
§17 STK. 4 UDVALGET FOR 
EN STYRKET SKOLESTRUKTUR
Møde nr. 4, den 10. januar 2019



Orienteringspunkter

I. Faktaark: 
De er i produktion, og skal bruges på næste møde. 
I dag fokuseres på strukturmodeller og økonomi.

II. To deltagere til kommunikationsudvalg: 
Er der nogle som vil hjælpe med denne opgave? 

III. Rapporter fra andre kommuner: 
Disse er lagt på sitet og indgår som baggrundsviden.



Kommissoriet 
- et genbesøg om opgaven

• På baggrund af et faldende elevtal er det § 17, stk. 4 udvalgets opgave at udarbejde 
modeller, der sikrer skolerne de nødvendige ressourcer til et stærkt fagligt miljø på alle 
klassetrin. Der skal også sikres et stærkt udskolingstilbud, der lever op til regeringens mål for 
udskoling.

Modellerne skal give skolerne et solidt fagligt og økonomisk fundament. Skolerne skal have •
en struktur og en størrelse, hvor de har en robust klassedannelse igennem hele skoletiden.

Modellerne skal medvirke til realisering af Rudersdal Kommunes ambitiøse • mål i Børne- og 
Ungepolitikken.

Modellerne skal tage udgangspunkt i den nyeste forskning, evidensbaserede metoder og •
best practise indenfor etableringen af fagligt stærke og bæredygtige skoler.

Modellernes økonomiske, juridiske og personalemæssige konsekvenser skal fremgå.•

Modellerne skal • understøtte Økonomiudvalgets beslutning om en reduktion i 
bygningsmassen på 10 % og de i budgetforslag 2019 – 2022 nævnte økonomiske vilkår.

Modellerne skal • således frigøre arealer på skolerne, som kan bruges til andre formål – f.eks. 
indenfor dagtilbudsområdet.



Møde 1 ud af 3:  ”Den gode skole” 
v./ Kristine Sklander & Heidi Munch Jacobsen

• Forskningsperspektiv: Lære at lære
• Elevperspektiv: Når undervisningen er god
• Professionsperspektiv: Fra undervisning til læring 
• Rudersdals 6 pejlemærker
(Referencer: C. Dweck, V. Robinson, EVA, J. Atkin, m.fl.)



Møde 2 ud af 3: ”Rammevilkår” 
v./ Martin Gredal
• Stærke fagmiljøer 
• Organisering 
• Fysiske læringsmiljøer
• Ledelseskraft 
• Økonomi
(Referencer: J. Hattie, V. Robinson, Ledelseskommissionen)



Møde 3 ud af 3 ”Styrket udskoling” 
v./ Helle Bjerg
• Motivation 
• Læring og læringsudbytte
• Organisering og struktur 
• Forskellighed og chancelighed
(Referencer: CeFU, J. Hattie, EVA, m.fl.)



SKOLER OG 
SKOLEØKONOMI
Struktur og økonomiske ”drivere”



Hvad er en skole?
1 skole - 1 skoleleder – 1 skolebestyrelse – 1 skoledistrikt 

1 skole på én matrikel
• Med undervisning for hele skoleforløbet
• Med undervisning for udvalgte årgange

Flere skoler med selvstændige skoledistrikter men fælles skoleledelse og 
skolebestyrelse (landsbymodellen)

1 skole på flere matrikler 
med fælles skoleledelse, skolebestyrelse og ét skoledistrikt



Skolernes økonomi
Område Kr.

Forventet overførsel 2018 skolernes budget - 8 mio. kr.

Strukturtilpasningskrav 2020-2022 (2,10,13) -25 mio. kr.

Udskudt tilpasningskrav fra 2021 -4,1 mio. kr.

Reduktion i elevrelateret kronebeløb grundet fald i 
elevtallet

-5-9 mio. kr.

Ved et faldende elevtal reduceres udgifter til basis og bygninger ikke, 
hvorfor gennemsnitsomkostningen pr. elev vil være stigende.

2019 2020 2021 2022

Afdrag på negativ overførsel -4.000.000 -4.000.000

Strukturtilpasning 0 -2.000.000 -10.000.000 -13.000.000

Udskudt tilpasningskrav -4.000.000 -4.000.000

Reduceret elevtal -5.000.000 -7.500.000 -8.500.000 -9.000.000

Forventet reduktion klasser 1.900.000 4.500.000 5.300.000 5.300.000

Samlet -7.100.000 -9.000.000 -17.200.000 -20.700.000

Forventet reduktion i skolernes samlede budgetramme i forhold til 2018



Sammenhæng mellem skolestørrelse og 
gennemsnitsudgift pr. elev
Antal spor Ca. omkostning pr. 

elev
Antal skoler i dag Antal elever 

ca. i dag

1 59.000 kr. 1 200

2 56.000 kr. 7 3300

3 52.000 kr. 3 2.100

4 51.000 kr. 1 1000

Forskelle i driftsudgift kan primært henføres til tildelingsmodel og bygnings-
omkostninger pr. elev.

Teoretisk beregning på baggrund af ovenstående, der alene skal anskueliggøre 
tendenser:
Hvis alle skoler var 1-sporet, så ville det give en merudgift på 32,6 mio. kr.
Hvis alle skoler var 2-sporet, så ville det give en merudgift på 12,8 mio. kr.
Hvis alle skoler var 3-sporet, så ville det give en mindreudgift på 12,2 mio. kr.
Hvis alle skoler var 4-sporet, så ville det give en mindreudgift på 20,2 mio. kr.



Hvad er udgiftsdrivende ved skoledrift?

Bygningsdrift

Klassedannelse

Basisudgifter

Befordring



Bygningsdrift

Økonomiudvalget har besluttet minimum 10% reduktion af bygningsmassen i 
Rudersdal Kommune over 10 år. Skoleområdet råder samlet over 124.000 
etagemeter

Gennemsnitlige årlige udgifter til skolernes bygningsdrift

Udlagt til skolernes årlige bygningsdrift 24 mio. kr.

Gennemsnit årligt til skolernes ud- og indvendige 
vedligeholdelse, udearealer og anlæg 
(årligt gennemsnit 2008-2017)

45 mio. kr.

Samlede årlige udgifter til bygningsdrift 69 mio. kr.

Skolernes gennemsnit Variation mellem skolerne

Bruttoetagemeter 18,6 kvm. pr. elev 9,9 - 29,7 kvm. pr. elev

Andel nettoetage-
meter til undervisning

54,2% 45 – 67%

Anvendelsen af skolens areal



Klassedannelse

Antal spor Gennemsnitlig
klassekvotient

klassetal

1 sporede 21,1 10

2 sporede 22,6 146

3 sporede 23,6 88

4 sporede 24,6 38

Gennemsnitlig klassekvotient på skolerne i Rudersdal Kommune

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

Sammenhæng mellem skoledistriktets størrelse og gennemsnitlig klassekvotient



Skolens basisudgifter

Der er i tilknytning til hver skole en række basisudgifter, der 
bl.a. dækker basisledelse, basis administration og teknik, 
basis ressourcepersoner, basis støtte børn med særlig behov.

Skolerne får en samlet basistildeling i 2019 på 3.370.000 kr. 
(Høsterkøb dog 2.940.000 kr.)

Ved en skolelukning vil dette beløb kunne indgå som en del 
af en økonomisk tilpasning eller øge råderummet på de 
øvrige skoler.



Områder skraveret med
gult, er hvor der er mere end

2,5 km til nærmeste 
skolematrikel

BEFORDRING:
Bh.kl.-3.kl. :  2,5 km
4. - 6. kl. :     6 km
7. - 9. kl.:      7 km  



Skolestrukturmodeller
STRUKTUR KONSEKVENSER

Uændret struktur Fortsat reduktion i skolernes rådighedsbeløb, Alvorlige 
økonomiske udfordringer for flere skoler. 1 sporede årgange 
(særligt obs. På små udskolinger). Afgivelse af kvm. uden 
samtænkning med andre skolebygninger

Lukning af skoler Frigivelse af bygningsmasse og basisudgift. Flytning af elever til 
andre skoler med mulighed for styrket klassedannelse. Muligvis 
øget udgift til befordring. Afgivelse af kvadratmeter samtænkt
med andre skolebygninger

Indskoling- og 
udskolingsskoler

Færre tilbud med indskoling og udskoling. Bedre grundlag for 
stabil klassedannelse. Mulig øget udgift til befordring. Afgivelse 
af kvadratmeter samtænkt med andre skolebygninger

Sammenlægning af skoler Større skoledistrikter med mulighed for bedre klassedannelse. 
Reduktion af basisudgifter.  Mulighed for samling af forskellige 
skoledelinger f.eks. Udskolings- og indskolingsafdelinger. 
Afgivelse af kvadratmeter samtænkt med andre skolebygninger

Færre skoler med 
udskoling

Bedre klassedannelse i udskolingen. Afgivelse af kvadratmeter 
samtænkt med andre skolebygninger

Kombinationer af 
ovennævnte



TEMA

Beskrivelse Ved lukning af en skole nedlægges den. Eleverne overføres til en 
eller flere andre skoler. Skoledistriktet overføres til en eller flere 
andre skoler.

Økonomi Reduktion i udgifter til bygningsdrift : 1,5 – 8 mio. kr. / årligt pr. 
skole der nedlægges
Reduktion i basisudgifter til skoledrift: ca. 3,3 mio. kr. / årligt pr. 
skole der nedlægges
Mulighed for bedre klassedannelse grundet større 
grunddistrikter på naboskoler: 1 – 3 mio. kr. /årligt
Evt. øgede udgifter til befordring: 0-1 mio. kr. /årligt.
Evt. anlægsudgifter

Muligheder Bedre klassedannelse på naboskolerne, mulighed for stærkere 
fagmiljøer, mulighed for flere specialiserede tilbud og 
spidskompetencer etc. Andet?

Centrale overvejelser Skal eleverne overføres samlet? Skal der dannes nye klasser? 
Hvor langt får eleverne til deres nye skole? Kræver det 
udbygning på de modtagende skoler? Andet?

Lukning af en skole



Lukning af en skole



TEMA

Beskrivelse Der er ”rene” indskolings- og udskolingsskoler.

Økonomi Reduktion i udgifter til bygningsdrift: 0,5 – 2 mio. kr. / årligt pr. 
skole der afgiver areal 
Mulighed for bedre klassedannelse grundet større 
grunddistrikter: 1 – 5 mio. kr. /årligt
Evt. øgede udgifter til befordring: 0-1 mio. kr. /årligt.
Evt. anlægsudgifter

Muligheder Bedre klassedannelse grundet større grunddistrikter, mulighed 
for stærkere fagmiljøer, mulighed for flere specialiserede tilbud 
og spidskompetencer, mindre behov for faglokaler såsom 
fysik/kemi, madkundskab. Andet?

Centrale overvejelser Hvordan sikres en god overgang fra indskoling til udskoling? 
Dannes der nye klasser ved overgangen? Hvor langt får eleverne 
til deres nye skole? Hvad vil det kræve af ombygninger? 
Hvordan skabes sammenhæng i det samlede skoleforløb? 
Andet?

Indskolings- og udskolingsskoler



Indskolings- og udskolingsskoler



TEMA

Beskrivelse Der etableres skoler, der har aktivitet på flere matrikler.

Økonomi Reduktion i udgifter til bygningsdrift: 0,5 – 2 mio. kr. / årligt pr. 
skole der afgiver areal 
Reduktion i basisudgifter til skoledrift: ca. 3,3 mio. kr./ årligt pr. 
skole, der slås sammen med en anden skole.
Mulighed for bedre klassedannelse grundet større 
grunddistrikter: 2 – 5 mio. kr. / årligt
Evt. øgede udgifter til befordring: 0 - 1 mio. kr. / årligt.
Evt. anlægsudgifter

Muligheder Større skoledistrikt med bedre rammevilkår for klassedannelse, 
mulighed for stærkere fagmiljøer, mulighed for samling af f.eks. 
udskolingens elever på en af skolens matrikler, mulighed for 
flere specialtilbud og spidskompetencer, mulighed for fælles 
drift og anvendelse af ressourcer på tværs af matrikler. Andet?

Centrale overvejelser Hvor stor kan en sammenlagt skole være? Hvordan sikres 
tydelig lokal ledelse? Hvordan sikres lokal forældreindflydelse 
på den enkelte matrikel? Hvordan sikres at den sammenlagte 
skole får anvendt rationaler? Andet?

Sammenlægning af skoler



Sammenlægning af skoler



TEMA

Beskrivelse Model fra Høsterkøb skole udvides til flere skoler. Skoler med 
udskoling får større skoledistrikt til udskolingen. 

Økonomi Mulighed for bedre klassedannelse i udskolingen: 1 – 3 mio. kr./ 
årligt
Reduktion i udgifter til bygningsdrift: 0,5 – 2 mio. kr. / årligt pr. 
skole, der afgiver areal 
Evt. anlægsudgifter

Muligheder Bedre klassedannelse i udskolingen og evt. større distrikter på 
rene indskolingsskoler, mulighed for stærkere fagmiljøer, 
mulighed for flere specialiserede tilbud og spidskompetencer. 
Andet?

Centrale overvejelser Hvilket klassetrin går udskolingen fra? Dannes der nye klasser i 
udskolingen? Hvor langt får eleverne til skole? Hvordan sikres 
en god overgang fra afgivende indskolinger til udskolingsskolen? 
Andet? 

Færre skoler med udskoling



Færre skoler med udskoling



BIRKERØD SKOLE: Lukning og Sammenlægning af to skoler

FAKTA OG TAL:

Areal før: 16.591 m2

Areal nu: 9.129 m2

Areal reduktion: 7.462 m2 

(ca.45%)

Driftsbesparelse siden 2013 :
Årlig driftsbesparelse
Anlægsinvestering

49,8 mio. kr.
9,5 mio.kr./årligt
43,9 mio. kr.

Kajerødskolen
og 
Parkvejskolen 
samles på 
Birkerød skole

• 2 skoler med et 
estimeret 
vedligeholdelses-
behov på min. 65 
mio. kr.

• 2 skoler med et 
faldende elevtal, der 
pressede skolernes 
faglige og 
økonomiske 
rammevilkår.

• Økonomisk og fagligt 
mere bæredygtig 
skole.

• Gennemrenovering af 
en nedslidt skole.

• Bedre funktionalitet

• Rammer der 
understøtter moderne 
læringsmetoder



NY FUNKTIONALITET OG EFFEKTIVE AREALER

• Optimal 
anvendelse af de 
fysiske rammer 
med lavt 
arealforbrug pr. 
elev

• Nye rammer der 
skaber mulighed 
for en ændret 
organisering af 
undervisningen 
med varierede 
undervisnings-
former

• I 2019 største 
søgning til bh. 
klasse fra andre 
skoledistrikter.

Nye og nutidige 
udearealer

Elev kantine

Fælles indskoling

Nutidige og fleksible
læringsmiljøer til 
en fremtidssikret  
undervisning 

Underføring og tilknytning af skolen
til Birkerød øst for jernbanen. (Særlig bevilling.)

Ny tilbygning
på 650 m2



Gruppedialog 17.00-18.30
Der er peget på 4 muligheder for strukturændringer: 
Skolelukninger, indskoling og udskolingsskoler, sammenlægning af skoler, 
færre skoler med udskoling. 

1. Drøft de fire modeller samt fordele og ulemper ved modellerne.

2. Drøft, hvad der er vigtigt for jer, når vi skal danne de nye modeller: 

v Maximal afstand til skole i indskolingen?

v Maximal afstand til skole i udskolingen?

v Minimum og maksimum størrelse på en skole?

v Antal matrikler en skole kan være placeret på?

v Sammenhæng i skoleforløbet?

v Rationaler/rådighedsbeløb ved strukturændringer?

v Lokal ledelse?

v Lokalt råderum?

v Andet?


