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 Resumé 

 

Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af sty-
relsesvedtægten samt forslag til kriterier for indskrivning og optagelse på skolerne og 
sendte sagen i høring med frist 07.11.2016. 
  
Sagen genoptages inden høringsfristens udløb, da Rudersdal Kommune nu har modtaget 
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings godkendelse til i en treårig periode at 
etablere ét stort skoledistrikt eller to eller tre skoledistrikter. 
  
Sagen forelægges for Børne- og Skoleudvalget til godkendelse af model med tre skoledi-
strikter for skoleårene 2017/18 og 2018/19 og udsendelse i høring. 

  
 

 Sagsfremstilling 

 

På Børne- og Skoleudvalgets møde 08.06.2016 blev Borgmesteren bemyndiget til at rette 
henvendelse til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og ansøge om dispensa-
tion fra den nuværende skoledistriktsopdeling. I ansøgning af 05.07.2016 ansøgte Ru-
dersdal Kommune om at gennemføre et 3-årigt forsøg efter folkeskolelovens § 55 om 
fravigelse af § 36, stk. 2. 
  
Rudersdal Kommune har søgt om at etablere 1 skoledistrikt alternativt to eller tre skoledi-
strikter i kommunen samtidig med, at Rudersdal Kommunes 12 folkeskoler fastholdes 
som selvstændige skoler, men uden eget skoledistrikt. Ansøgningen er vedlagt som bilag 
til sagen. 
  
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling gav den 10.10.2016 Rudersdal Kommu-
ne tilladelse til at gennemføre et treårigt forsøg efter folkeskolelovens § 55, stk. 1 således 
at der kan etableres ét stort skoledistrikt eller 3 skoledistrikter. Godkendelsen er givet for 
skoleårene 2017/18 og 2018/19 og vedlagt som bilag til sagen. 
  
Børne- og Skoleudvalget godkendte 08.06.2016 i forbindelse med behandling af Budget 
2017-20 7 kommissorier for en række analyser af skolernes drift og økonomiske rammer 
mv. 
  
Analysen om mere stabil klassedannelse på skolerne har haft til formål at komme med 
forslag til ændrede distriktsmodeller og kriterier for optagelse på kommunens skoler, der 
kan understøtte størst mulig frit valg for borgerne og sikre optimale rammer for en stabil 
klassedannelse på skolerne. 

 
 
  

 
 
  



  
Arbejdsgruppen har i henhold til arbejdsgruppens kommissorium forholdt sig til dette, der 
er samlet i vedlagte rapport af arbejdsgruppen.  
  
På baggrund af arbejdsgruppens analyse og de potentialer der er ved tre skoledistrikter i 
stedet for de nuværende 12 distrikter, vil Skole og Familie anbefale, at der som konse-
kvens af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling svar, som en forsøgsordning 
etableres tre skoledistrikter. 
  
Det foreslås, at der fra skoleåret 2017/18 oprettes tre skoledistrikter, der fordeles ud fra 
de nuværende skoledistrikter med afsæt i geografisk nærhed, historiske sammenhænge 
(Høsterkøb Skoles samarbejde med Sjælsøskolen) samt et sigte om at skabe tre distrikter 
af en vis størrelse og samtidig tre distrikter med omtrent samme antal elever. Distrikterne 
vil bedre matche dagtilbudsområderne i kommunen. 
  
På den baggrund foreslår Skole og Familie følgende tre nye skoledistrikter: 
  
Grunddistrikt 1 Birkerød Birkerød Skole 

Bistrupskolen 
Toftevangskolen 
Sjælsøskolen 
Høsterkøb Skole  

Grunddistrikt 2 Holte/Søllerød Dronninggårdskolen 
Ny Holte Skole 
Skovlyskolen 
Vangeboskolen 

Grunddistrikt 3 Trørød/Vedbæk/Nærum Nærum Skole 
Trørødskolen 
Vedbæk Skole 

  
Med tre skoledistrikter i stedet for 12 skoledistrikter, vil der blive skabt mulighed for en 
større fleksibilitet i forbindelse med klassedannelsen, så det så vidt muligt undgås at have 
både meget høje og meget lave klassekvotienter. Ved skoleindskrivningen til nuværende 
skoleår 2016/17 blev der med 709 elever dannet 29 børnehaveklasser med mellem 21 og 
28 elever i hver. De skoler, der har klasser med meget høje klassekvotienter, kan få pro-
blemer, såfremt der flytter flere elever til distriktet, hvilket kan betyde, at en skole bliver 
nødt til at danne nye klasser allerede i 1. klasse, der så kan give flere klasser med lave 
klassekvotienter. 
  
Ved den kommende skoleindskrivning forventes lige over 600 børn at starte i børnehave-
klasse, der med tre skoledistrikter vil give 26 klasser med gennemsnitlig 24 elever i hver. 
  
Såfremt modellen med tre skoledistrikter gøres permanent efter forsøgsperioden, vil sko-
lerne på sigt kunne optimere klassedannelsen, hvor det tilstræbes klasser med omkring 
25 elever i hver. Denne optimering estimeres at give et potentiale på 7-10 mio. kr. årligt 
når modellen er fuldt implementeret. Det fulde potentiale vil dog kun kunne realiseres ved 
en ny klassedannelse på tværs af distriktets skoler. 
  



Indskrivning til skole vil ske efter de objektive kriterier, der blev principgodkendt af Børne- 
og Skoleudvalget 14.09.2016. Det foreslås, at kriterierne udvides med sidste dot (den 
kursiverede) i nedenstående: 
  
”Forslag til kriterier  
Fordelingen af børn ved indskrivningen til 0. klasse og senere i skoleforløbet sker med 
udgangspunkt i forældrenes ønsker.  
  
Forældrene skal ønske optagelse af deres barn i mindst 3 skoler. 
  
Ved fordelingen vil det blive sikret, at flest muligt bliver optaget i en ønsket skole.  
  
Fordelingen af børn til skolerne sker på baggrund af forældrenes ønsker og ud fra følgen-
de principper:  
  
· Kommunens egne borgere går forud for andre. 
· Børn vil som udgangspunkt være sikret optagelse på en skole indenfor 2,5 km fra bo-

pælen. Tilflyttere med børn fra 3. klasse vil som udgangspunkt være sikret en plads 
indenfor 6 km fra bopælen. 

· Børn vil være sikret optagelse på en skole, hvis de har søskende på skolen.  
· Pladserne fordeles så vidt muligt efter forældrenes 1. ønske 
· Hvis 1. ønske ikke kan opfyldes for alle, fordeles pladserne på de enkelte skoler med 

udgangspunkt i afstanden mellem bopæl og skole således, at afstanden for det enkel-
te barn bliver så kort som mulig/således, at afstanden til skole for det enkelte barn ik-
ke bliver uhensigtsmæssig lang. (Børn der bor i yderkanten af kommunen kan således 
blive optaget før et barn, der bor tættere på, hvis det første barn ellers ville få uhen-
sigtsmæssigt langt til skole.)  

· Hvis det ikke er muligt at tilbyde plads på en ønsket skole, tilbydes der plads på en 
skole med ledige pladser med udgangspunkt i afstand mellem bopæl og skole.  

· Rudersdal Kommune vil sikre befordring efter FSL § 26, stk. 1, hvis der ikke kan tilde-
les en ønsket plads til barnet inden for de gældende afstandskriterier. 

· For børn, der søger optagelse på en skole, der rækker ud over afstandskriteriet, hvor 
kommunen vil have en befordringsforpligtigelse, vil barnet kun kunne få befordring, 
hvis der ikke er ledige pladser på en skole indenfor afstandskriteriet.   

· For børn, der ikke er borgere i Rudersdal Kommune, gælder, at der skal være 24 ele-
ver eller færre elever tilmeldt pr. klasse, efter optagelse af kommunens egne elever. 
(Elev nr. 25 kan afvises). 

· Ved indskrivning af elever i kommunens skoler tilstræbes en ensartet klasse størrelse 
på tværs af skolerne” 

  
Konsekvenser for borgerne 
En model med tre større skoledistrikter og ovennævnte kriterier vil betyde at søskende vil 
få fortrinsret til en skole. Det kan samtidig betyde at søskende vil tilbydes plads før børn 
der efter tidligere distriktsmodel ville have været sikret en plads på den pågældende sko-
le. Det kan medføre, at borgere der tidligere havde krav på en bestemt skole kan skole-
placeres på en anden skole inden for det nye skoledistrikt. 
  
På samme måde kan tilflyttere fremadrettet være sikre på en plads på en af de skoler der 
er beliggende i skoledistriktet, men ikke nødvendigvis den skole de tidligere ville have hørt 



til. 
  
Rudersdal Kommune har en forpligtelse i henhold til folkeskoleloven til at sikre elever, der 
bor længere væk end afstandskriteriet i loven (2,5 km. for børn i 0.-3. klasse), befordring 
til og fra skole.  
  
Ved skoleplacering vil det tilstræbes, at det alene er i særlige tilfælde et barn skoleplace-
res så det udløser en kommunal befordrings forpligtelse.  
  
For så vidt muligt at imødekomme borgernes ønske i forhold til frit at vælge skole, vil børn 
der søger om optagelse på en skole, der rækker ud over afstandskriteriet være at betrag-
te som frit skolevalg. Rudersdal Kommune vil derfor alene have en befordringsforpligtelse 
såfremt der ikke er ledige pladser på en skole inden for afstandskriteriet. 
  
Ændring af styrelsesvedtægten og skolebestyrelsernes opbakning til forsøget 
Etablering af forsøgsordningen og etablering af tre skoledistrikter fra skoleåret 2017/18 
kræver en ændring af ”Styrelsesvedtægt, Skole og Familie, Rudersdal Kommune” bilag 1 
om skolernes distrikter og indskrivning af børn i børnehaveklasse. 
  
Forslag til ændring af Styrelsesvedtægten er vedlagt sagen. 
  
Den kommende skoleindskrivning 
Af hensyn til den kommende skoleindskrivning foreslås det, at indskrivningen gennemfø-
res ud fra en forudsætning om endelig vedtagelse af tre nye skoledistrikter og ud fra de 
foreslåede objektive kriterier. 
  
Skoleindskrivningen sker fra 21. november til 4. december af hensyn til den videre plan-
lægning, hvor endelig klassedannelse skal ske på Børne- og Skoleudvalgets møde 
08.02.2017. 
  
Proces 
Efter beslutning på Børne- og Skoleudvalgets møde 14.09.201 blev to modeller for opti-
meret klassedannelse samt kriterier for indskrivning og optagelse på skolerne udsendt i 
høring med høringsfrist 07.11.2016. Høringen blev igangsat efter denne model af hensyn 
til den forestående skoleindskrivning. 
  
Skole og Familie foreslår, at høringen fastholdes samt, at denne sag nu sendes i høring 
med præcisering af ny mere konkret beslutning om tre skoledistrikter. 

  
 

 

Bilag  
1 Analyse af mulighederne for en mere stabil klassedannelse  
2 Udkast til ændret Styrelsesvedtægt  
  

 Indstilling 

 

Direktionen foreslår, 
  

1) at det principgodkendes, at der for skoleårene 2017/18 og 2018/19 etableres tre 
skoledistrikter i kommunen, jf. sagen samt kriterier for indskrivning og optagelse på 



skolerne, 

2) at sagen sendes i høring med høringsfrist 04.01.2017 med henblik på genoptagel-
se og endelig godkendelse i Børne- og Skoleudvalget den 11.01.2017 og Kommu-
nalbestyrelsen den 25.01.2017, og 

3)  skoleindskrivning til skoleåret 2017/18 gennemføres under forudsætning af endelig 
godkendelse af 3 skoledistrikter samt de foreslåede kriterier. 

  
 

 Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 09.11.2016 

 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 
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