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Indledning 
Børne- og Skoleudvalget behandlede på udvalgets møde d. 2. maj 2018 
”Elevtalsprognose Rudersdal Kommune 2018-2030”. Børne- og Skoleudvalget har i 
forlængelse af behandlingen bedt om en analyse af konsekvenserne af 
elevtalsprognosen for skolerne. Forvaltningen ønsker med denne rapport at give 
Børne- og Skoleudvalget en bred indsigt i, hvad de seneste års fald i elevtallet og de 
kommende års yderligere fald har af konsekvenser for skolernes økonomiske og 
faglige rammevilkår, således at rapporten kan danne grundlag for drøftelserne om evt. 
ændringer af den nuværende skolestruktur. 

 
Rapporten gennemgår i kapitel 1 kort en opsummering af elevtalsprognosen, der blev 
behandlet af Børne- og Skoleudvalget i maj 2018 med særligt fokus på antal elever til 
skolestart i børnehaveklassen samt den forventede elevtalsudvikling i udskolingen. 

 
I kapitel 2 gennemgås gældende økonomiske tildelingsmodeller til skolerne samt 
konsekvenserne for den gennemsnitlige udgift pr. elev. 

 
I kapitel 3 beskrives skolestørrelsers betydning for udgiftsniveau pr. elev og forhold der 
bør medtænkes i en skolestruktur drøftelse. 

 
I kapitel 4 afdækkes den aktuelle søgning til andre skoleformer med en nærmere 
afdækning af søgning til privatskoler og deres økonomiske rammevilkår. 

 
I kapitel 5 gives et billede af, hvilke bundne udgifter skolerne har og dermed 
muligheder for at prioritere med ressourceanvendelsen. 

 
I kapitel 6 beskrives hvilke rammevilkår der kan understøtte en kvalitativ udvikling af 
skolerne i Rudersdal Kommune samt nærmere beregninger på skolernes nuværende 
økonomiske situation og konsekvenserne af elevtalsprognosen. 

 
I kapitel 7 beskrives mulige strukturmodeller for en drøftelse af en fremtidig 
skolestruktur samt den betydning de forskellige modeller har for skolernes økonomiske 
rammevilkår og driftsudgiften pr. elev. 

 
I kapitel 8 samles op og anbefaling til den videre proces. 

 
Rapporten forholder sig ikke til specialklasserækkerne, men ved evt. strukturelle 
ændringer skal de medtænkes i den samlede løsning. 
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Kapitel 1 Forventet elevtalsudvikling for skolerne 
I dette afsnit beskrives den overordnede forventede udvikling i antallet af 6-15 årige 
samt den forventede elevtalsudvikling. Efterfølgende ses der nærmere på det 
forventede antal 6-årige og dermed optag til kommende års børnehaveklasser. 
Endvidere ses der nærmere på elevtallet i udskolingen i forhold til forventet udvikling i 
skoledistriktsområder og elevafgang i udskolingen. 

Historisk store udsving i antallet af 6-15 årige i Rudersdal Kommune 
Antallet af 6-15 årige i Rudersdal Kommune har svinget markant i de seneste 50 år. I 
1974 toppede antallet af 6-15 årige med ca. 9.150. Dette skyldes en stor udstykning af 
parcelhusområder og opførelse af almene boliger fra midten af 1950 og frem til 
begyndelsen af 1970´erne, som medførte en kraftig stigning i befolkningstallet og 
mange børnefamilier. Da udbygningen af nye boligområder aftog de efterfølgende år 
samtidig med at de fleste familier blev boende, så faldt antallet af 6-15 årige med 
næsten 4000 til omkring 5.250 omkring 1994. Fra 1994 er de tidligere familier fraflyttet 
og har givet plads til nye børnefamilier, som har medført en stigning i antallet af 6-15 
årige frem til omkring 2009. Her var det forventet, at antallet af 6-15 årige ville falde 
igen, men finanskrisen og en højere nettotilflytning har bevirket, at faldet ikke har 
været så markant endnu. 

 
Figur 1, Udvikling i antal 6-15 årige i Rudersdal Kommune fra 1971-2018 

 
Befolkningsprognosen forventer fald i elevtal og antal 6-15 årige 
Befolkningsprognosen for Rudersdal Kommune forventer et fald i antallet af 6-15 årige 
fra 7860 i 2017 til 7379 i 2029, hvilket svarer til 481 børn i den skolepligtige alder. 
Tilsvarende forventer elevtalsprognosen et fald i elevtallet på kommunens folkeskoler 
fra 6504 elever i skoleåret 2018/19 til 6292 elever i 2029/30, hvilket svarer til 212 
elever. Forskellen i disse to tal skyldes, at elevtalsprognosen forventer en væsentlig 
lavere andel af elever fra Rudersdal i andre kommuner, at modtageklasse-elever er 
integreret i almenklasserne samt at der vil være færre elever i special-klasser og på 
efterskoler. Disse tal bygger på udviklingen de seneste tre år, hvis disse 
forudsætninger ikke holder, så vil elevtallet falde yderligere. 
 
Elevtallet er i perioden fra skoleåret 2014/15 til 2017/18 faldet fra 6818 elever til 6.442 
elever, hvilket svarer til 376 elever. 
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Elevtalsprognosen kan findes her 
Udviklingen i elevtallet fordeler sig forskelligt for de enkelte skoler. 

 
Skema 1, Forventet elevtalsudvikling på de enkelte skoler og i de tre skoledistriktsområder 

Distrikt Skole 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

Birkerød Birkerød Skole 707 672 657 649 676 662 663 650 663 655 652 655 647 641 640 639 

 Bistrupskolen 577 522 493 484 447 413 392 385 372 371 366 368 367 364 367 366 

 Høsterkøb Skole 239 231 243 228 220 223 232 227 221 227 242 244 252 252 253 248 

 Sjælsøskolen 676 698 689 676 688 660 649 643 639 632 625 613 601 613 621 631 

 Toftevangskolen 510 522 510 487 498 499 500 496 486 478 475 475 471 470 466 467 

Total for distrikt Birkerød 2709 2645 2592 2524 2529 2457 2435 2400 2381 2363 2360 2356 2338 2340 2347 2351 
Holte-                  

Søllerød Dronninggårdskolen 745 737 750 717 684 672 652 645 633 617 612 612 604 612 626 628 

 Ny Holte Skole 496 509 492 499 506 492 480 472 467 457 454 454 456 455 454 456 

 Skovlyskolen 411 389 397 416 448 436 423 417 408 402 398 392 380 376 366 364 

 Vangeboskolen 490 443 434 418 405 388 383 377 375 371 372 375 373 379 383 386 

Total for distrikt Holte Søllerød 2142 2078 2073 2050 2044 1988 1938 1912 1883 1847 1836 1832 1814 1821 1829 1833 
Nærum, 
Trørød og Nærum Skole 441 443 448 417 452 463 476 489 499 503 505 505 496 501 498 498 

Vedbæk Trørødskolen 1000 999 988 947 956 973 984 1005 1007 1019 1027 1026 1027 1039 1041 1048 

 Vedbæk Skole 526 505 498 504 522 529 536 543 550 555 560 568 565 563 560 561 
Total for distrikt Nærum, Trørød 
og Vedbæk 

 
1967 

 
1947 

 
1934 

 
1868 

 
1931 

 
1965 

 
1997 

 
2038 

 
2056 

 
2077 

 
2092 

 
2100 

 
2089 

 
2103 

 
2099 

 
2108 

Total for alle distrikter 6818 6670 6599 6442 6504 6410 6369 6349 6319 6287 6287 6288 6240 6265 6275 6292 

 
Som det ses af skema 1, så forventes elevtallet at falde i Birkerød og Holte/Søllerød 
distriktet. Faldet i elevtallet forventes at berøre alle skoler undtagen Høsterkøb, der 
forventes at få en lille stigning fra 2024/25. 

 
I Vedbæk, Trørød, Nærum forventes elevtallet at stige på alle tre skoler og i det 
samlede skoledistriktsområde. 

 
Forventet udvikling i antal 6-årige 
I Danmark er der obligatorisk skolestart i børnehaveklassen, det år barnet fylder 6 
år. Det er dog muligt at få skoleudsættelse med et år, hvis det er særligt begrundet 
og via indstilling fra PPR. Dette tal har været ret stabilt de seneste år og har udgjort 
ca. 5 % af en årgang. 
Indskrivningen til privatskole ved skolestart har ligeledes været ret konstant 
med en gennemsnitlig andel på ca. 7 %. 

 
Antallet af elever til skolestart har varieret meget gennem de seneste år: 

 
Skema 2, Antal børnehaveklasselever Rudersdal Kommune skoleårene 2015/16 – 2018/19 

Skoleår Antal 
børnehave- 
klasseelever 

2015/16 674 
2016/17 726 

2017/18 587 

2018/19 609 
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Da eleverne er fordelt på 12 skoler, så har det betydet klassedannelser på mellem 16 
og 27 elever. Rudersdal Kommunes forsøgsordning med tre skoledistrikter har skabt 
en mere stabil klassedannelse. Men det har primært reduceret antallet af meget store 
klasser, mens nogle af de to-sporede skoler fortsat starter med mindre end 19 elever 
i klasserne. 

 
I befolkningsprognosen er der forudsat et meget stabilt antal 6 årige på lige over 700 
pr. årgang. Befolkningsprognosen er dog ganske usikker efter 2023, idet disse børn 
endnu ikke er født. Endvidere har nettotilflytningen af 0-5 årige efter 2010 været 
markant højere end den var i 2000-2010. Som det fremgår af figur 2, så har der været 
markante udsving i det faktiske antal 6-årige fra 2014 til 2018. Den samlede 
tendenslinje fra 2014 og frem er dog svagt faldende. 
Det er Rudersdal Kommunes befolkningsprognose for antallet af 6-
årige, som elevtalsprognosen bygger på. 

 
Figur 2, Faktisk og forventet antal 6-årige fra 2014 til 2030* 

 

*Den stiplede linje angiver de årgange, der endnu ikke er født og fra 2018-2023 er det de 
årgange som er født inklusiv forventet nettotilflytning. 

 

Elevafgang fra indskoling til udskoling 
Flere af kommunens skoler oplever en elevafgang fra indskolingen til udskolingen. En 
elevafgang der resulterer i lavere klassekvotienter og/eller sammenlægning af klasser. 
I skema 3 er vist antallet af elever på årgangene i 1.-3. klasse i skoleåret 2011/12 samt 
de samme årgange 6 år senere i 7.-9. klasse i skoleåret 2017/18 på de 11 skoler med 
udskoling. 

 
Som det fremgår af skemaet, så er der samlet 221 elever færre i 7.-9. klasse på de 
årgange, der 6 år tidligere gik i 1.-3. klasse. Afgangen i 9. klasse kan delvist tilskrives, 
at omkring 50 elever hvert år vælger at gå på efterskole i 9. klasse. I 8. klasse er der 
ganske få elever, der søger på efterskole. 
Der er stor forskel på, om skolerne i skoleperioden får flere eller færre elever i de 
enkelte klasser. Dronninggårdskolen, Ny Holte skole og Toftevangskolen har alle lidt 
flere elever i udskolingen end de havde i indskolingen 6 år tidligere. 

 
Bistrupskolen, Skovlyskolen, Trørødskolen og Vangeboskolen har alle mistet omkring 
50 elever fra indskolingen til udskolingen. Vangeboskolens afgang kan dog primært 
tilskrives den uro, der var omkring skolen i 2015. 
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Skema 3, Elevtal i 1.-3. klasse i 2011/12 og i 7.-9. klasse i 2017/18 
 Skoleåret 2011/2012 Skoleåret 2017/2018 Forskel elevtal 2011-2017 

1.kl. 2.kl 3.kl. samlet 7.kl. 8.kl. 9.kl. samlet 2-7.kl. 3-8.kl. 4-9.kl. samlet 

Birkerød skole* 62 84 62 208 62 74 45 181 0 -10 -17 -27 

Bistrupskolen 68 75 63 206 48 63 49 160 -20 -12 -14 -46 

Dronninggårdskolen 70 64 67 201 73 74 68 215 3 10 1 14 

Ny Holte skole 40 45 33 118 48 62 35 145 8 17 2 27 

Nærum Skole 42 53 33 128 43 51 17 111 1 -2 -16 -17 

Sjælsøskolen** 81 103 75 259 75 97 62 234 -6 -6 -13 -25 

Skovlyskolen 47 57 49 153 39 51 18 108 -8 -6 -31 -45 

Toftevangskolen 40 43 48 131 46 48 46 140 6 5 -2 9 

Trørødskolen 93 125 113 331 84 93 102 279 -9 -32 -11 -52 

Vangeboskolen 52 51 53 156 34 46 30 110 -18 -5 -23 -46 

Vedbæk Skole 65 49 48 162 48 48 37 133 -17 -1 -11 -29 

Rudersdal 749 644 691 2084 724 556 583 1863 -25 -88 -108 -221 
*For Birkerød skole er der i 2011/12 taget elevtallet fra Kajerødskolen og Parkvej-skolen. 
**For Sjælsøskolen er der i 2011/12 taget elevtallet fra Høsterkøb skole og Sjælsø-skolen. 

 
I figur 3 ses en oversigt over den gennemsnitlige elevafgang på skolerne fra 6.-7. 
klasse, 7.-8. klasse samt fra 8.-9. klasse. Fra 5.-6. klasse er der en elevafgang på 6 % 
af eleverne. Halvdelen af disse flytter til en privatskole og den anden halvdel fortsætter 
på en anden folkeskole. Fra 6.-7. klasse søger 4 % af eleverne privatskole og 3 % en 
anden folkeskole. Fra 7.-8. klasse søger 3 % af eleverne privatskole og 3 % en anden 
folkeskole. Fra 8.-9. klasse søger 8 % en privat eller efterskoler og 2 % en anden 
folkeskole. 
 
Gennemsnitlig går 74 % af skolernes elever i 5. klasse også på skolen i 9.klasse. Der 
er således en ganske stor mobilitet. 

 
Figur 3, Andel af elever der fortsætter på skolen det efterfølgende skoleår fra 5 til 9. klasse 
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Forventet antal 12-15 årige og udvikling i antal udskolingselever 
Befolkningsprognosen viser en let stigning i antallet af 12-15 årige (6.-9. klasse) frem til 2023. 
Herefter sker der et markant fald på lidt over 10 % fra 3260 til 2900 12-15 årige. 

 
Figur 4, Forventet udvikling i antal 12-15 årige fra 2014-2029 

 
 
 
Forskel i den forventes elevtalsudvikling i de tre skoledistrikter 
På figur 5 ses den forventede udvikling i elevtal for 6.-9. klasse i de tre 
skoledistriktsområder. Figuren viser, at elevtallet i 6.-9. klasse forventes at falde i 
Birkerød og Holte/Søllerød distriktet, mens det forventes at være let stigende i 
Vedbæk/Trørød/Nærum distriktet. 

 
Figur 5, Udvikling i elevtal for 6.-9. klasse i de 3 skoledistrikter 
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Kapitel 2 Skolernes budgettildeling 
I nedenstående gennemgås rammerne for skolernes økonomiske tildelinger. 
Skolernes samlede tildelinger består helt overordnet af fire slags tildelinger: 
 
• Basisbeløb 
• Elevrelateret kronebeløb 
• Bygninger og grunde 
• Ekstra tildelinger 
 
Ressourcetildelinger til modtageklasserne på Toftevangskolen og Trørødskolen samt 
ressourcetildelingen til specialklasserækkerne på Dronninggårdskolen og 
Skovlyskolen indgår ikke i disse beregninger. Men eleverne fra disse klasser indgår i 
beregning af basisudgift pr. elev og ejendomsudgifterne pr. elev. 

 

Basisbeløb 
Alle skolerne modtager et basisbeløb til skolen. Basisbeløbet til skolen er på 
3.043.000 kr. i 2018, undtagen Høsterkøb skole, hvor basistildelingen er på 2.620.000 
kr. i 2018. Den lavere basistildeling til Høsterkøb skole skyldes bl.a. lavere behov for 
servicemedarbejdere grundet færre fysiske rammer. 

 
Skema 4, Skolernes basistildeling 
Basistildeling 2017 2018 
Øvrige skoler 3.004.754 3.043.296 
Høsterkøb 2.586.853 2.620.034 

 
Reguleringen i 2018 skyldes pris- og lønfremskrivning. 

 

Elevrelateret kronebeløb 
Den største del af skolernes budgettildeling kommer fra det elevrelaterede krone- 
beløb. Kronebeløbet varierer mellem de forskellige klassetrin, hvilket primært skyldes 
forskelle i det samlede undervisningstimetal og det samlede obligatoriske timetal på de 
forskellige årgange. 

 
Skema 5, Skolernes elevrelaterede kronebeløb 
Skolernes    

elevrelaterede 2017 2017  

kronebeløb ( 1/1- 31/7) (1/8 – 31/12) 2018 
0. klasse 40.261 38.285 38.582 
1. - 3. klasse 43.870 41.895 42.232 
4. - 6. klasse 44.685 42.710 43.055 
7. - 9. klasse 48.641 46.665 47.054 

 
Den væsentlige nedgang i det elevrelaterede kronebeløb pr. 1. august 2018 kan 
henføres til budgettilpasningerne i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 og 
efterfølgende år. Stigningen i 2018 er en pris- og lønfremskrivning. 
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Tildeling til Bygninger og grunde 
Skolerne tildeles budget i forhold til de forventede udgifter til bygninger og grunde. 
Disse udgifter varierer meget, hvilket primært skyldes forskelle i areal og særlige 
faciliteter. 
Nedenfor vises skolernes budget til ejendomme i 2018. 

 
Skema 6, Skolernes budget til ejendomme 
 

Budget 
Bygninger og grunde 

Birkerød Skole 1.799.037 
Bistrupskolen 1.216.191 
Dronninggårdskolen 2.416.580 
Høsterkøb Skole 515.177 
Ny Holte Skole 1.644.390 
Nærum Skole 1.914.023 
Sjælsøskolen 1.981.316 
Skovlyskolen* 3.859.799 
Toftevangsskolen 1.672.743 
Trørødskolen* 4.180.660 
Vangeboskolen 1.448.824 
Vedbæk Skole 1.471.906 
Rudersdal Kommune 24.120.646 

*Trørødskolen og Skovlyskolen har begge en svømmehal, der er med til at øge ejendomsudgifterne på disse to 
skoler. Skovlyskolen har endvidere mange kvm. i forhold til skolens samlede elevtal. 

 
 

Øvrige tildelinger til skolerne 

Ressourcer til praksisudvikling 
Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2018, at skolerne i 2018 og 
2019 tilføres samlet 5 mio. kr. til at understøtte medarbejdernes arbejde med at 
implementere nye praksis. Dette har Skoleområdet suppleret med yderligere 3,35 mio. 
kr. fra kompetenceudviklingspuljen i 2018 og 2019 til at understøtte 
ressourcepersonernes arbejde med at understøtte kollegaernes arbejde med 
praksisudvikling i læringsrummet. 
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Skema 7, Ekstra ressourcer til praksisudvikling i 2018/19 
 Ekstra 

ressourcer 
lærer og 
pædagog 

Ekstra 
ressourcer 

pr. elev 

Birkerød skole 385.000 593 
Bistrupskolen 295.000 596 
Dronninggårdskolen 480.000 670 
Høsterkøb skole 170.000 739 
Ny Holte skole 315.000 630 
Nærum skole 280.000 657 
Sjælsøskolen 395.000 578 
Skovlyskolen 415.000 1.012 
Toftevangskolen 345.000 706 
Trørød skolen 525.000 550 
Vangeboskolen 275.000 647 
Vedbæk skole 295.000 588 
Rudersdal Kommune 4.175.000 644 

 
Tildelingen gives i forhold til antal medarbejdere og antal ressourcepersoner. Den 
forholdsmæssig større tildeling til Skovlyskolen skyldes flere medarbejdere pr. elev, 
der er tilknyttet til specialklasserækkerne og at specialklasseleverne udgør en stor 
andel af skolens samlede elevtal. Generelt er der et større kronebeløb pr. elev til de 
små skoler i forhold til de store, idet der på de mindre skoler er flere 
ressourcepersoner i forhold til elevtallet. 

Tildeling til dansk som andetsprog 
Skolerne får endvidere en særlig ekstra tildeling til dansk som andetsprog baseret på 
andel af elever med dansk som andetsprog med behov for særlig støtte. 

 
Skema 8, Tildeling af ressourcer til dansk som andetsprog 
 Dansk som 

andetsprog 
(DSA) 

 
DSA pr. elev 

Birkerød skole 330.000 508 
Bistrupskolen 1.050.000 2.121 
Dronninggårdskolen 125.000 175 
Høsterkøb skole 60.000 261 
Ny Holte skole 160.000 320 
Nærum skole 305.000 716 
Sjælsøskolen 285.000 417 
Skovlyskolen 270.000 659 
Toftevangskolen 325.000 665 
Trørødskolen 375.000 393 
Vangeboskolen 90.000 212 
Vedbæk skole 125.000 249 
Rudersdal Kommune 3.500.000 540 
Som det fremgår af skema 8, er der store forskelle i tildelingerne pr. elev til skolerne 
til dansk som andetsprog. Forskellen afspejler skolernes forskellige konkrete behov. 
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Skolernes samlede udgifter pr. elev 
De forskellige tildelingsmodeller giver lidt forskellige samlede udgifter pr. elev på 
kommunens 12 skoler. Den væsentligste årsag til forskellige udgifter pr. elev på 
skolerne er elevtallet i forhold til basistildeling og ejendomsudgifterne i forhold til 
elevtallet. Endvidere påvirkes den gennemsnitlige udgift af omfanget af ekstra 
tildelinger pr. elev samt i mindre grad af forskellen mellem elevfordelingen på skolerne. 
Grundet den lavere tildeling til eleverne i de mindste klasser, så vil udgiften på 
Høsterkøb skole bliver mindre til eleverne på denne skole end eleverne på f.eks. 
Sjælsøskolen, der har flere elever i udskolingen med et højere elevrelateret 
kronebeløb. Forskellen i elevsammensætningen på disse to skoler gør, at det 
elevrelaterede kronebeløb på Sjælsøskolen er ca. 2500 kr. højere end på Høsterkøb 
skole grundet det højere timetal i de ældste klasser. 

 
Som det fremgår af skema 9, så er udgiften (tildelingen) pr. elev højest på 
Skovlyskolen, hvilket primært skyldes høje ejendomsudgifter til bl.a. svømmehal. 
Høsterkøb skole har den næsthøjeste udgift pr. elev, hvilket skyldes et højt basisbeløb 
pr. elev. Men beløbet er også mindre grundet lavere kronebeløb jf. ovenfor. Hvis 
denne forskel medregnes, så ville udgiften pr. elev på Høsterkøb skole være som på 
Skovlyskolen. Trørødskolen har trods svømmehal den laveste udgift pr. elev, hvilket 
primært skyldes skolens høje elevtal. 
Hvis alle skoler havde samme elevudgift pr. elev som Trørødskolen, så ville udgifterne 
være 25 mio. kr. lavere om året. 

 
Skema 9,Samlet tildeling pr. elev til skolerne 

 Samlet tildeling  
pr. elev 

Antal spor 

Birkerød skole 52.428 3 
Bistrupskolen 55.629 2 
Dronninggårdskolen 51.990 3 
Høsterkøb skole 57.828 2 
Ny Holte skole 54.317 2-3 
Nærum skole 57.229 2 
Sjælsøskolen 52.728 2-4 
Skovlyskolen 60.526 2 
Toftevangskolen 54.370 2 
Trørødskolen 51.927 4 
Vangeboskolen 55.519 2 
Vedbæk skole 53.770 2-3 
Rudersdal Kommune 53.898  

 
Kronebeløb markeret med gul, er skoler med en udgift pr. elev over den 
gennemsnitlige udgift pr. elev på skolerne i Rudersdal Kommune. Alle skoler der ligger 
over den gennemsnitlige udgift pr. elev er 2-sporede. 
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Kapitel 3 Antal skoler, skolestørrelse og betydning for 
udgiftsniveauet 

 
Som det fremgår af forrige afsnitsbeskrivelse af tildelingsmodeller, så er kommunens 
samlede udgifter pr. elev afhængig af skolestørrelse, antallet af skoler og ejendoms- 
udgifterne. 

 

Basisudgifter til skolerne uafhængigt af elevtallet 
Jf. tildelingsmodellen beskrevet i kapitel 2, så er der en basisudgift til driften af en 
skole, som er uafhængig af elevtallet. Basisudgifterne består af skolernes 
basistildeling samt skolens ejendomsudgifter. Den samlede basisudgift for skolerne i 
Rudersdal Kommune fremgår af nedenstående skema: 

 
Skema 10, Skolernes basistildelinger 
 Basis skole Ejendoms- 

udgifter 
Samlet 

Birkerød 3.043.000 1.799.037 4.842.037 
Bistrup 3.043.000 1.216.191 4.259.191 
Dronninggård 3.043.000 2.416.580 5.459.580 
Høsterkøb 2.620.039 515.177 3.135.216 
Ny Holte 3.043.000 1.644.390 4.687.390 
Nærum 3.043.000 1.914.023 4.957.023 
Sjælsø 3.043.000 1.981.316 5.024.316 
Skovly 3.043.000 3.859.799 6.902.799 
Toftevang 3.043.000 1.672.743 4.715.743 
Trørød 3.043.000 4.180.660 7.223.660 
Vangebo 3.043.000 1.448.824 4.491.824 
Vedbæk 3.043.000 1.471.906 4.514.906 
Rudersdal kommune 36.093.039 24.120.646 60.213.685 

 

Som det fremgår af skemaet, så er der basisudgifter bundet på den enkelte skole 
mellem 3,1 mio. kr. og 7,2 mio. kr. årligt. Den væsentligste forskel skyldes udgifter til 
ejendomme, der varierer mellem ca. 500.000 kr. på Høsterkøb skole og ca. 3,9 mio. 
kr. på Skovlyskolen. Gennemsnitlig er der en udgift på ca. 5 mio. kr. pr. skole. 
Når elevtallet falder, så vil den gennemsnitlige udgift pr. elev til basisudgifter være 
stigende, hvorfor den samlede elevudgift vil være stigende. 

 
Basistildelingen og budget til ejendomme bevirker, at udgiften pr. elev til dette varierer 
fra skole til skole, hvilket fremgår af skema 11. 
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Skema 11, Skolernes basisudgifter pr. elev 
 Elevtal incl. 

modtageklasser og 
specialklasser 

Basis pr. elev 
uden 

ejendomsudgifter 
kroner 

Ejendoms 
udgifter  
pr. elev  
kroner 

Basis pr. elev 
incl. 

ejendomsudgifter 
kroner 

Birkerød 649 4.604 3.145 7.749 
Bistrup 495 6.326 3.111 9.437 
Dronninggård* 763 3.988 3.167 7.155 
Høsterkøb 230 11.491 3.488 14.979 
Ny Holte 500 5.978 3.781 9.759 
Nærum 426 7.280 5.249 12.529 
Sjælsø 683 4.475 3.325 7.800 
Skovly* 477 6.379 8.091 14.470 
Toftevang* 510 5.967 3.279 9.246 
Trørød* 991 3.071 4.217 7.288 
Vangebo 425 7.077 4.020 11.097 

Vedbæk 502 6.074 3.497 9.571 
Rudersdal 6.651 5.428 3.627 9.561 
*Disse skoler har særlige klasserækker, der er indregnet i elevtallet. 

 
Som det fremgår af skema 11, så er basisudgifter pr. elev på Høsterkøb skole 
væsentlig højere på Høsterkøb skole end på de øvrige skoler og mere end 3 gange så 
højt som på Trørødskolen. Ses der på udgiften pr. elev, når ejendomsudgifterne 
ligeledes indregnes, så er den højeste udgift pr. elev fortsat på Høsterkøb skole tæt 
fulgt af Skovlyskolen. Skovlyskolens høje udgiftsniveau pr. elev skyldes meget høje 
ejendomsudgifter, der bl.a. skyldes drift af svømmehal, hvilket ligeledes er tilfældet på 
Trørødskolen, hvor udgifterne pr. elev dog er mere end det halve af udgifterne på 
Skovlyskolen. Generelt er basisudgifterne pr. elev afhængig af skolestørrelsen, 
således at udgifterne pr. elev er større på de mindre skoler end på de store skoler. 
 
På baggrund af dette vil en reduktion i antallet af skoler og en reduktion i antallet af 
kvadratmeter være medvirkende til at skabe et bedre økonomisk råderum på skolerne 
eller reducere den kommunale udgift pr. elev. 

 

Anvendelsen af skolernes fysiske rammer 
Skole og Familie området udarbejdede i efteråret 2016 en analyse af skolernes 
anvendelse af deres fysiske rammer. Analysen blev behandlet på Børne- og 
Skoleudvalgets møde d. 30. november 2016. Rapporten kan findes her. 

 

Rapporten beskriver dels de fysiske rammer, der kan være medvirkende til at 
understøtte elevernes læring bedst, hvor eleverne er mere aktive i læringsprocessen 
og understøtte en undervisningsdifferentiering. Rapporten afdækker ligeledes 
anvendelsesgraden af skolernes forskellige fysiske rammer, samt hvor stor en del af 
skolens samlede areal, der direkte kan og anvendes til læringsaktiviteter med 
eleverne. 
Analysen viser, at faglokalerne, der arealmæssigt udgør ca. det samme areal som 
klasselokaler på de fleste skoler anvendes mellem 25 – 50 % af tiden (idræt dog 
væsentligt mere på de fleste skoler). Dog er anvendelsesgraden højere på 
Dronninggårdskolen og Trørødskolen, der har flere spor. 
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Samlet vurderer rapporten, at der på skolerne er kapacitet til at have samlet mellem 
1000- 1500 elever mere på skolerne. Siden analysen har Vangeboskolen afgivet sit 
indskolingshus og der har i foråret 2018 været en afdækning af Bistrupskolens 
muligheder for at afgive Firkløveren og Nordstjernen. 

 
Økonomiudvalget besluttede på deres møde i maj 2018, at der skal igangsættes en 
proces, hvor kommunens samlede ejendoms kvm. skal reduceres med 10 %. 
Reduceres skolernes bygningsbrug med 10% svarer det til 2,4 mio. kr. årligt. I 
skema 12 er der en oversigt over skolernes elevtal, skolernes samlede 
bruttoetagemeter samt det, der reelt kan anvendes direkte til undervisningsformål. 
En del af skolerne har store kælderområder, der bl.a. anvendes som magasin for 
museerne. 

 
Skema 12, Oversigt over skolernes bruttoetagemeter og nettoetagemeter til undervisning 

Skolernes fysiske 
ramme 

 Bruttoetagemeter Nettoetagemeter undervisning 

Elevtal Samlet 
Pr. 

elev Samlet 
Pr. 

elev % 
Birkerød 676 6.717 9,9 4.498 6,7 67,0% 
Bistrup 447 8.667 19,4 5.258 11,8 60,7% 
Dronninggård* 735 11.866 16,1 6.333 8,6 53,4% 
Høsterkøb 220 2.746 12,5 1.880 8,5 68,5% 
Ny Holte 506 10.728 21,2 5.646 11,2 52,6% 
Nærum 452 10.020 22,2 5.077 11,2 50,7% 
Sjælsø 688 12.794 18,6 7.516 10,9 58,7% 
Skovly* 518 15.361 29,7 7.968 15,4 51,9% 
Toftevang* 518 9.069 17,5 4.083 7,9 45,0% 
Trørød* 986 17.958 18,2 8.748 8,9 48,7% 
Vangebo 405 8.230 20,3 4.053 10,0 49,2% 
Vedbæk 522 9.889 18,9 6.225 11,9 62,9% 
Rudersdal 6673 124.045 18,6 67.285 10,1 54,2% 
*Disse skoler har særlige klasserækker, der er indregnet i elevtallet. Toftevangskolen og Nærum skole 
SFK udenfor skolen og Toftevangskolen har ikke idrætsfaciliteter på skolen. 

I forbindelse med etableringen af Birkerød skole, blev der anvendt de indretnings- 
principper, der er beskrevet i indledningen af analyserapporten. Hvis det var muligt på 
alle kommunens skoler at indrette dem således, at bruttoetagemeterne havde den 
samme anvendelsesgrad (67 %) til undervisningsaktiviteter, samt det samme antal 
kvm. pr. elev til undervisningsformål, så ville skolerne enten kunne huse 12.400 elever 
eller kunne reducere bygningsmassen med ca. 50.000 kvm. svarende til 9,7 mio. kr. 
årligt. Dette er ikke et realistisk scenarie med mindre alle skoler skulle genopføres. 
Men i en evt. skolestrukturdebat bør disse forhold medtænkes. 

Skolestørrelse i omegnskommunerne 
Rudersdal Kommune har en af de laveste gennemsnitlige skolestørrelser i Region 
Hovedstaden. Nedenfor er en sammenligning mellem skolestørrelserne i Rudersdal 
Kommunes omkringliggende kommuner. 
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Skema 13, Gennemsnitlig skolestørrelse i sammenligningskommuner 
 Elevtal 
Rudersdal 544 
Gladsaxe 606 
Gentofte 640 
Lyngby Tårbæk 682 
Hørsholm 627 
Allerød 786 
Furesø 602 
Gennemsnit 
sammenligningskommunerne 

646 

 
Hvis Rudersdal Kommune skulle have den samme gennemsnitlige skolestørrelse som 
i sammenligningskommunerne, så ville det betyde afvikling af 2 af kommunens 12 
skoler, som ville reducere de årlige driftsudgifter eller forbedre skolernes økonomiske 
rammevilkår med ca. 10 mio. kr. årligt. 

 

Skoledistriktets størrelses betydning for klassedannelsen 
Skoledistriktets størrelse har betydning for den enkelte skoles klassedannelse. Et 
større skoledistrikt med et større antal elever vil give en mere stabil klassedannelse og 
generelt lidt højere gennemsnitlig klassekvotient. 
Dette er illustreret i skema 14. 

 
Skema 14, Sammenhæng mellem skoledistriktets størrelse og klassekvotienter 

Skoledistriktets størrelse Klassestørrelser 
1 spor 1-28 elever 
2 spor 14-28 elever 
3 spor 19-28 elever 
4 spor 21-28 elever 
5 spor 22,5-28 elever 
6 spor 23,5-28 elever 

 
Der er således en sammenhæng mellem grunddistriktets størrelse og stabilitet i 
skolernes klassedannelse. Et skoledistrikt med et stort elevgrundlag skaber en mere 
stabil klassedannelse. 
 
Befordring og afstand til skole 
Rudersdal Kommune er forpligtiget til jf. folkeskolelovens § 26 at sikre transport 
mellem skole og hjem, hvis afstanden i børnehaveklassen til 3. klasse er mere end 2,5 
km., i 4.-6. klasse er mere end 6 km. Og i 7.-9. klasse er mere end 7 km. Afstanden 
mellem skole og hjem beregnes ad nærmeste offentligt tilgængelig vej eller sti, som 
eleverne kan færdes på til fods eller på cykel eller knallert hele året mellem hjemmet 
(udkørsel eller udgang) og den nærmeste indgang til skolens område. 

Endvidere afgør kommunalbestyrelsen, om der skal ydes befordring efter 
folkeskolelovens § 26, stk. 1, nr. 2, på grundlag af et skøn over de trafikale forhold på 
skolevejen, elevens alder og udviklingstrin og evt. andre konkrete omstændigheder. 
Kommunalbestyrelsen afgør, når det er relevant, spørgsmålet på grundlag af 
udtalelser om vejens farlighed fra politiet og vejmyndighederne. 
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Hvis det skønnes, at vejens farlighed gør befordring påkrævet hele skolevejen, 
påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for dette. 

Ved evt. lukning af matrikler skal der således tages højde for eventuelle øgede 
befordringsudgifter. Flere skoler i Rudersdal Kommune er dog så tæt placeret, at det 
ikke vil være en udfordring disse steder. 

 

Forsøgsordning med tre skoledistrikter 
Sammenhængen mellem store skoledistrikter og en stabil klassedannelse er 
baggrunden for Rudersdal Kommunes forsøgsordning med tre skoledistrikter, der hver 
har flere selvstændige skoler. Med ordningen fastholdes selvstændige skoler med en 
lokal ledelse og lokal skolebestyrelse samtidig med at det er muligt at fordele eleverne 
mere jævnt på skolerne i skoledistriktet. 

 
Der er tale om en forsøgsordning gældende for skoleårene 2017/18 og 2018/19. 
Forsøgsordningen udløber med udgangen af indeværende skoleår. 

 
Undervisningsministeriet har endnu ikke forholdt sig til mulighederne for en 
forlængelse eller en ændring af lovgivningen til en permanent ordning. 

 
Konsekvenserne af ordningen er, at borgerne er garanteret optagelse på en af 
skolerne i skoledistriktet indenfor afstandskriteriet. Uden forsøgsordningen var 
borgerne sikret optagelse på den skole, som lå i det skoledistrikt, hvor de bor. 
Konsekvensen af dette med kommunens små skoledistrikter og flere mindre skoler 
betød dannelse af flere mindre klasser samt til tider dannelse af nye klasser, når der 
flyttede nye til skoledistriktet med krav om optagelse på distriktsskolen. 
Forsøgsordningen har været medvirkende til at reducere antallet af store klasser, men 
grundet mange skoler med mindre optageområder, så er der fortsat nogle skoler med 
lave klassekvotienter. Forsøgsordningen forsøger samtidig at imødekomme flest 
mulige af forældrenes ønsker til skole. 

 
Forsøgsordningen er under evaluering og eventuel ny ansøgning til 
Undervisningsministeriet skal politisk behandles og sendes i efteråret 2018. 

 
 

Kapitel 4 Søgning til andre skoleformer 
Skolernes elevtal påvirkes af søgning til og fra andre skoledistrikter, andel af elever 
visiteret til specialskoler og dagbehandling samt andel af elever, der søger privatskole. 
Disse forhold er belyst for de enkelte skoler i nedenstående. 

 

Visiterede elever til specialskoler og dagbehandling 
En del af elevgruppen vurderes at blive bedre understøttet i en specialforanstaltning 
end i almentilbuddet på distriktsskolen. Disse elever visiteres til en specialforanstalt- 
ning. Det elevrelaterede tilskud på en specialskole er mellem 5 og 20 gange større 
end i almentilbuddet. Af nedenstående skema fremgår, hvor stor en andel af børnene i 
de enkelte skoledistrikter, der er visiteret til en specialforanstaltning. 
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Skema 15, Andel af elever fra skoledistriktet i specialskoler eller dagbehandling 
Skole 0.-3. klasse 4.-6. klasse 7.-9. klasse I alt 
Birkerød skole 3,5 % 1,1 % 2,5 % 2,4 % 
Bistrupskolen 1,4 % 5,2 % 3,8 % 3,3 % 
Dronninggårdskolen 0.4 % 1,5 % 1,7 % 1,2 % 
Høsterkøb skole 0,6 % 2,8 %  1,5 % 
Ny Holte skole 1,3 % 0,8 % 0,0 % 0,8 % 
Nærum skole 3,7 % 7,0 % 7,9 % 6,0 % 
Sjælsøskolen 1,7 % 1,7 % 1,2 % 1,5 % 
Skovlyskolen 1,1 % 0,7 % 1,4 % 1,1 % 
Toftevangskolen 2,6 % 0,8 % 5,9 % 3,1 % 
Trørødskolen 1,1 % 1,7 % 2,4 % 1,7 % 
Vangeboskolen 1,7 % 1,9 % 1,9 % 1,8 % 
Vedbæk skole 0,0 % 0,7 % 6,0 % 2,1 % 
Rudersdal Kommune 1,7 % 2,2 % 3,0 % 2,3 % 

 
Rudersdal Kommune har en af landets laveste andele af elever, der er visiteret til et 
specialtilbud. 2,3 % af eleverne er visiteret til et specialtilbud. Der er dog ret store 
forskelle mellem de enkelte distrikter, idet 0,8 % af eleverne i Ny Holte skoles 
skoledistrikt er visiteret til et specialtilbud, mens det er 6 % i Nærum skoles 
skoledistrikt. Rudersdal Kommune har en model, hvor en reduktion i udgifterne til 
elever i kommunale og eksterne specialskoler vil betyde en ekstra budgettildeling til 
skolerne det efterfølgende år. Anvendes budgettet til elever i kommunale og eksterne 
specialskoler et år, vil skolerne året efter ikke tildeles ekstra budget. En ændring i 
andelen af børn i kommunale og eksterne specialskoler på 0,1 % vil betyde en flytning 
af ressourcer på ca. 2,5 mio. kr. 

Søgning til privatskoler 
1.004 elever i Rudersdal Kommune går på privatskole, hvilket svarer til 13,0 % 
af eleverne i Rudersdal Kommune. Eleverne går på 51 forskellige privatskoler. 
Rudersdal Kommune betaler et tilskud til statens samlede tilskud til privatskoler. 

 
Privatskolers økonomiske rammevilkår 
Tilskud til privatskoler kan variere lidt i forhold til klassetrin og skolens antal af elever: 
Det statslige tilskud til privatskoler ligger på mellem 47.000 og knap 60.000 kr. 
Forældrebetalingen til skoledelen ligger typisk på 1.500 kr./mdr. eller 18.000 kr. om 
året, hvilket giver mellem 65.000 og 78.000 kr. pr. elev. 

 
Privatskolerne kan derudover søge om ressourcer til særligt støttekrævende børn 
(taksten reguleres efter antallet af støttekrævende børn på mellem små 50.000 kr. og 
126.000 kr./årligt). Foruden det direkte statstilskud, så får privatskoler ligeledes 
dækket næsten alle former for vikarudgifter i henhold til nedenstående regler. Endelig 
kan privatskoler modtage befordringstilskud og fripladstilskud til forældrebetalingen. 
Folkeskolerne stiller i høj grad idrætshaller, svømmehaller, faglokaler mm gratis til 
rådighed for sekundærbrugere, hvilket ikke er tilfældet for privatskolerne. 

 
Privatskolernes tilskud reguleres i forhold til den såkaldte koblingsprocent i forhold til 
kommunernes gennemsnitlige undervisningsudgifter Den er fra 2015 og til 2018 af 
folketinget hævet fra 71 % til 76 % i denne periode senest fra 75 % til 76 % fra 2017 til 
2018. Der er således sket en ganske væsentlig forøgelse af driftstilskuddet til 
privatskoler, således at privatskolernes driftsudgifter pr. elev er væsentligt højere end i 
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folkeskolerne i Rudersdal Kommune. Hvis andelen af elever er stigende til 
privatskoler, så falder den kommunale udgift, mens de statslige udgifter stiger. Der er 
ingen regulering af bloktilskud til kommunerne i forhold til andelen af elever i 
privatskoler. Der er således ikke et økonomisk incitament for kommunerne til en lavere 
andel af elever i privatskoler. 
18,7 % af eleverne i Danmark går på privatskole. I Rudersdal Kommune er andelen af 
elever i privatskole 13,0 % 

Søgning til privatskoler af elever fra Rudersdal Kommune 
Der er en stigende andel af elever, der søger privatskole i løbet af skoletiden. Af figur 
6 fremgår antallet af elever, der går i privatskole på de enkelte klassetrin. Som det ses, 
så er privatskolesøgningen næsten tre gange så høj i 9. klasse, som ved skolestart. 

 
Figur 6, Antal elever på de enkelte klassetrin, der søger privatskole i skoleåret 2017/18 

 
 

Hvis der ses nærmere på, hvilke skoledistrikter eleverne der søger privatskole fra, så 
viser det ret store forskelle mellem de enkelte skoledistrikter. 
I skema 16 ses andelen af elever, der går i privatskole i de enkelte skoledistrikter og 
på forskellige klassetrin. 

 
Skema 16, Søgning til privatskoler i de 12 skoledistrikter i skoleåret 2017/18 
 
Skolerne 

bh.kl. -3.klasse 4.-6.klasse 7.-9.klasse Total 
antal % antal % antal % antal % 

Birkerød skole 63 18,4% 56 19,9% 50 18,0% 169 18,7% 
Bistrupskolen 54 18,8% 49 21,1% 50 20,8% 153 20,1% 
Dronninggårdskolen 7 2,5% 15 5,6% 26 10,0% 48 6,0% 
Høsterkøb skole 19 11,6% 13 12,1%   32 11,9% 
Ny Holte skole 6 3,9% 8 6,6% 26 20,8% 40 10,0% 
Nærum skole 21 8,5% 24 12,8% 42 19,6% 87 13,4% 
Sjælsøskolen 36 12,0% 40 16,5% 52 15,2% 128 14,5% 
Skovlyskolen 3 1,6% 11 7,7% 12 8,7% 26 5,5% 
Toftevangskolen 30 15,7% 13 10,0% 22 16,3% 65 14,2% 
Trørødskolen 31 7,0% 26 7,3% 60 16,0% 117 10,0% 
Vangeboskolen 9 5,0% 12 7,7% 42 27,1% 63 12,9% 
Vedbæk skole 14 8,0% 27 18,5% 35 23,3% 76 16,2% 
Rudersdal Kommune 293 10,0% 294 12,4% 417 17,4% 1.004 13,0% 
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Som det ses af skema 16, så er der væsentlige forskelle i privatskolesøgningen i de 
enkelte skoledistrikter. Der er et tydeligt mønster for de 5 skoler i Birkerød, hvor der er 
en høj privatskolesøgning fra skolestart på mellem 11,6 % og 18,8 % mens den for de 
øvrige 7 skoler er mellem 1,6 % og 8,5 %. Forskellen kan primært tilskrives Birkerød 
Privatskole, der optager en del fra skoledistrikterne i Birkerød i forbindelse med 
skolestart. Ca. halvdelen af samtlige elever der starter i privatskole fra 
skoledistrikterne i Rudersdal Kommune i forbindelse med skolestart starter på 
Birkerød Privatskole. Der er en let stigning i den samlede andel af elever, der går på 
privatskole på mellemtrinnet, mens der sker en markant stigning i andelen i 7.-9. 
klasse, hvor samlet 17,4 % går på privatskole. Den meget høje andel af elever på 
privatskole på Vangeboskolen skyldes primært den uro, der var omkring skolen i 2015. 
Den øgede søgning til privatskolerne i udskolingen er med til at reducere 
klassekvotienten i udskolingen på skolerne i Rudersdal Kommune og dermed 
medvirkende til at udhule skolernes økonomiske rammevilkår. 
Privatskolerne får et undervisningstilskud, der er næsten 9.000 kr. højere til eleverne i 
udskolingen end på de øvrige klassetrin, hvilket kan være årsagen til at mange 
privatskoler etablerer flere spor i udskolingen. 

 
88 % af de elever, der går i privatskole i Rudersdal Kommune i 7.-9. klasse går på 16 
af de i alt 40 privatskoler, som elever i 7.-9. klasse fra Rudersdal Kommune går på. 
Søgning til privatskole bliver ofte begrundet af forældrene i et bedre fagligt niveau i 
privatskolerne eller forældrenes ønske om et særligt skoletilbud. 
Hvis man ser på udsagnet om faglighed, der ofte i forældrenes optik er forbundet med 
skolens afgangsprøveresultat, så er der dog ikke noget, der underbygger en større 
faglighed på privatskolerne. Kvaliteten af en skole består dog af meget andet end 
afgangsprøveresultatet, der bl.a. kan fremkomme ved en målrettet træning frem mod 
afgangsprøven. Det er dog ikke noget, der har en langtidseffekt og anvendes derfor 
ikke på skolerne i Rudersdal. 

 
2 af de 16 mest søgte privatskoler af eleverne i Rudersdal Kommune har et bedre 
karaktergennemsnit end de skoler i Rudersdal kommune med det højeste 
gennemsnitlige karaktergennemsnit set over de seneste 3 år. Karaktergennemsnittet 
på de 16 mest søgte privatskoler er 0,1 over karaktergennemsnittet for skolerne i 
Rudersdal Kommune over de seneste 3 år. Afgangsprøveresultatet set i forhold til den 
socio-økonomiske reference på de 3-4 sporede skoler i Rudersdal Kommune er en 
anelse højere på de 3-4 sporede udskolinger end på de 2-sporede. Forskellene er dog 
så små, at der ikke kan drages nogen konklusioner på dette grundlag. På 4 af de 16 
mest søgte privatskoler er karaktergennemsnittet lavere end man kunne forvente 
beregnet ud fra den socio-økonomiske reference, når man ser på gennemsnittet over 
de seneste 3 år. I Rudersdal Kommune er det gældende for 2 af de 11 skoler. Samlet 
er der kun en minimal forskel i den positive socio-økonomiske reference for 
afgansprøveresultatet på de 16 mest søgte privatskoler. Ses der på gennemsnittet for 
samtlige 40 privatskoler, så er der ingen forskel i mellem afgangsprøveresultaterne på 
disse og gennemsnittet for Rudersdal Kommunes skoler. 

 
Der er ingen dokumentation for om de elever, der søger privatskole i udskolingen er 
de fagligt stærkeste eller fagligt svageste. Dette har ikke altid en socio-økonomisk 
sammenhæng. En del af de søgte privatskoler forbeholder sig retten til at udskrive 
elever af skolen, der ikke fagligt eller socialt lever op til skolens forventninger. Hvorfor 
resultaterne bør sammenlignes i det lys. 
I skema 17 er en oversigt over de mest søgte privatskoler i 7. – 9. klasse. 
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Skema 17, Mest søgte privatskoler af elever fra Rudersdal Kommune 2017/18 

 7. kl. 8. kl. 9. kl.  7.-9. kl. 
Birkerød privatskole 17 17 35 69 
Nordsjællands GG 20 16 27 63 
Marie Kruse 12 15 12 39 
Kildegaard Privatskole 16 5 15 36 
Nærum Privatskole 6 12 9 27 
Rungsted Realskole 10 11 4 25 
Zahles gymnasieskole 9 1 6 16 
Allerød privatskole 2 9 2 13 
Skt. Knud Levard 2 7 3 12 
Rudersdal Lilleskole 6 2 3 11 
Niels Steensen G 7 2 2 11 
Bagsværd G og K 0 5 5 10 
Bernadotte 2 3 4 9 
Lyngby Privatskole 1 2 6 9 
Rygaard 4 1 4 9 
Copenhagen Interna. 0 5 4 9 
 114 113 141 368 
Samlet elever privatskole 128 126 163 417 
Øvrige elever 14 13 22 49 
Antal skoler 11 10 17 24 

 
En lille initiativgruppe ønsker at etablere en ny privatskole i Rudersdal Kommune og 
har ifølge deres hjemmeside fået Undervisningsministeriets godkendelse til at åbne en 
sådan fra august 2019. Man kan læse om tiltaget her 

Søgning mellem folkeskoler 
Udover søgningen til privatskoler, så sker der en søgning mellem folkeskolerne i 
kommunen og på tværs af kommunegrænserne. I dette afsnit beskrives, hvordan dette 
forholder sig for de enkelte skoler i Rudersdal Kommune. 

 
Der er frit skolevalg mellem folkeskoler i Danmark, således at forældre kan søge 
anden skole end distriktsskolen. Dette gælder også på tværs af kommunegrænser. 
Optagelse på anden skole end distriktsskolen forudsætter, at der er færre elever end 
det maksimale elevtal for optagelse kommunalbestyrelsen har fastsat. I Rudersdal 
Kommune er dette fastsat til 24 elever pr. klasse, så optagelse kun kan ske, hvis der 
er færre end 24 elever pr. klasse på distriktets skoler, eller der ikke kan henvises til en 
anden skole i skoledistriktet indenfor afstandskriteriet. 

 
I nedenstående skema er vist antal af elever på skolen, der kommer fra andre 
skoledistrikter, samt antallet af elever fra andre kommuner. Tilsvarende vises antal af 
elever fra skoledistriktet, der går i skole på andre folkeskoler i kommunen og i andre 
kommuner. 
Størstedelen af elever, der går i skole i en anden kommune skyldes ønsket om at 
fortsætte på den skole, hvor eleven startede sin skolegang på trods af, at familien er 
flyttet til anden kommune. Men kan også skyldes at skolen i anden kommune er 
tættere på bopælen og endelig kan det skyldes et aktivt tilvalg. 
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Skema 18, Søgning mellem folkeskoler i Rudersdal kommune og mellem kommuner 
 Søgning til skolen Søgning fra skoledistriktet 

Fra 
andre 
skoler 

 
Fra andre 

kommuner 

 
 

Samlet 

 
Til andre 

folkeskoler 

 
Til andre 

kommuner 

 
 

Samlet 

 
Netto 
til/fra 

Birkerød skole 137 8 145 165 16 181 -36 
Bistrupskolen 44 11 55 143 5 148 -93 
Dronninggårdskolen* 113 32 145 114 38 152 -7 
Høsterkøb skole 36 9 45 42 15 57 -12 
Ny Holte skole 219 12 231 98 3 101 130 
Nærum skole 24 18 42 113 22 135 -93 
Sjælsøskolen 76 16 92 175 17 192 -100 
Skovlyskolen* 133 11 144 108 11 129 15 
Toftevangskolen* 232 11 243 103 10 113 130 
Trørødskolen* 107 27 134 150 17 167 -33 
Vangeboskolen 71 21 92 61 14 75 17 
Vedbæk skole 115 49 164 35 8 43 121 
Rudersdal Kommune 1307 225 1532 1307 176 1493 39 

*skole med modtageklasser eller specialklasserække med elever fra andre skoledistrikter 
 

Ny Holte, Toftevang og Vedbæk skole modtager mange elever fra andre skoledistrik- 
ter. For Ny Holte skole er det primært fra Dronninggårdskolen og Skovlyskolen. For 
Toftevangskolen er det de øvrige skoler i Birkerød distriktet. For Vedbæk skole er det 
primært fra Trørødskolens skoledistrikt. 
 
Sjælsøskolen, Bistrupskolen og Nærum skole er de skoledistrikter, hvor flest elever 
går på andre kommuneskoler. Elever fra Sjælsøskolens distrikt, der ikke går på 
Sjælsøskolen går primært på Høsterkøb og Toftevangskolen. Elever fra 
Bistrupskolens skoledistrikt går primært på Birkerød skole og Toftevangskolen. Elever 
fra Nærum skoles skoledistrikt går primært på Vangeboskolen. 

 
Udskolingselevers bopæl sammenholdt med skolesøgning 
På figur 3 på side 7 kunne man se, hvor stor en andel af eleverne, der fortsatte det 
efterfølgende år på den enkelte skole fra 6.-7.klasse, fra 7.-8. Klasse og fra 8.-9. 
klasse. På kort 1 er illustreret med farver og symboler, hvor eleverne i udskolingen på 
de enkelte skoler har bopæl. Der er fortsat en koncentration af eleverne fra 
lokalområdet på distriktsskolen, men også en del, der går på en anden skole end 
distriktsskolen. 
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Kort 1, 6.-9. klasse elevernes bopæl og skolevalg i skoleåret 2017/18 

 
Kortet illustrer, hvor eleverne i udskolingen bor i Rudersdal Kommune, men også den 
søgning, der er på tværs af de enkelte skoledistrikter. Skolerne er markeret med røde 
cirkler. 

 
Kortet illustrerer samtidig de mange mindre boligområder/bysamfund, der er 
karakteristisk for Rudersdal Kommune og dermed også skaber et tydeligt billede af, 
hvor kommunens elever bor. 
I bilag 5 er der kort for de enkelte skoler og bopæl for eleverne i 6.-9. Klasse. 
’Dette forhold bør medtænkes i en skolestrukturdrøftelse, hvorfor Rudersdal Kommune 
f.eks. ikke kan sammenlignes med Gentofte Kommune, der har 40 % flere borgere, 
men et samlet areal på 1/3 af Rudersdal Kommunes. 

 

Udvikling i elevtrivsel fra mellemtrin til udskoling 
Alle skolerne i Rudersdal Kommune gennemfører årligt den nationale elevtrivsels- 
måling. Helt overordnet viser elevtrivselsmålingen, at eleverne i Rudersdal Kommune 
har landets næsthøjeste elevtrivsel. 

 
Kommunens højeste elevtrivsel fra 4.-9. klasse finder man på kommunens største 
skole Trørødskolen. Der er en svag tendens til lidt højere elevtrivsel på de 3-4 sporede 
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skoler end på de 2-sporede skoler. Forskellene er dog så små, at der ikke kan drages 
nogle konklusioner på dette grundlag. 

 
96 % af eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen er i meget høj eller høj social 
trivsel. Landsgennemsnittet er 93 %. 94 % af eleverne på mellemtrinnet og i 
udskolingen er i meget høj eller høj faglig trivsel. Landsgennemsnittet er 89 %. 
Til gengæld er der et markant fald fra mellemtrinnet til udskolingen, når der ses på 
elevernes oplevelse af støtte og inspiration. Disse spørgsmål handler om elevernes 
oplevelse af, om undervisningen giver dem lyst til at lære mere og om undervisningen 
opleves som spændende eller kedelig. Endvidere handler det om elevernes oplevelse 
af medindflydelse på det der sker i undervisningen, samt elevernes oplevelse af 
lærernes støtte til at give dem metoder, der hjælper dem og generel støtte, når de har 
brug for det. 71 % af eleverne oplever dette i meget høj grad og i høj grad på 
mellemtrinnet, mens andelen i udskolingen er faldet til 61 %. Landsgennemsnittet for 
4.-9. klasse er på 65 %. Når det gælder indikatoren om ro og orden, så er det 
omvendt, hvor eleverne oplever mere ro og orden i udskolingen (92 % i høj grad og 
meget høj grad) end på mellemtrinnet (88 % i høj grad og meget høj grad). 
Landgennemsnittet for 4.-9. klasse er 85 % i høj grad og meget høj grad). 
Ovenstående tal er gennemsnit for hele kommunen. Der er store forskelle mellem de 
enkelte klasser i kommunen og på den enkelte skole, hvorfor den enkelte skole følger 
konkret op på klasserne på klasseniveau. 

 
Elevtrivselsmålingen for 2018 vil blive behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde i 
oktober 2018. 

 

Forældretilfredshed i skoleforløbet 
Rudersdal Kommune gennemfører en forældretilfredshedsmåling hvert andet år. Den 
blev gennemført første gang i 2016 og igen i foråret 2018. Den generelle 
forældretilfredshed med skolen er højere end landsgennemsnittet. Der er fra 2016 til 
2018 sket en stigning i andelen af forældre der i meget høj grad og høj grad er 
tilfredse med deres barns skole og et fald på hele 36 % i andelen af dem, der er 
utilfredse med deres skole. Der er sket en stigning i andelen af forældre, der er 
tilfredse med undervisningen, og et fald på 20 % i andelen af forældre, der er utilfredse 
med undervisningen. Der er tilsvarende sket en stigning i andelen af forældre, der er 
tilfredse med deres barns trivsel mens der er en uændret andel af forældrene, som er 
utilfredse med deres barns trivsel. 
 
Der er ingen forskel i forældrenes samlede tilfredshed med deres barns skole, når der 
ses på kommunens 2-sporede og 3-4 sporede skoler. Der er en mindre forskel, når 
der ses på forældrenes tilfredshed med undervisningen og elevernes trivsel på de 2- 
sporede skoler end de 3-4 sporede. Til gengæld er tilfredsheden lidt større med 
SFO´en på de 3-4 sporede skoler end de 2-sporede. Forskellene er dog så små, at 
der ikke kan drages konklusioner på dette grundlag.  
Når der ses på forældretilfredsheden gennem skoleforløbet, så er der dog nogle 
markante tendenser om et fald i forældretilfredsheden gennem skoleforløbet. 
Forældretilfredshedsmålingen fra juni 2018 vil blive behandlet på Børne- og 
Skoleudvalgets møde i september 2018. 

 
Figur 7 viser udviklingen i forældretilfredsheden i forhold til den samlede tilfredshed 
med skolen og i forhold til undervisningen og barnets trivsel. Forældretilfredsheden 
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måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er den højeste tænkelige tilfredshed og 1 er udtryk 
for den lavest tænkelige tilfredshed. Så indikatoren er gennemsnittet på de enkelte 
klassetrin af samtlige forældres besvarelser. 

 
Af figuren ses, at der er et markant fald i forældrenes tilfredshed i barnets første 
skoleår fra børnehaveklasseklasse – 4. klasse. Herefter er den generelle 
forældretilfredshed med skolen næsten konstant med et lille fald i 9. klasse. Det 
samme gør sig gældende for undervisningen med et tilsvarende fald i 9. klasse. Der 
er store forskelle mellem de enkelte klasser i kommunen og på den enkelte skole, 
hvorfor den enkelte skole følger konkret op på klasserne på klasseniveau. 

 
Figur 7, Samlet forældretilfredshed i Rudersdal Kommune med barnets skole, undervisningen 
og barnets trivsel fra børnehaveklasse– 9. klasse juni 2018. 

 
I figur 8 ses nærmere på de tre spørgsmål henholdsvis lærerne og pædagogernes 
arbejde med at udfordre barnet fagligt, motivere barnet til at lære mere og i forhold til 
at tilrettelægge undervisningen i forhold til det enkelte barns behov. Det er tre af de 
spørgsmål med en generel lav score. Tendensen er den samme som ved de 
overordnede spørgsmål i figur 7. Med et markant fald frem til 4. klasse. 

 
Figur 8, Samlet forældretilfredshed i Rudersdal Kommune med lærerne og pædagogernes 
arbejde med at udfordre barnet fagligt, motivere til at lære mere og tilrettelægge 
undervisningen i forhold til barnets behov. 
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Når man gennemlæser de mange kommentarer i forældreundersøgelsen, så afspejler 
der et gennemgående behov for orientering og viden hos forældrene om, hvad der 
foregår i skolen. 

 
Både forholdet i elevtrivselsmålingen om støtte og inspiration samt forældrenes 
manglende oplevelse af skolens evne til at udfordre barnet fagligt, motivere til at lære 
mere og tilrettelægge undervisningen forhold til det enkelte barns behov er helt 
centrale elementer i det fælles udviklingsforløb ”alle elever skal lære, at lære, mere”, 
der bygger international forskning og empiri om, hvad der bedst understøtter alle 
elevers læring, trivsel og udvikling. Centrale pejlemærker for skolernes 
praksisudvikling er illustreret i bilag 6. 

 

Kapitel 5 Skolernes budgetmæssige rammer 
En række af skolernes udgifter er bundet på lovgivningsmæssige rammer eller 
overenskomster. I dette afsnit beskrives de udgifter skolerne har, der er mere eller 
mindre bundne. Denne viden er en forudsætning, når der skal laves en afdækning af 
skolernes reelle økonomiske råderum. 

 

Ledelse 
Der skal være en skoleleder og souschef på alle selvstændige skoler. Der skal være 
en leder med ansvar for den pædagogfaglige dimension (SFO og pædagoger i 
skolen). Omfanget af afdelingsledere vurderes på den enkelte skole, men vil delvist 
være styret af skolestørrelse og antal medarbejdere. 

 
For hver skole er der en række ledelsesmæssige basisopgaver. 

 

Administration 
Der er ingen bindinger på omfanget af skolens administration. Men der er en række 
administrative opgaver på skolerne samt en forpligtigelse i forhold til skolernes fysiske 
rammer og betjening af sekundær brugere (der kan låne lokaler på skolerne fra 
kl.16.00 - 22.30 samt i et vist omfang i weekender). Der er en række opgaver, der er 
basisopgaver i forhold til skolen samt en række opgaver, der varierer i forhold til antal 
af elever og medarbejdere. 

 

Ejendomsudgifter 
Skolerne har udlagt udgifter til el, vand, varme, rengøring, ejendomsskatter og 
indvendig vedligeholdelse. Disse udgifter er budgetmæssigt udlagt til at gå i balance 
og vil derfor som udgangspunkt være bundne. Skolerne har i samarbejde med 
Rudersdal Ejendomme haft et flerårigt ESCO projekt med ekstern leverandør i forhold 
til energibesparende tiltag. Skolerne har reduceret deres energiudgifter med 28 % via 
energiforbedrende tiltag og adfærd. Skolernes budgetter er tilsvarende reguleret ned. 
Skolernes driftsresultater på de samlede ejendomsudgifter udviser i 2016 et samlet 
underskud på 1,9 mio. kr. og i 2017 på 1,3 mio. kr. Underskuddene dækker dels over 
tilkøb af rengøring, ekstra containere samt begge år ikke finansierede 
ejendomsforsikringer på ca. 300.000 kr. Underskud på ejendomsudgifter skal tages fra 
skolens basisbeløb og elevrelaterede kronebeløb. 
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Undervisningsaktiviteter 
Skolernes udgifter til undervisningsaktiviteter er i en vis udstrækning bundet af antallet 
af klasser. Lovgivningen fastlægger et maksimalt elevtal på 28 elever i klassen (med 
mulighed for dispensation op til 30 elever for et skoleår). 
Endvidere er der fastlagt et samlet årligt undervisningstimetal og samlet årligt timetal 
for den samlede obligatoriske skoledag. Disse timetal fremgår af nedenstående 
skema. 

 
Skema 19, Obligatorisk timetal i folkeskolen (klokketimer) 

 Undervisningstimer Pauser/frikvarter* Understøttende 
undervisning 

Samlet 

Bh.kl.    600** 200 400 1.200 
1.kl. 750 200 250 1.200 
2.kl. 750 200 250 1.200 
3.kl. 780 200 220 1.200 
4.kl. 900 200 220 1.320 
5.kl. 930 200 190 1.320 
6.kl. 930 200 190 1.320 
7.kl. 960 200 240 1.400 
8.kl. 960 200     240*** 1.400 
9.kl. 930 200 270 1.400 

Samlet 8.490 2.000 2.470 12.960 
*Rudersdal Kommune har i styrelsesvedtægten fastlagt undervisningstimetallet i børnehaveklassen til 
750 timer 
**Der er ikke fastlagt et bestemt timetal til pauser/frikvarter på skolerne. Her er der regnet med 1 time 
dagligt. 
***Rudersdal Kommune indgår i et forsøg, hvor konfirmationsforberedelsen er lagt i den understøttende 
undervisning med 56 timer/årligt. (Sjælsøskolen indgår ikke i forsøget) 

 
Undervisningstimerne skal som udgangspunkt dækkes af lærere. Men to-voksne 
ordninger, ekskursioner, lejrskoler mm. kan dækkes af andre personalegrupper. 
Skolernes budgetmæssige grundlag er, at lærerne gennemsnitlig underviser 790 
klokketimer årligt. Det gennemsnitlige undervisningstimetal er dog blevet reduceret i 
skoleårene 2016/17 og 2017/18 med ca. 20 årlige timer via en ekstra tilførsel af timer 
til lærernes praksisudvikling. 

 
Skolerne er blevet opfordret til at pauser/frikvarterer dækkes af andre 
personalegrupper end lærere, idet lønomkostninger til andre personalegrupper er 
lavere. Der er ikke krav til hvilke personalegrupper, der dækker den understøttende 
undervisning. Det forventes dog at dele af den understøttende undervisning dækkes af 
lærere. Disse timer kan ligeledes afvikles i samarbejde med eksterne. 
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Kapitel 6 Konsekvenser af skolernes økonomiske og 
elevtalsmæssige forventede rammevilkår 

 
Skolernes nuværende rammevilkår i forhold til skolestørrelse og elevtal påvirker 
skolernes økonomiske og kvalitative rammevilkår, der vil blive nærmere beskrevet i 
dette afsnit. En lang række af baggrundsforudsætninger er beskrevet i bilag 1 - 4. 

 

Kvalitative rammevilkår 
I dette afsnit beskrives nogle af de forhold, der kan påvirke skolens kvalitet. 
Beskrivelsen bygger på international og national forskning og evidens indenfor 
skoleudvikling og faktorer med betydning for elevernes læring og udvikling. Skolens 
størrelse kan påvirke skolens kvalitative rammevilkår indenfor flere af disse faktorer, 
hvilket beskrives nærmere. 

 

Medarbejdernes indvirkning på elevernes læring og trivsel 
Kvaliteten af det eleverne møder på en skole er helt afhængig af det, som de voksne 
professionelle gør, og noget virker bedre end andet. Det betyder, at hvis skolens 
medarbejdere arbejder alene og ikke løbende vurderer deres praksis, så vil kvaliteten 
af dette være helt afhængig af den enkelte medarbejders kompetencer. I det tilfælde 
vil skolens størrelse ikke have betydning for elevernes læring og trivsel, men alene 
være afhængig af den enkelte medarbejder. Der vil indenfor den enkelte skole ofte 
være større kvalitative forskelle end mellem de enkelte skoler. Til gengæld vil det have 
en meget stor indflydelse på elevernes læring og udvikling, hvis skolens kultur og 
organisation understøtter, at der er høje forventninger til alle elever, og at 
medarbejderne systematisk samarbejder om at udvikle og se på effekten af egen og 
hinandens praksis. Praksis skal sikre en reel undervisningsdifferentiering, hvor der er 
sammenhæng mellem den enkelte elevs kompetencer og de udfordringer eleven 
møder. Eleverne skal tilegnes en viden om metoder til at lære, som de kan bruge i 
mange sammenhænge samtidig med at de tilegner sig basale færdigheder. Denne 
praksis vil gradvist ændre læringsrummets indretning, læremidler, organisering af 
eleverne lærer-/elevrollen mm. Udviklingen er understøttet i det fælles udviklingsforløb 
sammen med Gentofte og Gladsaxe kommuner ”Alle elever skal lære, at lære, mere”, 
som foreløbigt er støttet med 21 mio. kr. fra AP Møller Fonden. 
 
I bilag 6 er nogle af pejlemærkerne til denne forandring illustreret. 

 

Ledelsen 
Ledelsen har en afgørende betydning for elevernes læring og udvikling. Det er skolens 
ledelse, der sætter skolens retning og sikrer en kultur med høje forventninger til alle 
elever. 

 
Ledelsen sikrer forståelse for skolens vision og mål, og involverer medarbejderne 
aktivt i at realisere dem. Det er ledelsen der har ansvaret for at skabe rammerne for 
medarbejdernes professionelle samarbejde om udvikling af praksis og løbende 
opfølgning på effekten af denne. Ledelsen skal være tæt på medarbejdernes praksis i 
forhold til at kunne understøtte og følge op på praksis, prioritere og iværksætte 
kompetenceudvikling mm. 
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Skolen har et ledelsesteam, der er rollemodel for det professionelle samarbejde, hvor 
ledelsens praksis fortløbende kvalificeres. Forudsætningen for denne praksis er, at 
den enkelte leder har et overskueligt antal medarbejderen, således at den reelle og 
direkte ledelse kan udøves. Ledelsen har ligeledes ansvaret for skolens drift. 

 

Professionelle læringsmiljøer 
En af de væsentlige vilkår for en kvalitativ udvikling af medarbejdernes praksis og 
understøttelse af elevernes læring og udvikling er professionelle læringsfællesskaber, 
hvor medarbejderen sammen udvikler deres praksis og afdækker effekten af samme. 
Det professionelle læringsmiljøs praksis tager afsæt i evidens og forskning. 
Medarbejdernes afprøver metoder og udvikler dem i systematiske 
aktionslæringsforløb. Medarbejderne modtager sparring i praksisfeltet. 
Fagteamene er nødt til at have en vis størrelse for at kunne sikre den tilstrækkelige 
faglige udvikling. På mindre skoler kan flere fag være dækket af kun 1 eller 2 lærere, 
hvor det kan være vanskeligt at etablere et samarbejde om udviklingen af faget. 

 

Ressourcepersoner 
Til at understøtte medarbejderne i praksisfeltet og til understøttelse og implementering 
af nye metoder, der bygger på evidens og forskning, så har skolerne en række 
ressourcepersoner indenfor skolens forskellige fagområder, specialpædagogik mv. 
Disse ressourcepersoner indgår ofte i et kommunalt netværk, hvor der koordineres og 
afprøves indsatser på tværs af skoler samt er en vidensdeling på tværs af skolerne. Til 
den enkelte ressourcepersons tid til faglig ajourføring og deltagelse i netværk er der en 
basistid. Der vil således tilgå en større basistid pr. elev på små skoler end på store 
skoler. De mindre skoler kan have vanskeligt ved at have ressourcepersoner på alle 
områder og i nogle tilfælde er fagteamet meget lille. 
Den reelle kompetenceudvikling af medarbejdernes praksis, hvor den ændres sker, 
når medarbejderne får sparring i praksisfeltet. Ressourcepersonernes understøttelse i 
praksisfeltet er således afgørende for den kvalitative udvikling af praksis. 

 

Linjefagsdækning 
Linjefagsdækningen kan være lettere på en stor skole, hvor der oftest vil være flere 
lærere, der underviser i det enkelte fag. Det vil tilsvarende ofte være lettere af dække 
vikartimer mm. ind med lærere med linjefag. Skal der opnås fuld linjefagskompetence 
på en mindre skole, så vil læreren ofte skulle undervise i sit fag på mange forskellige 
årgange og indgå i mange team om arbejdet med klassens elever. I forbindelse med 
folkeskolereformen blev der fastast en målsætning om, at 95 % af lærerne skal have 
undervisningskompetence i de fag, som de underviser i. Udover linjefaget kan 
skolelederen på den enkelte skole vurdere, at medarbejderen har 
undervisningskompetence i et fag, selv om medarbejderen ikke har linjefag i faget. 

 

Udbud af valgfag 
Skolerne skal i 7.-9. klasse tilbyde eleverne forskellige valgfag. På mindre skoler vil 
der dog være et ganske begrænset udbud af valgfag og endnu færre, der bliver 
oprettet grundet for små holdstørrelser. På større skoler med flere elever i 7.-9. klasse 
vil det være lettere at tilbyde og oprette flere forskellige valgfag med økonomisk 
rentable holdstørrelser. Der vil således som udgangspunkt være et mindre udbud af 
valgfag på en mindre skole end på en større skole. 



29  

Børne- og Skoleudvalget besluttede i april 2017, at skolerne fra skoleåret 2018/19 
skulle forsøge at etablere linjefag på tværs af skolerne for at kunne tilbyde flere fag og 
sikre en god holdstørrelse. Erfaringerne fra Gentofte og Hørsholm har været, at nogle 
af eleverne har haft vanskeligt ved at finde frem til linjefaget på en anden skole. 

 
Modellen vil blive evalueret i foråret 2019. 

 

Udbud af sprogfag 
Alle elever skal have engelsk fra 1. klasse. Fra 5. klasse skal eleverne have tysk eller 
fransk og fra 7. klasse skal eleverne tilbydes et 3. fremmedsprog, der kan være tysk, 
fransk eller spansk. På en 2-sporet skole vil der sjældent være lige mange elever, der 
vælger tysk eller fransk i 5. klasse, hvorfor det ofte vil udløse et 3. sproghold med få 
elever. På den baggrund udbyder de fleste skoler kun tysk fra 5. klasse og fransk fra 
7. klasse. Der oprettes ikke 3. fremmedsprog på alle skoler grundet for få, der søger 
det. 

 

Hold for særlige elever 
Blandt skolens elever kan der være elever med særlig behov for træning eller støtte 
eller elever med særlige kompetencer, som skal understøttes og udvikles yderligere. 
På en mindre skole kan det være vanskeligere at have elever nok til økonomisk at 
kunne tilbyde hold til disse elever. Endvidere kan det være vanskeligere på en mindre 
skole at have kompetencerne til at kunne understøtte disse særlige elevers behov. 

 

Udstyr 
Til en række fag mm. kræves særligt udstyr. Indkøb af dette udstyr er dyrere på 
mindre skoler end større, idet der er færre elever til at give et dækningsbidrag til dette 
udstyr. Derfor vil det ofte kun være store skoler, der har helt særligt udstyr eller større 
samlinger. 

 
Andet 
Udover ressourcepersoner, så er der en lang række andre basisfunktioner (tilsyn med 
samlinger, ansvarlig for diverse aktiviteter (projektuger, motionsdage, CRAFT mm), 
repræsentant i MED, skolebestyrelse mm. Til alle denne type opgaver er der en 
basistid, som bliver mere omkostningstung på en lille skole i forhold til en stor. Der kan 
derfor være færre ressourcer til at tilbyde en større vifte af disse tilbud på en mindre 
skole. 
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Skolernes økonomiske rammevilkår 
Beregningerne tager afsæt i skolernes nuværende økonomiske rammevilkår, der er 
påvirket af en samlet nedgang i elevtallet på 314 elever fra skoleåret 2014/15 til 
skoleåret 2018/19. I samme periode er antallet af klasser reduceret med to klasser, 
hvilket betyder, at reduktionen af elever primært har reduceret den gennemsnitlige 
klassekvotient. Denne reduktion i elevtallet har reduceret skolernes råderum med 
samlet ca. 11,5 mio. kr., når der tages højde for besparelsen på færre klasser. Hertil 
kommer en reduktion i skolernes elevrelaterede kronebeløb i forbindelse med 
økonomiske tilpasninger siden skoleåret 2014/15, der samlet udgør ca. 14 mio. kr. 
årligt. Endelig udestår udmøntning af et tilpasningskrav på 4 mio. kr., der blev udskudt 
i 2018 og 2019. I samme periode har der været et pres på udgifter til elever i 
kommunale og eksterne specialskoler, hvilket gør at den ekstra budgettildeling 
skolerne tidligere har fået på ca. 4 mio. kr. årligt ikke længere gives. Der er således 
tale om en markant reduktion i skolernes økonomiske råderum siden 2014. 

 

Basisudgifter til klassernes undervisning 
I bilag 1 er der lavet en beregning af de tilknyttede basisudgifter til løn, som er bundet 
til den enkelte klasse. Beregningen er baseret på, at der til en klasse skal være en 
voksen uanset elevtallet. I bilaget er beskrevet forudsætningerne for medarbejdernes 
gennemsnitlige tid sammen med eleverne, gennemsnitslønninger, samt hvilke 
medarbejdergrupper der varetager de forskellige opgaver. 
 
Udgifterne på den enkelte skole kan variere fra dette grundet andre 
gennemsnitslønninger, andet planlagt gennemsnitligt undervisningstimetal eller andre 
prioriteringer i forhold til, hvilke medarbejdergrupper, der varetager de forskellige 
opgaver. 
Den gennemsnitlige basisudgift til 1 voksen til det pligtige timetal pr. klasse er 
beregnet til: 

 
Skema 20, Basisudgift til løn pr. klasse 

Klassetrin Basisudgift til løn pr. klasse 
Børnehaveklasse 646.107 kr. 
1.-3. Klasse 677.782 kr. 
4.-6. Klasse 768.192 kr. 
7.-9. klasse 951.028 kr. 

 
Med denne gennemsnitsudgift pr. klasse, så er der samlet i skolerne bundet 222,5 
mio. kr. til lønudgifter til 1 voksen pr. klasse. 

 

Elevrelaterede udgifter 
I bilag 2 er lavet en beregning af elevrelaterede udgifter på de enkelte klassetrin. 
Beregningerne er lavet på baggrund af skolernes registrerede samlede udgifter i 2017 
på de enkelte hovedområder. Der kan på den enkelte skole være foretaget andre 
prioriteringer end dem, der ligger til grund i bilag 2. 

 
I de elevrelaterede udgifter er indarbejdet udgifter til specialundervisning og særlig 
støtte. Samlet forudsættes anvendt ca. 28 mio. kr. til særlig støtte. Da 
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specialundervisningsressourcen blev udlagt til skolerne, så blev der tillagt flere 
ressourcer i indskolingen end i udskolingen.  Da der ligeledes er indeholdt 920.000 kr. 
i den enkelte skoles basisbeløb, så betyder det, at der er væsentlig flere ressourcer pr. 
elev til specialundervisning og særlig støtte på Høsterkøb skole i forhold til de øvrige 
skoler (f.eks. ca. 3.800 kr. mere pr. elev på Høsterkøb skole end på Trørødskolen). 

 
Der er ligeledes i det elevrelaterede kronebeløb ressourcer til afdelingsledere og 
souschef. Dette suppleres af løn til skoleleder, der er indeholdt i skolens basisbeløb. 
Samlet anvendes der ca. 14 mio. kr. af det elevrelaterede kronebeløb til 
afdelingsledere og ca. 10 mio. kr. til skoleledere i skolernes basisbeløb. Der tilgår 
således flere ressourcer pr. elev til skoleledelse på de mindre skoler end de store 
skoler. 

 
I det elevrelaterede kronebeløb indgår endvidere ressourcer til skolens 
administration og tekniske servicemedarbejder. Samlet ca. 11 mio. kr. Endvidere 
indgår der ca. 11 mio. kr. i skolernes basisbeløb. Der tilgår således flere ressourcer pr. 
elev til administration og servicemedarbejdere på de mindre skoler end på de store 
skoler. 

 
Endelig indgår der i det elevrelaterede kronebeløb ressourcer til inventar, læremidler, 
ekskursioner, lejrskoler mm. Samlet ca. 18 mio. kr., der suppleres med yderligere 
ca. 3,5 mio. kr. fra skolernes basisbeløb. Der er således kun lidt flere ressourcer pr. 
elev til disse aktiviteter på de mindre skoler end til de store skoler. 
Samlet anvendes der ca. 59 mio. kr. af det elevrelaterede kronebeløb til ovennævnte 
aktiviteter.  

 
Break-even for klassekvotienter til at dække udgifter til basisløn og 
elevrelaterede udgifter. 
Der er i bilag 1 beregnet lønomkostninger til 1 voksen pr. klasse til den obligatoriske 
skoledag samt i bilag 2 beregnet elevrelaterede udgifter. I bilag 3 er der beregnet en 
økonomisk break-even for de enkelte klassetrin. Break-even angiver det elevtal, der 
skal til i den enkelte klasse på det enkelte klassetrin til at dække udgiften til basisløn 
og de beregnede elevrelaterede udgifter. 
 
Da tildelingsmodellen i 2007 blev lavet i forbindelse med dannelsen af Rudersdal 
Kommune, så var grundlaget at break-even lå ved 19 elever, således at skolerne 
kunne tildele holddannelsestimer til klasserne ved flere elever.  
På baggrund af beregninger i bilag 3 er det økonomiske break-even for 
klassekvotienten på de enkelte klassetrin, som angivet i nedenstående skema 21 

 
 Skema 21, Økonomisk break-even for klassekvotient på skolerne 

Klassetrin Økonomisk break-even for klassekvotient 
Børnehaveklasse 22,1 elever 
1. – 3. klasse 21,8 elever 
4. – 6. klasse 23,3 elever 
7. – 9. klasse 23,3 elever 
8. klasse 22,6 elever 

*Med den nuværende forsøgsordning med konfirmationsforberedelse i den understøttende 
undervisning. 
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Når break-even er højere i dag end i 2007, skyldes det økonomiske tilpasninger i den 
mellemliggende periode, samt f.eks. større selvrisiko på forsikringer, vedligeholdel- 
sesudgifter, der er udlagt til skolerne, samt en øget pensionsforpligtigelse til ledere og 
lærere, hvor en større andel i disse personalegrupper tidligere var 
tjenestemandsansatte uden pensionsomkostninger for skolen. 
 
Har skolen lavere klassekvotienter på nogle klassetrin, så må der enten overføres 
ressourcer fra klasser med klassekvotienter over break-even eller skolen må reducere 
omkostningerne på nogle af de elevrelaterede omkostninger. Har skolen et samlet 
overskud i forhold til break-even, så kan der tilføres holddannelsestimer eller 
prioriteres flere ressourcer til nogle af de elevrelaterede omkostninger. 
I praksis vil skolen ofte skulle etablere et ekstra valgfagshold eller mindre sproghold, 
der vil binde nogle af de evt. frigivne holdtimer. 
 
Bilag 3 viser, at skolerne i endnu højere grad er blevet afhængige af stabile og pæne 
klassekvotienter for at kunne finansiere basisydelsen eller have mulighed for at kunne 
prioritere ressourcer til særlige tiltag. 

 

Skolernes forventede gennemsnitlige klassekvotienter 2018-30 og forventet 
økonomi i forhold til break-even. 
I bilag 4 er oversigt over de enkelte skolers forventede gennemsnitlige 
klassekvotienter på baggrund af elevtalsprognosen for Rudersdal Kommune 2018- 
2030. På baggrund af de gennemsnitlige forventede klassekvotienter i 2018-2030 er 
beregnet den enkelte skoles økonomiske balance i forhold til break-even med de 
forudsætninger, der er beskrevet i bilag 1-3. 
 
Modellen tager udgangspunkt i skolernes nuværende samlede forbrug og er derfor 
samlet i balance i skoleåret 2018/19, hvor tidligere skoleårs tilpasninger er indarbejdet. 
I 2019/20 forventes skolerne samlet at have en positiv økonomisk balance på 0,5 mio. 
kr. fra skoleåret 2020/21 vil det forventede elevtalsfald dog påvirke skolernes samlede 
økonomiske balance i en negativ retning, der stiger til omkring 3 mio. kr./årligt i 
slutningen af prognoseperioden. Samlet er der en negativ økonomisk balance for alle 
skoler på 16,5 mio. kr. 
Samlet er tallet udtryk for, om skolerne har et positivt eller negativt råderum i forhold til 
de forudsætninger, der er indlagt i forhold de forudsætninger, der er beskrevet i forhold 
til klasserelaterede og elevrelaterede udgifter i bilag 1 og 2. 
 
Bilag 4 viser, at der er store forskelle mellem de enkelte skolers økonomiske balance. 
Dette er samlet i nedenstående skema 18, der viser skolernes positive eller negative 
økonomiske råderum i prognoseårene 2018/19 til 2029/30 på baggrund af den 
forventede gennemsnitlige klassekvotient på de enkelte klassetrin. 
Har en skole en positiv balance, er det et udtryk for skolens mulighed for at tilføre 
holddannelsestimer til klasser med høje klassekvotienter og eller prioritere yderligere 
ressourcer til aktiviteter, der finansieres af det elevrelaterede kronebeløb jf. bilag 2. 
Omvendt er skoler med en negativ balance nødt til at reducere i udgifterne til de 
elevrelaterede udgifter beskrevet i bilag 2 for at kunne finansiere det obligatoriske 
timetal for eleverne med 1 voksen jf. bilag 1. Ønsker skolen at tilføre ressourcer til 
holddannelsestimer, så er skolen nødt til at reducere yderligere i udgifterne til de 
elevrelaterede udgifter beskrevet i bilag 2. 
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Skema 22, Skolernes økonomiske balance 2018/19 – 2029/30 på baggrund af forventede 
klassekvotienter på de enkelte klassetrin og skoler 

 
18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 

 
Total 

Birkerød Skole 5.710  599.859  172.293  -64.049  -261.692  -377.409  -207  -358.429  -483.731  -583.036  -596.175  -180.136  -2.127.001  

Bistrupskolen -579.309  -905.850  -1.387.445  -999.113  -1.235.243  -1.240.519  -1.419.593  -1.341.599  -1.337.857  -1.454.261  -1.340.964  -1.357.649  -14.599.402  

Dronninggårdskolen 416.875  275.045  350.151  648.017  483.956  275.522  -588.685  -199.676  -312.424  -652.466  -364.070  -358.213  -25.968  

Høsterkøb Skole 64.579  201.997  -746.870  -862.014  -985.715  -879.686  -561.377  -497.123  -331.948  -326.224  -317.758  -415.888  -5.658.027  

Ny Holte Skole 272.952  405.945  149.044  -33.372  -103.325  91.995  22.500  30.210  83.449  33.079  25.359  56.323  1.034.158  

Nærum Skole -475.133  -269.383  39.122  302.374  519.363  586.718  1.089.310  1.090.114  876.431  599.156  922.908  930.596  6.211.576  

Sjælsøskolen -236.276  72.565  -116.169  461.321  735.253  710.790  652.137  1.193.465  1.011.552  887.891  694.174  797.739  6.864.441  

Skovlyskolen -119.489  -390.657  -666.623  -801.425  -1.000.349  -1.129.603  -1.215.498  -1.314.945  -1.585.216  -1.698.486  -1.930.208  -1.959.994  -13.812.492  

Toftevangskolen 967.351  561.990  607.206  508.775  727.815  568.917  481.729  500.590  395.801  356.950  278.828  291.558  6.247.509  

Trørødskolen 821.859  1.019.005  1.160.562  1.045.093  1.076.544  982.882  1.037.889  1.033.983  1.034.911  1.405.461  1.424.139  1.510.151  13.552.481  

Vangeboskolen -1.060.086  -1.444.525  -1.521.036  -1.686.984  -1.742.942  -1.819.555  -1.807.706  -1.773.343  -1.209.038  -1.049.655  -1.588.817  -1.531.382  -18.235.068  

Vedbæk Skole -640.746  -118.085  403.805  198.538  -518.846  26.952  127.666  307.866  -206.526  -233.041  -676.063  -616.242  -1.944.720  

Rudersdal -561.712  7.907  -1.555.960  -1.282.840  -2.305.181  -2.202.997  -2.181.834  -1.328.887  -2.064.596  -2.714.631  -3.468.647  -2.833.137  -22.492.515  

 
Som det fremgår af skema 22, så er der seks skoler med en økonomisk positiv 
balance og seks skoler med en negativ økonomisk balance i skoleåret 2018/19. To af 
de seks skoler (Toftevangskolen og Trørødskolen) har dog en negativ overførsel fra 
2017 og forventes således at anvende den positive økonomiske balance til at 
nedskrive denne negative overførsel. Bistrupskolen, Nærum skole, Vangeboskolen og 
Vedbæk skole har alle en negativ balance på mere end 400.000 kr. Da disse fire 
skoler alle har en negativ overførsel, så skal de både tilpasse de elevrelaterede 
udgifter til en økonomisk balance samt foretage yderligere tilpasninger for at kunne 
nedskrive deres negative overførsler. 

 
Ses der samlet på perioden fra 2018/19 til 2029/30, så er der meget store forskelle i 
skolernes samlede positive eller negative økonomiske råderum. Det største positive 
økonomiske råderum har Trørødskolen med 13.5 mio. kr. Efterfulgt af Sjælsøskolen 
(6.8 mio. kr.), Nærum skole (6.2 mio.kr) og Toftevangskolen (6.2 mio. kr.), der alle har 
et positivt økonomisk råderum. For alle fire skoler er dette positive økonomiske 
råderum betinget af højere gennemsnitlige klassekvotienter, der vil tilskrive brugen af 
flere timer til holddannelse, og dermed reducere det økonomiske råderum. For 
Nærum skole gælder som tidligere beskrevet, at elevtallet meget let kan resultere i 
dannelsen af en ekstra klasse, som vil fjerne det økonomiske råderum. 

 
Tre skoler har et alvorligt negativt økonomisk råderum for den samlede periode. Det er 
Vangeboskolen (18.2 mio. kr.), Bistrupskolen (14,6 mio. kr.) og Skovlyskolen (13,8 
mio. kr.). For alle disse tre skoler vil den forventede elevtalsudvikling gøre det yderst 
vanskeligt at skabe en økonomisk balance og dække det obligatoriske timetal hos 
eleverne. 

 
Fastholdes den nuværende skolestruktur, så vil skolerne med et negativt råderum 
skulle tilføres ressourcer til at være i en økonomisk balance. Samlet skal de tilføres ca. 
62 mio. kr. i perioden fra 2018/19 til 2029/30. Det vil dog kun skabe en økonomisk 
balance for disse skoler, men ikke forbedre de faglige rammevilkår. Den ekstra tilførsel 
til disse skoler vil øge forskellen i udgift pr. elev mellem de enkelte skoler i kommunen. 
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Kapitel 7 Skolestrukturer og økonomiske konsekvenser 
Som det ses af de foregående afsnit, så kan skolestrukturen have stor betydning for 
de samlede udgifter til kommunens skoledrift, men også for elevudgifterne på den 
enkelte skole samt ikke mindst for de kvalitative og økonomiske rammevilkår på den 
enkelte skole. 

 
For at sikre en klassedannelse med stabile klassekvotienter, så skabes det bedst med 
grunddistrikter med elever til tre spor eller flere. Skolerne fysiske indretning og antal af 
spor er afgørende for omkostninger til ejendomsudgifter pr. elev. Udgifter til 
basisaktiviteter er højere på en lille skole end på en stor, og dermed bliver udgifterne 
pr. elev større på mindre skoler end på større skoler. På de større skoler er det lettere 
at etablere stærke faglige miljøer, hvor medarbejderne udvikler deres praksis i det 
enkelte fag og have særligt udstyr til faget. Det er ligeledes lettere at have særlige 
spidskompetencer og ressourcepersoner og generelt vil omkostningerne til disse være 
lavere pr. elev. Det vil ligeledes være lettere på de større skoler, at etablere flere 
valgfag, sproghold og tilbud til elever med særlige behov på den store skole. 

 
I forbindelse med en strukturel ændring vil der forventeligt være nogle transaktions- 
omkostninger i form af bekymring hos brugere og medarbejdere i forhold til 
forandringer, som vil kunne flytte fokus fra skolens kerneaktivitet. Endvidere vil der 
tilgå tid til sammenlægningen, og der kan være behov for ændringer af fysiske rammer 
mm., som skal medtænkes i de evt. strukturelle ændringer. 

 
I nedenstående er beskrevet nogle helt overordnede konsekvenser af forskellige 
strukturelle valg. Disse vil skulle konkretiseres yderligere i forbindelse med konkrete 
forslag. 

Bevare eksisterende skolestruktur 
Rudersdal Kommune kan vælge at bevare den nuværende skolestruktur. 
Konsekvensen af dette vil være, at flere skoler vil blive presset på at kunne levere 
minimumstimetallet til eleverne. Tildelingsmodellen kan ændres, hvilket vil fjerne evt. 
råderum på de skoler med en rentabel drift og behov for timer til holddannelse grundet 
høje klassekvotienter. 

 
Samtidig vil der blive en endnu større forskel i udgiften pr. elev på de enkelte skoler. 
Udgiften pr. elev vil være stigende, men den direkte ressource til eleverne og skolens 
råderum vil blive mindre. Der vil være behov for at tilføre flere ressourcer til skolerne, 
hvis det nuværende serviceniveau skal fastholdes eller forbedres. 

Lukning af skoler 
Lukning af skoler vil give en direkte årlig besparelse eller mulighed for ekstra tildeling 
til øvrige skoler på mellem 3,5 og 6,5 mio. kr. om året pr. matrikel. Bygningerne kan 
sælges eller anvendes til andre offentlige formål. Eleverne flyttes til andre skoler, der 
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vil få et større elevgrundlag og være medvirkende til at disse skoler får en mere stabil 
klassedannelse og et større økonomisk råderum. Nogle af eleverne kan få længere til 
skole og enkelte kan være berettiget til transport til og fra skole. 

Sammenlægning af skoler 
Ved sammenlægning af skoler bevares som udgangspunkt de tidligere skolers 
matrikler. Men skolen på flere matrikler får fælles drift, ledelse, skolebestyrelse mm. 
Skolens grunddistrikt får en størrelse, der er medvirkende til at skabe en stabil 
klassedannelse. Det er skolen, der beslutter, hvilken matrikel eleverne placeres på, 
dog under hensyntagen til afstandskriteriet mellem skole og hjem. En lang række 
basisfunktioner bliver samlet, der vil dog fortsat være behov for drift af bygninger og 
være nogle basisfunktioner på den enkelte matrikel. Udover at forbedre skolens 
råderum, så vurderes det, at der vil være ca. 2 mio. kr./årligt at spare på tildelingen af 
basisbeløbet ved sammenlægning af to skoler og 4 mio. kr./årligt ved sammenlægning 
af tre skoler. 
Skolerne vil have mulighed for en bedre klassedannelse og evt. samling af 
udskolingsklasser, der kan være med til at frigive kvadratmeter., der kan reducere 
skolens og kommunens samlede udgifter til bygninger. 

Udskolingsskoler 
Antallet af skoler med udskoling (6./7. – 9. Klasse) kan reduceres fra de nuværende 
11 til færre skoler med udskoling. En model der i dag kendes fra Høsterkøb skole og 
Sjælsøskolen. Ved modellen kan der bevares et skoletilbud for indskoling og 
mellemtrin i lokalområdet. Modellen vil skabe en bedre klassedannelse i udskolingen 
på udskolingsskolerne og skabe et bedre økonomisk råderum, styrke det faglige miljø 
og tilbud til udskolingens elever. Endelig vil det give en bedre faglokaleudnyttelse og 
kvadratmeter vil kunne afgives på de skoler, der ikke skal have udskoling længere. De 
skoler, der skal have udskoling, kan evt. reduceres i elevtallet i indskolingen, således 
at indskolingsskolerne sikres et stabilt elevoptag med en hensigtsmæssig 
klassedannelse. Antallet af udskolingsskoler skal sikre, at ingen elever i udskolingen 
vil få længere til skole end afstandskriteriet på 6-7 km. 

Kombinationer af modeller 
Den forventede elevtalsudvikling er ikke ens i hele kommunen. Afstanden mellem 
skolerne er forskellige i kommunen. Skolernes fysiske rammer, driftsomkostninger og 
kapacitet er forskellige. Det kan derfor være relevant at forholde sig til, om det skal 
være en fælles model for hele kommunen eller kombinationer af ovenstående 
modeller bedst vil kunne sikre skolerne i Rudersdal Kommune et kvalitativt og 
økonomisk stabilt fundament i fremtiden. 
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Kapitel 8 Konklusion og forvaltningens anbefalinger 
De seneste års økonomiske tilpasninger og fald i elevtallet har presset skolernes 
økonomi markant og flere af skolerne kan kun tilbyde eleverne minimumstimetallet 
uden mulighed for holddannelse mm. Dette vil blive yderligere forstærket i de 
kommende skoleår, hvor elevtallet forventes at falde yderligere. 

 
I rapporten er beskrevet, hvordan skolestrukturen kan påvirke skolernes kvalitative 
udvikling og økonomiske rammevilkår. Skoler med et grunddistrikt på minimum tre 
spor kan give et stabilt grundlag for klassedannelse, der kan sikre skolerne et 
økonomisk råderum. Udgiften pr. elev falder ved større skoler, idet en lang række af 
basisudgifterne ved at drive en skole fordeles på et højere elevtal. Med et højere 
elevtal på en skole styrkes mulighederne for stærke fagfaglige miljøer, udstyr og 
faciliteter, særlige tilbud til eleverne og holddannelse, der kan understøtte elevernes 
forskellige forudsætninger og behov. 

 
Ved en evt. ændring af skolestrukturen skal et sådan forslag fremlægges senest d. 1. 
november forud for det skoleår, hvor ændringen ønskes realiseret. Når et forslag 
fremlægges skal det udsendes i høring med mindst 8 ugers høringsfrist. Hvis der 
kommer indsigelser mod forslaget, så kan endelig beslutning først vedtages tidligst fire 
uger efter høringsfristens udløb. En endelig beslutning skal tages af 
Kommunalbestyrelsen senest den 1. marts forud for det skoleår, hvor beslutningen 
skal være gældende. 
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Bilag til rapporten 



2  

 
 

Bilag 1 Oversigt skolernes basisudgifter til gennemførelse af skolens 
obligatoriske tid pr. klasse 

 
Forudsætninger for beregningerne: 
Gennemsnitlig undervisningstid børnehaveklasseledere 820 timer 
Gennemsnitlig undervisningstid lærere 790 timer 
Gennemsnitlig tid sammen med eleverne pædagoger 1250 timer 
Gennemsnitsløn børnehaveklasseledere (brutto) 490.000 kr. 
Gennemsnitsløn lærere (brutto) 515.000 kr. 
Gennemsnitsløn pædagoger (brutto) 415.000 kr. 

 
Klasserelateret udgifter 
Børnehaveklasse bh.kl. leder Pædagoger Forudsætning 
Undervisning (750 timer) 448.189   
Pauser/frikvarter (200 timer)  65.958 (1 pædagog til 1 klasse) 
Understøttende undervisning (250 timer) 41.831 59.362 70t lærer og 180 pæd 
Samlet 615.340   
Vikar 5 % 30.767   
TOTAL 646.107   

 
Indskoling (1-3. klasse) Lærere Pædagoger Forudsætning 
Undervisning (760 timer) 494.823   
Pauser/frikvarter (200 timer)  32.979 (1 pædagog til 2 klasser) 
Understøttende undervisning (240 timer) 78.130 39.575 120t lærer + 120 t pæd 
Samlet 645.507   
Vikar 5 % 32.275   
TOTAL 677.782   

 
Mellemtrin (4-6. klasse) Lærere Pædagoger Forudsætning 
Undervisning (920 timer) 598.997   
Pauser/frikvarter (200 timer)  21.986 (1 pædagog til 3 klasser) 
Understøttende undervisning (200 timer) 89.198 21.436 135 t lærer + 65t pæd 
Samlet 731.617   
Vikar 5 % 36.581   
TOTAL 768.198   

 
Udskoling (7.-9. klasse) Lærere Pædagoger Forudsætning 
Undervisning (950 timer) 618.529   
Pauser/frikvarter (200 timer)  16.489 (1 pædagog til 4 klasser) 
Understøttende undervisning (250 timer) 130.217 16.489 200t lærer + 50 t pæd 
Samlet 781.725   
Vikar 5 % 39.086   
TOTAL 820.811   
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Samlet er der bundet 211,5 mio. kr. i løn til klassernes basisundervisning. 
 

Klasserelaterede udgifter kl.udgift klasser Total 
bh.klasse 646.107 27 17.444.882 
1.-3.klasse 677.782 87 58.967.069 
4.-6.klasse 768.198 85 65.296.862 
7.-9.klasse 820.811 85 69.768.952 
Samlet   211.477.765 
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Bilag 2 Elevrelaterede udgifter på de enkelte klassetrin 
 

Udover udgifterne til basisundervisningen jf. bilag 1, så har skolerne udgifter til en 
lang række andre basis og elevrelaterede udgifter. Disse udgifter er opgjort 
nedenfor på baggrund af træk fra skolernes samlede udgifter. Der kan således være 
forskel i skolernes prioriteringer. 

 
Specialundervisning særlig støtte 
Til skolens basisbeløb og elevrelaterede kronebeløb er der tilført ekstra ressourcer 
til specialunder- visning og særlig støtte til elever. Hver skole har 920.000 kr. i 
basisbeløb og mellem 1.800 kr. og 3.500 kr. i det elevrelaterede kronebeløb. 
Samlet vurderes skolerne at have 28 mio. kr. til special- undervisning mm. 
Skolerne er tillagt en større ressource til særlig støtte til elever i indskolingen end 
elever i udskolingen. 

 
Skoleledelse 
Løn til skoleleder er indeholdt i basisbeløbet. Lønudgifter til souschef og 
afdelingsledere er indeholdt i det elevrelaterede kronebeløb. 

 
Administration og teknisk service 
Til skolens administration og tekniske service indgår et basisbeløb til alle skoler (lidt 
mindre på Høsterkøb grundet kun 1 servicemedarbejder). Øvrigt personale og 
udgifter kommer dækkes af det elevrelaterede kronebeløb. 

 
Inventar, læremidler, elevaktiviteter, lejrskoler mm. 
Der indgår et mindre beløb i basisbeløbet til skolerne til basislæremidler, udstyr 
mm. Resten dækkes af det elevrelaterede kronebeløb. Udgiften er lidt højere i 
udskolingen bl.a. ekskursioner og lejrskoler samt flere fagområder. 

 
Skema bilag 2, Anslåede udgifter fordelt på aktivitetsområder og klassetrin 

 

Elevrelateret udgifter bh. Kl 1.-3. kl 4.-6. kl 7.-9 kl I alt 
Beløb fra 

basis Samlet 
Antal børn 588 2.018 2.051 1.816 6.473     
  
Specialundervisning 
særlig støtte   2.500    3.600    2.500   1.800    17.131.100     11.040.000   28.171.100  

Aflelingsledere     2.200  2.000   2.000   2.400    13.790.000    10.116.000   23.906.000  

Administration         850   875   900    950    5.836.650      6.000.000   11.836.650  

Teknisk service   700  700   700   700   4.531.100   5.500.000  10.031.100  

Inventar   500   500  500     500   3.236.500    3.236.500  
Læremidler, elev 
aktiviteter. M.m  2.500  3.500  3.500   5.500   25.699.500   3.360.000  29.059.500  

SAMLET  9.250   11.175   10.100   11.850   70.224.850  36.016.000  106.240.850  
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Bilag 3 Oversigt over break-even for elevtal i klasserne på forskellige 
klassetrin 

 
Denne oversigt viser, hvor mange elever der skal være i en klasse for at den kan give 
ressourcer til ekstra holddannelsestimer eller andet på skolen i forhold til udgifter 
opgjort i bilag 1 og 2. 

 
Skema 1, bilag 3, sammenhæng mellem elevrelateret kronbeløb, elevtal og bundne udgifter i 
børnehaveklassen 
 BH. Klasse 

Elevtal Budget Udgifter Udgiftsbalance 
1     38.582      655.357  -616.775  
2             77.164       664.607  -587.443  
3           115.746        673.857  -558.111  
4           154.328         683.107  -528.779  
5           192.910      692.357  -499.447  
6           231.492    701.607  -470.115  
7           270.074     710.857  -440.783  
8           308.656     720.107  -411.451  
9           347.238     729.357  -382.119  

10           385.820      738.607  -352.787  
11           424.402      747.857  -323.455  
12           462.984    757.107  -294.123  
13           501.566   766.357  -264.791  
14           540.148     775.607  -235.459  
15           578.730    784.857  -206.127  
16           617.312      794.107  -176.795  
17           655.894    803.357  -147.463  
18           694.476   812.607  -118.131  
19           733.058   821.857  -88.799  
20           771.640    831.107  -59.467  
21 810.222     840.357   -30.135 
22 848.804      849.607  -803 
23           887.386       858.857  28.529  
24           925.968     868.107  57.861  
25           964.550    877.357  87.193  
26       1.003.132  886.607  116.525  
27       1.041.714   895.857  145.857  
28       1.080.296    905.107  175.189  
29       1.118.878   914.357  204.521  
30       1.157.460   923.607  233.853  
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Skema 2, bilag 3, sammenhæng mellem elevrelateret kronbeløb, elevtal og bundne udgifter i 
1.-3. Klasse. 

 
 1. – 3. Klasse 

Elevtal Budget Udgifter Udgiftsbalance 
1           42.232         688.957  -646.725  
2           84.464         700.132  -615.668  
3        126.696         711.307  -584.611  
4        168.928         722.482  -553.554  
5        211.160         733.657  -522.497  
6        253.392         744.832  -491.440  
7        295.624         756.007  -460.383  
8        337.856         767.182  -429.326  
9        380.088         778.357  -398.269  

10        422.320         789.532  -367.212  
11        464.552         800.707  -336.155  
12        506.784         811.882  -305.098  
13        549.016         823.057  -274.041  
14        591.248         834.232  -242.984  
15        633.480         845.407  -211.927  
16        675.712         856.582  -180.870  
17        717.944         867.757  -149.813  
18        760.176         878.932  -118.756  
19        802.408         890.107  -87.699  
20        844.640         901.282  -56.642  
21        886.872         912.457      -25.585  
22        929.104         923.632  5.472  
23        971.336         934.807  36.529  
24     1.013.568         945.982  67.586  
25     1.055.800         957.157  98.643  
26     1.098.032         968.332  129.700  
27     1.140.264         979.507  160.757  
28     1.182.496         990.682  191.814  
29     1.224.728      1.001.857  222.871  
30     1.266.960      1.013.032  253.928  
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Skema 3, bilag 3, sammenhæng mellem elevrelateret kronbeløb, elevtal og bundne udgifter i 
4.-6. Klasse. 

 
 4. – 6. Klasse 

Elevtal Budget Udgifter Udgiftsbalance 
1 43.055  778.298  -735.243  
2   86.110  788.398  -702.288  
3      129.165  798.498  -669.333  
4      172.220  808.598  -636.378  
5      215.275  818.698  -603.423  
6      258.330  828.798  -570.468  
7      301.385  838.898  -537.513  
8      344.440  848.998  -504.558  
9      387.495  859.098  -471.603  

10      430.550  869.198  -438.648  
11      473.605  879.298  -405.693  
12      516.660  889.398  -372.738  
13      559.715  899.498  -339.783  
14      602.770  909.598  -306.828  
15      645.825  919.698  -273.873  
16      688.880  929.798  -240.918  
17      731.935  939.898  -207.963  
18      774.990  949.998  -175.008  
19      818.045  960.098  -142.053  
20      861.100  970.198  -109.098  
21      904.155  980.298  -76.143  
22      947.210  990.398  -43.188  
23      990.265  1.000.498  -10.233  
24  1.033.320  1.010.598  22.722  
25  1.076.375  1.020.698  55.677  
26  1.119.430  1.030.798  88.632  
27  1.162.485  1.040.898  121.587  
28  1.205.540  1.050.998  154.542  
29  1.248.595  1.061.098  187.497  
30  1.291.650  1.071.198  220.452  
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Skema 4, bilag 3, sammenhæng mellem elevrelateret kronbeløb, elevtal og bundne udgifter i 
7. og 9. klasse 

 
 7. – 9. Klasse 

Elevtal Budget Udgifter Udgiftsbalance 
1      47.054  832.661  -785.607  
2      94.108  844.511  -750.403  
3      141.162  856.361  -715.199  
4      188.216  868.211  -679.995  
5      235.270  880.061  -644.791  
6      282.324  891.911  -609.587  
7      329.378  903.761  -574.383  
8      376.432  915.611  -539.179  
9      423.486  927.461  -503.975  

10      470.540  939.311  -468.771  
11      517.594  951.161  -433.567  
12      564.648  963.011  -398.363  
13      611.702  974.861  -363.159  
14      658.756  986.711  -327.955  
15      705.810  998.561  -292.751  
16      752.864  1.010.411  -257.547  
17      799.918  1.022.261  -222.343  
18      846.972  1.034.111  -187.139  
19      894.026  1.045.961  -151.935  
20      941.080  1.057.811  -116.731  
21      988.134  1.069.661  -81.527  
22    1.035.188  1.081.511  -46.323  
23    1.082.242         1.093.361  -11.119  
24    1.129.296        1.105.211  24.085  
25    1.176.350        1.117.061  59.289  
26    1.223.404       1.128.911                       94.493  
27    1.270.458  1.140.761  129.697  
28    1.317.512          1.152.611  164.901  
29    1.364.566         1.164.461  200.105  
30    1.411.620           1.176.311  235.309  
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I 8. klasse indgår Rudersdal Kommune i en forsøgsordning under Undervisnings- 
ministeriet, hvor konfirmationsforberedelsen er placeret som en del af den under- 
støttende undervisning (elever der ikke deltager i konfirmationsforberedelsen 
modtager understøttende undervisning). Der er tale om samlet 56 timer af den 
understøttende undervisning i 8. klasse, som skolen ikke har udgift til. 
Alle skoler undtagen Sjælsøskolen deltager i forsøget. 

 
Skema 5, bilag 3, sammenhæng mellem elevrelateret kronbeløb, elevtal og bundne udgifter i 
8. klasse 

 
 

 Særligt 8. Klasse 
Elevtal Budget Udgifter Udgiftsbalance 

1        47.054       799.799  -752.745  
2        94.108       811.649  -717.541  
3      141.162       823.499  -682.337  
4      188.216       835.349  -647.133  
5      235.270       847.199  -611.929  
6      282.324       859.049  -576.725  
7      329.378       870.899  -541.521  
8      376.432       882.749  -506.317  
9      423.486       894.599  -471.113  

10      470.540       906.449  -435.909  
11      517.594       918.299  -400.705  
12      564.648       930.149  -365.501  
13      611.702       941.999  -330.297  
14      658.756       953.849  -295.093  
15      705.810       965.699  -259.889  
16      752.864       977.549  -224.685  
17      799.918       989.399  -189.481  
18      846.972   1.001.249  -154.277  
19      894.026   1.013.099  -119.073  
20      941.080   1.024.949  -83.869  
21      988.134   1.036.799  -48.665  
22  1.035.188   1.048.649  -13.461  
23  1.082.242   1.060.499  21.743  
24  1.129.296   1.072.349  56.947  
25  1.176.350   1.084.199  92.151  
26  1.223.404   1.096.049  127.355  
27  1.270.458   1.107.899  162.559  
28  1.317.512   1.119.749  197.763  
29  1.364.566   1.131.599  232.967  
30  1.411.620   1.143.449  268.171  
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Bilag 4 Forventede klassekvotienter på skolerne i Rudersdal Kommune 
2018-2030 set i forhold til økonomisk break-even 

 
Nedenstående skemaer viser den forventede udvikling i klassekvotienter i henhold til 
elevtalsprognosen 2018-2030 for alle skolerne i Rudersdal Kommune. Årgange der 
er markeret med rødt, er årgange med klassekvotienter, hvor klassekvotienten ikke 
når op over det beregnede break-even for elevgruppens udgifter. Dette kan delvist 
dækkes af klasser med en klassekvotient over break-even, men vil have den 
konsekvens, at klasser med høje klassekvotienter ikke kan tilføres timer til f.eks. 
holddannelse. Forudsætningen for skolens samlede økonomiske balance til at kunne 
dække minimumstimetallet er en samlet gennemsnitlig klassekvotient på ca. 22,6 
elever. Den er lidt lavere for Høsterkøb skole, idet økonomisk break-even for de 
yngste klasser er lidt lavere end for de ældste klasser. 
Oversigterne forudsætter, at der ikke sker yderligere tilpasninger af skolernes 
økonomi. 

 
Den beregnede break-even på de forskellige klassetrin: 
Børnehaveklasse : 22,1 elever 
1.-3. klasse : 21,8 elever 
4.-6. klasse : 23,3 elever 
7. og 9. klasse : 23,3 elever 
8. klasse* : 22,6 elever 
*Med den nuværende forsøgsordning med konfirmationsforberedelse i den understøttende 
undervisning. 

 
Beregnet økonomisk balance 
På baggrund af elevtalsprognosens gennemsnitlige klassekvotienter og beregning af 
break-even er der for hver skole hvert skoleår beregnet skolens økonomiske balance. 
Den økonomiske balance angiver i hvor høj grad skolen har mulighed for at holde det 
serviceniveau, som er angivet i bilag 2, der er udtryk for skolernes nuværende 
gennemsnitlige serviceniveau. 
Har skolen en positiv balance, så er der plads til ekstra timer til holddannelse eller 
øge udgift til andet (inventar, læremidler, ekskursioner, særligt tilrettelagt 
undervisning mm). 
Er den økonomiske balance negativ, så kan skolen kun holde budgettet ved at 
reducere udgiften på de i bilag 2 nævnte områder for at kunne dække skolens 
minimumstimetal. 
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Birkerød skole 
Birkerød skole forventes i hele perioden at være en primært 3-sporet skole med 28- 
30 klasser. 
Skema 1 – bilag 4, Birkerød skole klassekvotienter. break-even og økonomisk balance 

 
Birkerød skole forventes at have økonomisk balance i de kommende tre år, men vil 
blive presset økonomisk fra 2021/22 og efterfølgende år, hvor den gennemsnitlige 
klassekvotient forventes at ligge mellem 21,3 og 22,5. Skolens samlede resultat over 
perioden er -2,1 mio. kr. 

 
Bistrupskolen 
Bistrupkolen forventes i hele perioden at være en primært 2-sporet skole med 19-21 
klasser. 

Skema 2 – bilag 4, Bistrupskolen klassekvotienter, break-even og økonomisk balance 

 
Bistrupskolens økonomi er allerede presset og vil blive yderligere presset i de 
kommende med forventede gennemsnitlig klassekvotient på skolen mellem 19,2 og 
20,7. Skolens samlede resultat over perioden er -14,6 mio. kr. 

 
  

Klassekvotienter
NAVN KL 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30
Birkerød Skole 0 20,5          19,9          19,7          21,5          22,2          21,4          20,9          20,5          20,6          20,4          20,3          20,2          

1 22,4          20,7          20,4          19,9          21,8          22,4          21,6          21,2          20,9          21,0          20,8          20,7          
2 23,5          23,0          21,1          20,9          20,2          22,1          22,6          22,0          21,6          21,2          21,3          21,2          
3 19,9          24,2          23,5          21,6          21,4          20,6          22,4          22,9          22,3          21,9          21,6          21,8          
4 23,7          20,3          24,8          24,0          22,1          21,9          21,1          22,9          23,3          22,8          22,4          22,1          
5 25,8          23,4          20,2          24,6          23,8          21,9          21,8          20,9          22,6          23,0          22,6          22,2          
6 26,6          26,0          23,7          20,5          24,9          24,0          22,1          22,0          21,1          22,9          23,2          22,8          
7 21,6          27,8          26,2          23,8          20,7          25,0          24,3          22,5          22,1          21,2          22,9          23,1          
8 19,4          26,4          25,7          23,9          21,8          18,9          22,9          22,3          20,5          20,2          19,4          20,9          
9 23,6          27,5          24,3          24,0          22,1          20,2          26,3          21,3          20,7          19,0          18,8          27,1          

Birkerød Skole Total 22,5          23,7          22,9          22,4          22,1          21,8          22,5          21,8          21,6          21,4          21,3          22,0          
5.710 599.859 172.293 -64.049 -261.692 -377.409 -207 -358.429 -483.731 -583.036 -596.175 -180.136 

Klassekvotienter
NAVN KL 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30
Bistrupskolen 0 21,2          23,6          22,1          24,5          21,9          23,7          23,1          24,8          22,7          22,6          23,6          22,5          

1 24,6          21,1          23,0          21,8          24,1          21,8          23,2          22,8          24,4          22,3          22,3          23,2          
2 23,5          23,3          20,2          21,7          20,8          23,0          20,8          22,0          21,6          23,3          21,2          21,2          
3 16,4          21,6          21,5          19,0          20,0          19,3          21,4          19,4          20,4          20,1          21,8          19,7          
4 25,7          15,7          20,0          19,9          17,9          18,5          18,0          19,9          18,1          19,0          18,7          20,4          
5 20,0          24,5          15,3          19,1          19,2          17,4          17,8          17,3          19,3          17,5          18,3          18,0          
6 20,8          16,6          20,2          25,6          15,7          15,8          14,8          14,7          14,3          16,1          14,5          15,1          
7 18,8          20,2          16,1          18,7          25,8          15,5          15,7          25,8          14,6          14,3          15,0          14,5          
8 23,2          18,9          20,2          16,4          18,7          27,0          16,0          16,0          27,1          15,0          14,7          15,4          
9 19,6          21,0          17,1          18,3          14,6          16,8          24,2          14,3          14,4          24,2          26,8          26,3          

Bistrupskolen Total 21,3          20,7          19,6          20,2          19,6          19,5          19,2          19,4          19,3          19,2          19,3          19,3          
-579.309 -905.850 -1.387.445 -999.113 -1.235.243 -1.240.519 -1.419.593 -1.341.599 -1.337.857 -1.454.261 -1.340.964 -1.357.649 



12  

Dronninggårdskolen 
Dronninggårdskolen forventes i hele perioden at være en primært 3-sporet skole med 
27-29 klasser. Skolen har derudover en specialklasserække med ca. 50 elever. 

Skema 3 – bilag 4, Dronninggårdskolen klassekvotienter, break-even og økonomisk balance 

 
Dronninggårdskolen forventes at have balance i økonomien de kommende seks år, 
men vil blive presset hårdt økonomisk fra 2024/25 og efterfølgende år, hvor den 
gennemsnitlige klassekvotient forventes at ligge mellem 21,1 og 21,8. Skolens 
samlede resultat over perioden er 0,1 mio. kr. 

 
Høsterkøb skole 
Høsterkøb skole forventes i hele perioden at være en primært 2-sporet skole med 10- 
12 klasser. 

Skema 4 – bilag 4, Høsterkøb skole klassekvotienter, break-even og økonomisk balance. 

 
Høsterkøb skole forventes at have positiv balance i økonomien de kommende 2 år, 
men vil blive presset hårdt økonomisk fra 2020/21 og efterfølgende år, hvor den 
gennemsnitlige klassekvotient forventes at ligge mellem 18,4 og 21,1. Skolens 
samlede resultat i perioden er -5,6 mio.kr. 

 
Ny Holte skole 
Ny Holte skole forventes i hele perioden at være en primært 2-sporet skole med 20- 
22 klasser. 

Skema 5 – bilag 4, Ny Holte skole klassekvotienter, break-even og økonomisk balance. 

 

Klassekvotienter
NAVN KL 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30
Dronninggårdskolen 0 24,0          21,4          24,5          19,4          20,2          19,7          19,9          22,0          20,5          21,0          20,2          21,3          

1 23,2          24,4          21,3          25,2          19,5          20,3          19,9          19,9          22,1          20,5          21,0          20,1          
2 27,0          24,3          24,9          21,4          26,0          19,8          20,6          20,2          20,2          22,4          20,8          21,3          
3 21,9          27,1          25,8          26,0          21,9          27,2          20,3          21,2          20,9          20,7          22,9          21,3          
4 25,0          22,3          27,0          26,8          26,6          22,1          18,7          20,7          21,6          21,3          21,1          23,2          
5 21,5          24,1          21,7          26,0          26,7          26,2          21,6          27,8          20,3          21,2          20,9          20,6          
6 25,3          21,2          23,9          21,9          25,9          27,3          27,0          21,7          18,9          20,5          21,4          21,1          
7 23,3          26,1          21,5          25,5          22,7          26,7          20,2          26,3          22,7          19,8          22,3          22,1          
8 21,5          21,4          23,8          26,0          23,3          20,9          24,4          18,7          24,1          20,8          27,3          20,4          
9 24,1          21,0          21,0          22,9          24,8          22,5          20,4          23,5          27,5          23,6          20,1          26,7          

Dronninggårdskolen Total 23,6          23,2          23,3          23,9          23,5          22,9          21,1          21,8          21,6          21,1          21,6          21,6          
416.875 275.045 350.151 648.017 483.956 275.522 -588.685 -199.676 -312.424 -652.466 -364.070 -358.213 

Klassekvotienter
NAVN KL 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30
Høsterkøb Skole 0 24,9          16,7          15,2          18,5          18,2          20,8          21,3          18,7          20,2          18,7          18,7          18,7          

1 18,6          26,7          17,7          16,1          19,3          19,0          21,5          22,0          19,4          20,9          19,4          19,4          
2 23,7          20,1          15,2          19,1          17,5          20,6          20,3          22,8          23,2          20,7          22,1          20,6          
3 23,8          23,7          20,3          15,4          19,2          17,6          20,5          20,2          22,7          23,0          20,5          22,0          
4 27,3          23,8          24,0          20,5          15,8          19,5          17,9          20,6          20,3          22,8          23,1          20,6          
5 17,6          27,2          23,5          23,8          20,5          15,8          19,4          17,9          20,4          20,1          22,5          22,7          

Høsterkøb Skole Total 22,0          22,3          19,3          18,9          18,4          18,9          20,2          20,4          21,0          21,0          21,1          20,7          
64.579 201.997 -746.870 -862.014 -985.715 -879.686 -561.377 -497.123 -331.948 -326.224 -317.758 -415.888 

Klassekvotienter
NAVN KL 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30
Ny Holte Skole 0 21,0          21,5          19,0          21,6          20,3          21,4          21,5          20,7          21,8          21,9          21,5          21,1          

1 24,3          21,2          21,7          19,3          21,7          20,5          21,4          21,6          20,9          21,9          22,1          21,7          
2 18,7          24,2          21,4          21,9          19,6          21,9          20,8          21,6          21,9          21,1          22,2          22,3          
3 22,7          19,6          24,7          22,1          22,7          20,5          22,7          21,6          22,4          22,7          21,9          22,9          
4 26,7          23,7          20,6          25,5          23,1          23,7          21,6          23,7          22,6          23,4          23,7          22,9          
5 22,3          26,8          24,0          21,1          25,7          23,6          24,2          22,1          24,1          23,1          23,8          24,1          
6 25,1          21,5          26,2          23,5          20,8          25,2          23,3          23,8          21,9          23,8          22,7          23,4          
7 26,1          24,6          20,5          25,9          23,9          21,8          25,0          24,0          23,4          21,6          23,8          23,3          
8 26,7          27,9          26,0          21,2          27,2          25,3          23,5          26,4          25,4          24,8          23,1          25,2          
9 19,0          24,2          25,3          23,5          18,8          24,5          22,9          21,3          23,8          23,1          22,4          21,0          

Ny Holte Skole Total 23,0          23,4          22,8          22,5          22,2          22,8          22,7          22,7          22,8          22,7          22,7          22,8          
272.952 405.945 149.044 -33.372 -103.325 91.995 22.500 30.210 83.449 33.079 25.359 56.323
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Ny Holte skole forventes at have økonomisk balance i næsten hele perioden med 
samlede gennemsnitlig klassekvotienter lige over break-even. Den samlede 
klassekvotient forventes at variere mellem 22,2 og 23,4. Skolens samlede resultat i 
perioden er 1,0 mio. kr. 

 
Nærum skole 
Nærum skole forventes i hele perioden at være en primært 2-sporet skole med 20-21 
klasser. 

Skema 6 – bilag 4, Nærum skole klassekvotienter, break-even og økonomisk balance 

 

Nærum skole forventes at være økonomisk presset i de kommende 2 år. Nærum skole forventes fra 
2020/21 og efterfølgende år at have gennemsnitlige klassekvo- tienter på mellem 23,3 og 25,3. På 
mange årgange er klassekvotienten dog så høj, at de 2 sporede årgange kan blive til 3 små spor og 
ændre klassekvotienten markant. 
Der er således en usikkerhed i forhold til Nærum skoles økonomiske resultater. 
Skolens samlede resultat i perioden er 6,2 mio. kr. 

 
Sjælsøskolen 
Sjælsøskolen forventes i hele perioden at være en primært 2-sporet skole fra 
børnehaveklasse-5. klasse og 3-4 sporet fra 6.-9. klasse. Det samlede klassetal 
forventes at være faldende og vil være mellem 31 og 24 klasser. 

Skema 7 – bilag 4, Sjælsøskolen klassekvotienter, break-even og økonomisk balance 

 
Sjælsøskolen forventes at være lidt økonomisk presset i de kommende tre år. 
Sjælsøskolen forventes fra 2021/22 og efterfølgende år at have gennemsnitlige 
klassekvotienter på mellem 23,8 og 25,5. Skolens samlede resultat i perioden er 6,8 
mio. kr. 

 
Skovlyskolen 
Skovlyskolen forventes i hele perioden at være en 2-sporet skole med 20 klasser. 

Klassekvotienter
NAVN KL 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30
Nærum Skole 0 24,6          25,4          24,4          27,4          27,4          27,6          26,7          26,5          28,0          26,4          27,4          27,4          

1 20,5          26,1          26,3          25,0          27,6          27,7          27,7          26,9          26,6          18,7          26,5          27,5          
2 19,7          20,7          26,0          26,0          24,5          26,9          26,9          26,9          26,1          25,8          27,2          25,7          
3 23,2          19,5          20,5          25,5          25,4          23,7          25,9          26,0          25,9          25,1          24,8          26,3          
4 20,9          24,0          19,5          20,5          25,4          25,2          23,4          25,5          25,6          25,4          24,7          24,4          
5 22,4          22,3          24,7          19,7          20,8          25,7          25,3          23,4          25,5          25,6          25,4          24,7          
6 20,4          23,6          23,3          25,2          19,9          21,1          25,9          25,5          23,5          25,5          25,6          25,4          
7 20,3          20,2          24,1          22,8          24,2          19,4          21,0          25,5          23,6          23,2          24,1          24,2          
8 20,4          20,5          20,2          23,4          22,4          23,3          27,8          20,3          24,4          22,6          22,2          23,1          
9 23,9          19,4          19,5          19,2          22,0          21,0          21,7          25,9          18,9          22,7          21,0          20,6          

Nærum Skole Total 21,5          22,0          22,7          23,3          23,8          23,9          25,3          25,2          24,8          23,9          24,9          24,9          
-475.133 -269.383 39.122 302.374 519.363 586.718 1.089.310 1.090.114 876.431 599.156 922.908 930.596

Klassekvotienter
NAVN KL 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30
Sjælsøskolen 0 25,5          22,0          24,1          24,7          23,3          25,4          24,7          25,0          24,4          24,4          24,4          24,3          

1 20,1          25,6          22,6          24,5          25,2          23,9          25,9          25,2          25,4          24,9          24,9          24,8          
2 20,9          19,7          25,1          22,4          24,1          24,9          23,7          25,6          24,8          25,1          24,6          24,5          
3 19,2          20,5          19,6          25,0          22,6          24,1          24,9          23,9          25,6          24,8          25,1          24,6          
4 18,8          19,4          20,4          19,9          25,2          23,1          24,3          25,2          24,3          26,0          25,2          25,5          
5 20,9          28,0          19,5          20,1          19,9          25,1          23,1          24,3          25,2          24,4          26,0          25,2          
6 23,9          23,0          26,2          24,9          25,4          25,5          25,8          27,1          26,7          21,6          21,1          23,0          
7 24,5          22,9          22,7          26,0          24,5          23,7          24,2          25,5          26,0          26,5          21,4          27,9          
8 25,6          24,3          22,9          22,8          26,2          24,6          23,7          24,6          25,8          26,4          26,8          21,5          
9 21,7          22,8          21,3          26,9          26,8          23,2          21,7          27,8          21,8          22,9          23,5          23,8          

Sjælsøskolen Total 22,2          22,7          22,4          23,8          24,6          24,3          24,0          25,5          25,0          24,5          23,9          24,3          
-236.276 72.565 -116.169 461.321 735.253 710.790 652.137 1.193.465 1.011.552 887.891 694.174 797.739
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Skolen har derudover 2 specialklasserækker med samlet ca. 70 elever. 

Skema 8 – bilag 4, Skovlyskolen klassekvotienter, break-even og økonomisk balance 

 
Skovlyskolens økonomi er let presset i 2018/19 og vil blive yderligere presset 
efterfølgende år, hvor skolens gennemsnitlige klassekvotient forventes at være 
mellem 18,2 og 21,8. Skolens samlede resultat i perioden er -13,8 mio. kr. 

 
Toftevangskolen 
Toftevangskolen forventes i hele perioden at være en primært 2-sporet skole med 20 
-21 klasser. Toftevangskolen har derudover modtageklasser med ca. 20 elever. 

 
Skema 9 – bilag 4, Toftevangskolen klassekvotienter, break-even og økonomisk balance. 

 
Toftevangskolen forventes i hele perioden at have en økonomi i balance med en 
gennemsnitlig klassekvotient på mellem 23,3 og 24,9 elever. Skolens samlede 
resultat i perioden er 6,2 mio. kr. 

 
Trørødskolen 
Trørødskolen forventes i hele perioden at være en primært 4-sporet skole med 39-41 
klasser. Trørødskolen har derudover modtageklasser med ca. 30 elever. 

Skema 10 – bilag 4, Trørødskolen klassekvotienter, break-even og økonomisk balance 

 
Trørødskolen forventes i hele perioden at have en økonomi i balance med 

Klassekvotienter
NAVN KL 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30
Skovlyskolen 0 22,8          19,5          16,5          20,1          17,7          20,3          18,3          17,9          17,8          17,7          18,2          17,6          

1 23,3          23,7          19,8          17,0          20,5          18,2          20,6          18,8          18,4          18,3          18,3          18,7          
2 26,1          23,5          25,6          20,4          17,7          21,0          18,9          21,1          19,5          19,1          19,0          19,0          
3 19,8          25,7          22,7          25,2          19,9          17,5          20,6          18,7          20,5          19,2          18,8          18,8          
4 19,6          19,2          24,8          21,7          24,5          19,2          17,0          19,9          18,1          19,7          18,5          18,2          
5 23,0          20,0          19,6          24,8          21,6          24,6          19,4          17,2          20,0          18,4          19,9          18,8          
6 22,9          23,8          20,6          20,0          25,1          21,8          25,1          19,8          17,7          20,5          18,9          20,3          
7 19,3          21,2          22,3          18,8          18,7          23,3          20,1          23,3          18,4          16,7          18,7          17,8          
8 22,2          19,7          20,3          21,0          17,9          17,7          21,7          18,7          21,7          17,3          15,7          17,5          
9 25,2          21,7          19,2          19,5          20,5          17,4          17,2          20,8          18,0          21,0          16,8          15,4          

Skovlyskolen Total 22,4          21,8          21,1          20,9          20,4          20,1          19,9          19,6          19,0          18,8          18,3          18,2          
-119.489 -390.657 -666.623 -801.425 -1.000.349 -1.129.603 -1.215.498 -1.314.945 -1.585.216 -1.698.486 -1.930.208 -1.959.994 

Klassekvotienter
NAVN KL 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30
Toftevangskolen 0 24,6          22,3          20,5          23,2          22,7          22,5          23,3          23,2          23,1          23,1          23,0          23,0          

1 24,2          24,8          22,2          20,5          23,0          22,5          22,3          23,0          22,9          22,8          22,8          22,8          
2 26,8          24,5          25,6          22,8          21,0          23,4          22,9          22,8          23,5          23,3          23,2          23,2          
3 22,5          26,1          24,0          25,1          22,5          20,8          23,1          22,6          22,5          23,1          23,0          22,9          
4 26,2          23,4          26,9          24,6          26,0          23,2          21,6          23,8          23,3          23,3          23,8          23,7          
5 25,2          26,4          23,5          26,9          24,8          26,1          23,5          21,9          24,1          23,6          23,6          24,0          
6 26,8          25,1          25,8          23,0          26,2          24,2          25,6          23,1          21,5          23,6          23,2          23,2          
7 25,9          19,2          26,7          26,8          24,2          27,0          25,1          26,4          24,1          22,6          24,5          24,1          
8 21,4          25,3          18,8          25,9          25,7          23,1          26,0          24,1          25,4          23,2          21,8          23,6          
9 25,6          22,9          26,3          19,5          26,9          26,3          24,1          26,7          25,0          26,2          24,2          22,9          

Toftevangskolen Total 24,9          23,8          23,8          23,6          24,3          23,9          23,7          23,8          23,5          23,5          23,3          23,3          
967.351 561.990 607.206 508.775 727.815 568.917 481.729 500.590 395.801 356.950 278.828 291.558

Klassekvotienter
NAVN KL 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30
Trørødskolen 0 25,6          24,2          23,2          27,7          26,1          22,6          27,0          26,1          26,9          26,4          27,3          26,5          

1 21,7          26,4          24,7          23,5          27,9          26,3          22,7          27,1          26,3          27,1          26,6          27,4          
2 26,0          22,2          26,5          24,9          23,7          27,9          26,4          22,6          27,2          26,4          27,2          26,7          
3 26,7          26,4          22,4          26,3          24,9          23,7          27,7          26,3          22,5          27,0          26,3          27,1          
4 24,1          26,6          26,4          22,3          26,0          24,7          23,6          27,4          26,0          27,7          26,7          26,0          
5 25,1          24,9          27,0          26,9          22,8          26,2          25,0          23,9          27,6          26,2          27,9          27,0          
6 25,1          25,2          25,0          26,7          26,8          22,6          25,9          24,8          23,7          27,3          25,9          27,5          
7 21,8          24,4          24,4          23,9          25,8          25,9          22,2          25,4          23,8          23,2          25,8          25,3          
8 22,2          22,5          25,6          25,3          24,8          26,5          26,7          23,0          26,2          24,6          24,1          26,6          
9 27,7          27,4          27,8          23,8          23,1          22,8          24,0          24,3          21,0          23,8          22,4          22,0          

Trørødskolen Total 24,5          25,0          25,2          25,1          25,2          24,9          25,0          25,0          25,1          26,0          26,0          26,2          
821.859 1.019.005 1.160.562 1.045.093 1.076.544 982.882 1.037.889 1.033.983 1.034.911 1.405.461 1.424.139 1.510.151
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gennemsnitlige klassekvotienter på mellem 24,5 og 26,2 elever. På flere årgange er 
klassekvotienten høj, men grundet skolen er 4-sporet, så vil det ikke ændre 
klassekvotienten væsentligt, hvis det på enkelte årgange vil være nødvendigt at 
etablere et ekstra spor. Skolens samlede resultat i perioden er 13,6 mio. kr. 

 
Vangeboskolen 
Vangeboskolen forventes i hele perioden at være en primært 2-sporet skole med 19- 
20 klasser. 

Skema 11 – bilag 4, Vangeboskolen klassekvotienter, break-even og økonomisk balance 

 
 
Vangeboskolens økonomi er meget presset i 2018/19 og vil blive yderligere presset 
efterfølgende år, hvor skolens gennemsnitlige klassekvotient forventes at være 
mellem 18,6 og 19,9 elever. Skolens samlede resultat i perioden er -18,2 mio. kr. 

 
Vedbæk skole 
Vedbæk skole forventes i hele perioden at være en primært 2-3 sporet skole med 23- 
27 klasser. 

Skema 12 – bilag 4, Vedbæk skole klassekvotienter, break-even og økonomisk balance 

 
Vedbæk skole vil i store dele af perioden være økonomisk presset med varierende 
gennemsnitlige klassekvotienter på mellem 20,8 og 23,3 elever. Årsagen til de store 
forskelle i klassekvotienter skyldes, at de enkelte årgange varierer mellem at være 
stor 2-sporede og små 3-sporede. Skolens samlede resultat i perioden er -1,9 mio. 
kr. 

 
  

Klassekvotienter
NAVN KL 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30
Vangeboskolen 0 17,5          18,1          18,0          20,3          21,7          19,7          20,0          21,2          20,9          20,5          20,7          21,2          

1 16,8          18,1          18,9          18,7          20,9          22,2          20,3          20,6          21,8          21,5          21,1          21,2          
2 24,0          16,9          18,4          19,3          19,0          21,1          22,4          20,6          20,8          22,1          21,7          21,3          
3 20,8          23,2          16,4          18,0          19,0          18,6          20,5          21,6          20,0          20,2          21,4          21,0          
4 21,3          20,9          23,4          16,7          18,4          19,4          19,0          20,9          21,8          20,4          20,5          21,7          
5 23,6          20,6          20,1          22,5          16,1          17,9          18,9          18,4          20,1          21,0          19,7          19,8          
6 21,0          20,9          18,3          17,8          19,8          14,3          16,1          16,9          16,4          17,9          18,6          17,4          
7 21,4          19,7          20,2          18,0          16,9          19,8          14,7          15,1          16,2          16,1          17,4          17,6          
8 16,0          20,9          19,3          19,9          17,8          16,6          19,4          14,6          15,0          16,1          15,9          17,2          
9 20,2          14,5          18,6          17,3          17,9          16,1          14,9          17,5          26,3          27,2          14,5          14,3          

Vangeboskolen Total 20,3          19,4          19,2          18,8          18,7          18,6          18,6          18,7          19,6          19,9          19,2          19,3          
-1.060.086 -1.444.525 -1.521.036 -1.686.984 -1.742.942 -1.819.555 -1.807.706 -1.773.343 -1.209.038 -1.049.655 -1.588.817 -1.531.382 

Klassekvotienter
NAVN KL 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30
Vedbæk Skole 0 19,7 26,3 26,1 18,9 21,2 21,0 20,7 20,1 20,7 18,9 19,2 19,5

1 18,7 20,7 27,2 26,4 19,1 21,1 21,0 20,7 20,1 20,8 18,9 19,2
2 21,9 19,6 21,0 27,7 26,8 19,3 21,1 21,1 20,7 20,2 20,9 19,0
3 20,3 22,2 19,9 21,0 18,7 27,0 19,4 21,0 21,1 20,7 20,2 20,9
4 19,2 22,1 22,8 20,6 21,7 19,4 27,8 20,0 21,4 21,6 21,2 20,7
5 25,2 18,7 21,6 21,5 19,7 20,6 28,0 26,4 19,0 20,3 20,5 20,0
6 19,5 24,2 26,2 20,6 20,0 27,6 19,2 26,3 24,6 26,5 18,8 19,0
7 21,6 27,2 24,4 25,6 20,5 27,9 26,3 27,2 23,9 24,5 25,7 26,6
8 22,0 21,2 25,7 23,1 24,1 19,4 26,1 24,7 25,5 22,4 22,9 24,0
9 23,5 22,1 21,3 25,1 22,8 23,7 19,6 25,3 24,1 24,8 22,2 22,5

Vedbæk Skole Total 20,9          22,1          23,3          22,6          21,1          22,2          22,4          22,7          21,7          21,7          20,8          20,8          
-640.746 -118.085 403.805 198.538 -518.846 26.952 127.666 307.866 -206.526 -233.041 -676.063 -616.242 
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Rudersdal Kommune 
På baggrund af elevtalsprognosen vil der være et fald i elevtallet og et mindre fald i 
antallet af klasser samt et mindre fald i den samlede gennemsnitlige klassekvotient. 
Samlet betyder elevtalsudviklingen at skolernes samlede økonomiske rammevilkår 
forringes yderligere i perioden. 
 

 
 
Skolernes samlede resultat i perioden er -22,5 mio. kr. 

Rudersdal 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30
Elevtal 6.504        6.410          6.369                6.349                6.319                6.287                6.287                6.288                6.240                6.265                6.275                6.292                
Klasser 288           282             283                   281                   282                   281                   281                   279                   279                   281                   283                   282                   
Klassekvotient 23             23               23                     23                     22                     22                     22                     23                     22                     22                     22                     22                     

-561.712 7.907 -1.555.960 -1.282.840 -2.305.181 -2.202.997 -2.181.834 -1.328.887 -2.064.596 -2.714.631 -3.468.647 -2.833.137 
Beregnet Økonomisk 
resultat



17  

Bilag 5 Kort over hvor eleverne i 6.-9. klasse bor i forhold til de enkelte 
skoler, skoleåret 2017/18 

 
Kortene viser, hvor eleverne i udskolingen kommer fra i forhold til den enkelte af de 11 skoler 
med udskoling. På Dronninggårdskolen, Skovlyskolen, Toftevangskolen og Trørødskolen er 
der klasserækker, der dækker hele kommunen. 

 
Birkerød skole 

 
Bistrupskolen 
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Dronninggårdskolen 

 
 

Ny Holte skole 
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Nærum skole 

 
 

Sjælsøskolen 
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Skovlyskolen 

 
 

Toftevangskolen 
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Trørødskolen 

 
 

Vangeboskolen 
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Vedbæk skole 
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Bilag 6 Pejlemærker for Rudersdal skolers praksisudvikling 
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