser alle slags elever uanset niveau og
forudsætninger.
Hvis Kajerødskolen lukker og nogle elever i
stedet skal gå på Parkvejskolen, så vil det
betyde en lidt længere skolevej. Dog vil
ingen få over 2,5 km., og der er generelt
gode og sikre cykelstier i denne del
kommunen.

Forslag 7: Nedlæggelse af
Toftevangskolen og Kajerødskolen
- en kombination af forslag 6 og 2
Forslaget vil berøre både Bistrupskolen og
Parkvejskolen samt Sjælsøskolen og
Høsterkøb Skole, der vil modtage elever fra
Toftevangskolen og Kajerødskolen distrikter,
hvis de lukker.
Et højere og mere stabile elevtal kan
forbedre økonomien og dermed fagligheden
på de fire skoler. Det kan have betydning for
udvikling af de faglige miljøer med
ressourcelærere i bl.a. matematik, naturfag,
fremmedsprog og dansk.
Både Bistrupskolen og Parkvejskolens
økonomi vil blive forbedret væsentlig, fordi
der vil blive tilført flere ressourcer pga. flere
elever. For Parkvejskolen vil forbedringen
være cirka 2,5 mio. kr. om året.
Bistrupskolen vil blive 3-4 sporet og
Parkvejskolen vil få tre spor efter ud- og
ombygning. Trods udbygning vil forslaget
betyde en årlig besparelse på ca. 11 mio. kr.,
fordi der er to skoler færre at drive i
Rudersdal Kommune.
Forslaget vil betyde stop for indskrivning til
Toftevangskolen i 2014 og endelig lukning i

Læs forslagene på www. rudersdal.dk/fremtidensskole
Debatten om fremtidens skole er åben til og med fredag den 11. marts 2011
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Forslag 8: Sammenlægning af Parkvejskolen og Toftevangskolen
- forudsætter vedtagelse af forslag 2 – se faktaboksen nederst på denne side
Forslaget vil betyde fælles ledelse for de to skoler samt fleksibel anvendelse af bygninger og faciliteter – fx hal og
sportsanlæg. Der vil forsat være undervisning på de to skolers adresser på Birkerød Parkvej og Teglporten.
En sammenlagt skole vil få et væsentligt højere rådighedsbeløb per elev, hvilket har betydning for bl.a.
undervisningsmateriale, specialundervisning og elevaktiviteter som lejrskoler mm. Klassekvotienten vil være stabil på
23 – 24 elever.
Forslaget vil betyde, at Bistrupskolens distrikt formindskes en smule; til gengæld vil Bistrupskolen blive fast tre-sporet,
hvilket kan give fordele mht. stabil økonomi og udviklingen af det faglige miljø.
Forslaget forudsætter ikke, at den ene skole gøres til en indskolingsskole (0. til 5. klasse) og den anden til en
udskolingsskole (6. til 9. klasse). Hvis en sammenlagt skole vælger at reorganisere undervisningen på den måde, så
vil enkelte elever få lidt længere til skole.
Det vil være færre udgifter til lederlønninger og kontorhold på grund af den fælles skoleledelse.

Forslag, der også kan få betydning for Bistrupskolen, Parkvejskolen og
Toftevangskolen

Forslag 2: Lukning af Kajerødskolen
- se også forslag 8

Forslag 3: Sammenlægning og lukning

Lukning af Kajerødskolen vil forbedre de faglige og
økonomiske vilkår betragteligt på Sjælsøskolen og
Parkvejskolen. Kajerødskolens distrikt deles mellem
Parkvejskolen og Sjælsøskolen.

Lukning af Kajerødskolen og en administrativ
sammenlægning af Sjælsøskolen og Høsterkøb
Skole vil forbedre Høsterkøb Skoles økonomiske
vilkår.

Det økonomiske rådighedsbeløb på Sjælsøskolen og
Parkvejskolen bliver forbedret med cirka 2,5 mio. kr. om
året pr. skole.

Sammenlægning mellem Sjælsøskolen og
Høsterkøb Skole vil give mulighed for en fælles
skoleledelse og et bredere fagligt miljø blandt
lærerne og pædagogerne. Det kan fremme udvikling
af undervisningen og styrke aktiviteterne i både skole
og sfo. Desuden omfatter forslaget udbygning og
opdatering af Sjælsøskolen.

Hvis Kajerødskolen lukker, vil nogle elever få lidt længere
til skole, men generelt er området godt dækket ind med
cykelstier. Ingen børn fra Kajerødskolen vil få længere
end 2,5 km til skole, hvis de fx vælger Sjælsøskolen eller
Parkvejskolen.

- se også forslag 6 og 2

Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen har allerede et
velfungerende og udbygget samarbejde i forbindelse
med udskolingen.

Læs forslagene på www. rudersdal.dk/fremtidensskole
Debatten om fremtidens skole er åben til og med fredag den 11. marts 2011

