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Skolestrukturelle scenarier 

Opgaveudvalget bestilte på udvalgets 4. møde overordnede scenarier for ændrede skolestrukturer 

inden for rammerne af skolelukninger og skolesammenlægninger. 

Forvaltningen præsenterer nogle helt overordnede beskrivelser og konsekvenser af forskellige 

scenarier, der gerne skal medvirke til en reduktion i antallet af scenarier, som opgaveudvalget 

ønsker belyst yderligere. 

 

Skolelukninger 

Skolelukninger er det mest indgribende i en skolestrukturændring. Det er det tiltag, der hurtigst 

skaber et økonomisk råderum (reduktion i bygningsomkostninger og evt. provenu fra salg). Samtidig 

kan det være med til at skabe bedre rammevilkår for de omkringliggende skoler (udvidelse af 

skoledistrikt og et større elevgrundlag). 

Omvendt kan en skolelukning medføre øgede udgifter til befordring af elever og kan på et senere 

tidspunkt give en kapacitetsmæssig udfordring ved et stigende elevtal. 

Skolelukningen er samtidig det mest indgribende for brugere og medarbejdere. 

Det er væsentligt at understrege, at de nedenstående scenarier er vurderet på et helt overordnet 

niveau, og de vil kræve en nærmere afdækning inden udarbejdelsen af reelle beslutningsforslag. 

 

Reduktion i basisomkostninger ved en skolelukning 

I nedenstående skema er angivet den reelle besparelse i forbindelse med en skolelukning. De beløb, 

der er medtaget, er skolernes basistildeling til skole og SFO. Beløbene dækker de anslåede 

basisudgifter til skolens drift uafhængig af elevtallet. 

Endvidere er medtaget skolens udgifter til drift af bygningerne (el, vand, varme, rengøring mv.). 

Endelig er medtaget en forholdsmæssig andel (baseret på areal af skolens bygningsmasse) til 

udvendig vedligeholdelse af bygning, udearealer samt nødvendige anlæg. Det sidste beløb vil kræve 

en nærmere beregning i det tilfælde, at der ønskes et oplæg om en konkret skolelukning. 

Som det fremgår af tabel 1, så er skolernes samlede anslåede basisudgifter beregnet til ca. 100 mio. 

kr. I dette beløb indgår et anslået beløb på ca. 20 mio. kr. årligt til anlæg baseret på erfaringer fra de 

seneste 10 år. 

Som det ses, varierer basisudgifterne fra ca. 4,2 mio. kr. på Høsterkøb skole til 12,7 mio. kr. på 

Trørødskolen. Forskellene er et udtryk for forskel i bygningsmassen og skolernes samlede 

elevkapacitet, hvor Trørødskolens elevkapacitet vurderes at være 5 gange større end på Høsterkøb 

skole. Derudover har Trørødskolen og Skovlyskolen begge svømmehaller, hvilket påvirker disse 

skolers årlige driftsudgifter.  
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Der er ikke foretaget vurderinger af et evt. provenu ved salg eller anvendelse til andre kommunale 

formål, der kan reducere udgifterne på et andet område. Endvidere er det heller ikke i disse 

overordnede vurderinger foretaget analyser af konsekvenser for sekundærbrugere, hvilket naturligvis 

bør medtages i evt. efterfølgende konkret forslag. 

Tabel 1 Anslået årlig driftsbesparelse ved skolelukning 

  Basis 

skole 

Basis SFO Ejendoms-

udgifter 

Anslået 

vedligeholdelse 

mm 

Samlet 

Birkerød 3.085.000 284.000 1.799.037 1.949.389 7.117.426 

Bistrup 3.085.000 284.000 1.216.191 2.515.313 7.100.504 

Dronninggård 3.085.000 284.000 2.416.580 3.443.718 9.229.298 

Høsterkøb 2.656.000 284.000 515.177 796.937 4.252.114 

Ny Holte 3.085.000 284.000 1.644.390 3.113.451 8.126.841 

Nærum 3.085.000 284.000 1.914.023 2.907.977 8.191.000 

Sjælsø 3.085.000 284.000 1.981.316 3.713.040 9.063.356 

Skovly 3.085.000 284.000 3.859.799 4.458.027 11.686.826 

Toftevang 3.085.000 284.000 1.672.743 2.631.980 7.673.723 

Trørød 3.085.000 284.000 4.180.660 5.211.722 12.761.382 

Vangebo 3.085.000 284.000 1.448.824 2.388.488 7.206.312 

Vedbæk 3.085.000 284.000 1.471.906 2.869.958 7.710.864 

Rudersdal 

Kommune 

36.591.000 3.408.000 24.120.646 36.000.000 100.119.646 

 

Skolernes udbygningsmuligheder og mulighed for anden anvendelse 

I tabel 2 er der en overordnet foreløbig opgørelse over skolernes grundareal, bebygget areal, 

eventuelle fredninger samt restrummelighed (muligheder for udbygninger inden for matriklen). Nogle 

skoler kan have andre kommunalt ejede matrikler, som nabo til skolens matrikel og dermed 

yderligere muligheder for udbygning. Det er ikke medtaget i denne opgørelse. Det vil som 

udgangspunkt oftest kræve ændringer i kommune og lokalplan, hvis formål skal ændres eller større 

udbygninger ønskes. 
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Tabel 2. Grundoplysninger om skolernes grundareal, bebygget areal, bevaringsværdi og mulig 

restrummelighed  

  Grundareal 

Kvm. 

Be- 

bygget 

areal 

Kvm. 

Bevaringsværdi Restrummelighed 

Birkerød Skole 31.414 8.366 Ingen bygninger udpeget Begrænset mulighed i 

forhold til eksisterende 

hovedbygning. Mulighed for 

udbygning på p-areal, der så 

skal erstattes. 

Bistrupskolen 39.531 9.332  Ingen bygninger udpeget Mulighed inden for det 

nuværende plangrundlag. 

Kan være lokalplanpligtig. 

Dronninggård-skolen 23.865  ca. 9.500  Ingen bygninger udpeget Begrænsede byggefelter. 

Området er i dag bebygget 

med 40 pct. og har mulighed 

inden for kommuneplanen 

en bebyggelsesprocent på 

70 

Høsterkøb Skole 31.268  3013  Tre bygninger er 

bevaringsværdige 

Ingen udbygningsmuligheder  

Ny Holte Skole 29.382  11.302  Ingen bygninger udpeget Bebyggelsesgraden for 

området er 40 pct. 

Nuværende 

bebyggelsesgrad er 38,4 

pct. Udbygning vil kræve, at 

nuværende daginstitution 

indtænkes. 

Nærum Skole 24.846  12.962  Høj bevaringsværdi  

(kat 3) 

 

Kan evt. udvides på 

eksisterende sportsplads 

med tilknytning til 

eksisterende bygning 

erstatte p-pladser. 

Sjælsøskolen 106.112  10.424  Ingen bygninger udpeget Ved ny planlægning og 

inden for kommuneplanenes 

rammer vil det være muligt 

at udbygge skolen 

betydeligt. 700 kvm. kan 

udbygges inden for 

nuværende rammer 

Skovlyskolen 40.603 11.898 Udlagt med bevaringsværdi 

3 i kommuneplan 2017 

Der er en mindre 

restrummelighed i forhold til 

den nuværende ramme i 
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kommuneplan 2017 

Toftevangskolen 13.443  7.417  Høj bevaringsværdi  

(kat 2) 

Ingen mulighed for 

udbygning inden for den 

nuværende matrikulære 

afgrænsning eller 

plangrundlag 

Trørødskolen 84.647  15.458  Tre sydligste bygninger 

udlagt med bevaringsværdi 

3 

Fortsat mulighed for 

udbygning under 

forudsætning af, at der kan 

skabes tilstrækkelig 

parkering og udearealer til 

skolens idrætsformål 

Vangeboskolen 25.721  6201 Høj bevaringsværdi  

(kat.3) 

Mulighed for udvidelse inden 

for rammer af den 

nuværende lokalplan og det i 

planen udlagte byggefelt. 

Vedbæk skole 39.711 10.924 Ingen bygninger udpeget Der vurderes at der fortsat er 

restrummelighed for ny 

bebyggelse 

*efter udstykning af 15.000 kvm. til plejecenter.  

 

Konsekvenser ved skolelukning 

I tabel 3 er der en oversigt over: 

 Skolernes forventede elevtal i skoleåret 2019/20 (det vil for de fleste skoler være lidt mindre 
i skoleåret 2020/21, der er det tidligste tidspunkt en skolelukning kan realiseres fra)  

 Basisudgiften, der er den forventede driftsbesparelse.  

 Skolernes basisudgifter pr. elev. Denne udgift er meget forskellig fra skole til skole og er 
påvirket af elevtal samt udgifterne til ejendomsdrift. Tallene er ikke direkte sammenlignelige, 
idet nogle skoler anvender lokaler udenfor skolen (f.eks. Toftevangskolen idræt og SFK) og 
har specialklasserækker, hvis elevtal ikke er medtaget i dette.  

 Antal af elever, der vil være omfattet af befordring (indskolingselever fra bh.kl.-3. kl., der 
kommer til at bo mere end 2,5 km fra deres skole). Opgørelsen er alene lavet på baggrund 
af de nuværende børn i skoledistriktet og som er indskrevet på den pågældende skole.  Ca. 
95 børn er i dag omfattet af befordring, heraf er ¾ elever på Høsterkøb skole, hvor der er 
skolebus. Udgift til en skolebus er ca. 500.000 kr./årligt og til et 2 zone kort ca. 1800 
kr./elev/årligt.   

 Vurdering af skolens maksimale elevkapacitet, der hermed bortfalder ved en lukning. Dele 
af denne kan kompenseres ved udbygning på resterende skoler. 

Den efterfølgende tabel 4 illustrerer skolernes basisudgifter pr. elev ved fuld kapacitetsanvendelse 

(den tager fortsat ikke højde for brug af lokaler udenfor skolen samt særlige faciliteter (svømmehal). 
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Tabel 3.  Forventet elevtal 19/20, basisudgifter, elever omfattet af befordring og elevkapacitet   

 Forventet 

ca. elevtal 

19/20 

Basis-

udgifter 

Basis-

udgift pr. 

elev 

Befordring 

(ved 

lukning) 

Vurderet 

elevka-

pacitet 

Bemærkninger 

Birkerød 700 7.117.426 10.168 4 750  

Bistrup 450 7.100.504 15.779 37 550 Med Nordstjernen 650 

elever 

Dronning-

gård 

680 9.229.298 13.572 29 750 Uden Dronninggård-

klasserne 850 elever 

Høsterkøb 205 4.252.114 20.742 89 250  

Ny Holte 500 8.126.841 16.254 0 700  

Nærum 450 8.191.000 18.202 100 750 Uden nuværende 

dagtilbud 850 elever 

Sjælsø 665 9.063.356 13.629 2 800  

Skovly 425 11.686.826 27.498 0 600 Uden specialklasser 

750 elever 

Toftevang 470 7.673.723 16.327 3 550  

Trørød 930 12.761.382 13.722 238 1250  

Vangebo 410 7.206.312 17.576 22 500  

Vedbæk 515 7.710.864 14.973 173 600  

Rudersdal 

Kommune 

6400 100.119.646 15.644 697 8050  

 

 

Tabel 4. Skolernes basisudgift pr. elev ved fuld kapacitetsanvendelse 

Skole Basisudgift 

pr. elev 

Birkerød 9.489 

Bistrup 10.923 

Dronninggård 10.857 

Høsterkøb 17.008 

Ny Holte 11.609 

Nærum 9.636 

Sjælsø 11.329 

Skovly 15.582 

Toftevang 13.952 

Trørød 10.209 

Vangebo 14.412 

Vedbæk 12.851 

Rudersdal 

Kommune 

11.778 
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Overordnede forventninger til elevtalsudviklingen 

I tabel 5 er angivet den samlede forventede udvikling i elevtallet fra skoleåret 2018/19 til 2029/30. 

Der udarbejdes ny elevtalsprognose i april 2019, hvor ændringer i søgemønstre og udvikling i 

børnetal i 2018 vil være indarbejdet, hvilket kan give nogle forskydninger i forhold til 

elevtalsprognosen fra 2018. 

Tabel 5 Forventet elevtalsudvikling 2018/19 – 2029/30 baseret på elevtalsprognosen fra 2018 

Skole /distrikter Elevtal 

18/19 

Elevtal 29/30 Forskel 

18/19 – 

29/30 

Ændring 

i  pct. 

Birkerød Skole 676 639 -37 -5 pct. 

Bistrupskolen 447 366 -81 -18 pct. 

Høsterkøb Skole 220 248 28 13 pct. 

Sjælsøskolen 688 631 -57 -8 pct. 

Toftevangskolen 498 467 -31 -6 pct. 

Samlet Birkerød distrikt 2529 2351 -178 -7 pct. 

Dronninggårdskolen 684 628 -57 -8 pct. 

Ny Holte Skole 505 456 -51 -10 pct. 

Skovlyskolen 448 364 -84 -19 pct. 

Vangeboskolen 405 386 -19 -5 pct. 

Samlet Holte-Søllerød distrikt 2042 1834 -211 -10 pct. 

Nærum Skole 452 498 46 10 pct. 

Trørødskolen 956 1048 92 10 pct. 

Vedbæk Skole 522 561 39 7 pct. 

Samlet Trørød-Vedbæk-Nærum 

distrikt 
1930 2107 177 9 pct. 

Rudersdal 6501 6292 -212 -3 pct. 
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Overordnet vurdering af de enkelte skolelukninger 

I dette afsnit beskrives de helt overordnede konsekvenser ved lukning af de enkelte skoler. 

Generelt kan det være en udfordring at lukke en skole samlet, idet det kan være vanskeligt at 

skabe kapacitet på de øvrige skoler. Derfor kan der alternativt være tale om en udfasning, hvor 

indskrivning af elever stoppes, skoledistriktet tilføres andre skoler samtidig med, at der sker en 

gradvis overførsel af klasser. Denne periode bør være kortest mulig.  

Ved skolelukninger kan det ligeledes være nødvendigt at lave skoledistriktsjusteringer på andre 

skoler end de, der lige grænser op til den skole, der skal lukkes. 

Skolelukningerne er vurderet i forhold til de tre distriktsområder Birkerød, Holte og 

Vedbæk/Trørød/Nærum, 

Birkerødområdet 

(Birkerød Skole, Bistrupskolen, Høsterkøb Skole, Sjælsøskolen og Toftevangskolen) 

Birkerød skole 

Skolen er den skole i Birkerød med den laveste basisudgift pr. elev og er nyindrettet med gode 

nutidige fysiske rammer. Det er den skole i Birkerød med det næstmindste forventede fald i 

elevtallet i prognoseperioden. Dog viser de seneste tal og søgemønstre, at der kan komme en 

mindre stigning i elevtallet. Det vil ikke være muligt at flytte eleverne samlet til en anden skole i 

distriktet. Eleverne vil ikke kunne være på de resterende skoler i kommunen uden udbygninger eller 

inddragelse af matrikler, der i dag ikke anvendes til skoleformål. Der vil grundet den tætte nærhed 

mellem skolerne i Birkerød kun være få elever, der vil være omfattet af transport. 

Bistrupskolen 

Skolen er den skole i Birkerød med den næstlaveste basisudgift pr. elev og er nyindrettet med 

forholdsvis gode nutidige fysiske rammer. Det er den skole i Birkerød med det største forventede 

fald i elevtallet i prognoseperioden. Det vil ikke være muligt at flytte eleverne samlet til en anden 

skole i distriktet. Eleverne vil ikke kunne være på de resterende skoler i kommunen uden 

udbygninger. Der vil være nogle elever i Furesøkvarteret, der vil være omfattet af befordring ved en 

lukning af Bistrupskolen. 

Skolen vil kunne udfases ved en anvendelse af udbygningsmulighederne på Birkerød skole og 

Sjælsøskolen. Men eleverne i Furesøkvarteret vil få langt til deres distriktsskole og der må 

forventes en mindre merudgift til befordring. 

Høsterkøb Skole 

Skolen er den skole i Birkerød med den højeste basisudgift pr. elev. Trods de ikke optimale rammer 

har skolen arbejdet med en indretning, der er med til at skabe bedre rammer for understøttelsen af 

elevernes læring. Skolen har kun rammer til indskoling grundet mangel på faglokaler. Det er den 

eneste skole i Birkerød, hvor der i den forventede prognose forventes en stigning i elevtallet. Dog 

viser det faktiske antal af 0-5 årige i skoledistriktet, at der må forventes et større fald i elevtallet de 

kommende 4-5 år. Det vil være muligt at flytte eleverne samlet til Sjælsøskolen under forudsætning 

af en mindre ombygning samt en fremadrettet mindre justering af skoledistriktet. Der vil være en del 

elever i Isterød og øst for Høsterkøb Skole, der vil være omfattet af befordring ved en lukning af 
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Høsterkøb Skole. En stor andel af disse elever er dog også i dag omfattet af befordring. Eleverne i 

denne del af kommunen vil få langt til deres skoletilbud og der kan opstå et pres, hvis der sker en 

ny større ændring af befolkningssammensætningen i Ubberød/Brådebæk, som man så det i 

forbindelse med konverteringen. Der er på nuværende tidspunkt fortsat et antal boliger, der ikke er 

ændret til helårsstatus. 

Sjælsøskolen 

Skolen har en gennemsnitlig basisudgift pr. elev. Skolens ydre rammer er lidt slidt, men den har 

gode indvendige rammer, hvis potentiale dog endnu ikke er udnyttet fuldt ud. Skolen har store 

udearealer og fortsat en mulighed for udbygning. Det er den skole i Birkerød med det næstørste 

forventede fald i elevtallet i prognoseperioden. Det vil ikke være muligt at flytte eleverne samlet til 

en anden skole i distriktet. Eleverne vil ikke kunne være på de resterende skoler i Birkerød uden 

udbygninger og inddragelse af matrikler, der i dag ikke er udlagt til skoleformål. Der vil kun være få 

elever, der vil være omfattet af befordring ved en lukning af Sjælsøskolen. 

Toftevangskolen 

Skolen er den skole i Birkerød med den næsthøjeste basisudgift pr. elev på trods af, at der ikke er 

indregnet udgifter til SFK på Mantziusgården og brug af idrætsfaciliteter i Birkerød idrætscenter. 

Skolen har et begrænset udeareal og bevaringsværdige bygninger, der er omkostningstunge at 

ændre i forhold til at understøtte i forhold til en mere nutidig indretning. Skolen har arbejdet med et 

indretningsprojekt, men er fortsat bundet af forholdsvis små klasselokaler og mangel på centralrum. 

Skolen har i elevtalsprognosen et mindre fald i elevtallet i prognoseperioden, der dog er meget 

afhængig af en stor søgning fra andre skoledistrikter. Det vil ikke være muligt at flytte eleverne 

samlet til en anden skole i distriktet. Eleverne vil ikke kunne være på de resterende skoler i 

kommunen uden udbygninger. Der vil være få elever, der vil blive omfattet af befordring ved en 

lukning af Toftevangskolen.  Skolen vil kunne udfases ved en anvendelse af 

udbygningsmulighederne på Birkerød Skole og Sjælsøskolen.  

Holteområdet 

(Dronninggårdskolen, Ny Holte Skole, Skovlyskolen og Vangeboskolen) 

Dronninggårdskolen 

Skolen er den skole i Holteområdet med den laveste basisudgift pr. elev. Skolen består primært af 

et ældre byggeri, der er forholdsvis omkostningstungt at ombygge. Skolen har inden for de 

bygningsmæssige rammer forsøgt at skabe understøttende læringsmiljøer for elevernes læring. Det 

er den skole i Holteområdet med det næstmindste forventede fald i elevtallet i prognoseperioden. 

Dog viser de seneste tal og søgemønstre, at der kan komme et lidt større fald i elevtallet. Det vil 

ikke være muligt at flytte eleverne samlet til en anden skole i distriktet. Eleverne vil ikke kunne være 

på de resterende skoler i kommunen uden udbygninger og flytning af de nuværende 

specialklasserækker til andre skoler udenfor Holteområdet. Der vil grundet den tætte nærhed med 

Ny Holte Skole kun være få elever, der vil være omfattet af transport ved en nedlæggelse af 

Dronninggårdskolen. 

Ny Holte skole 

Skolen er den skole i Holte området med den næsthøjeste basisudgift pr. elev. Byggeriet er 

forholdsvis omkostningstungt at ombygge, men skolen har fået skabt en grundlæggende god 
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indretning til læringsmiljøer, der kan understøtte elevernes læring. Skolen har en nyere udbygning. 

Det er den skole i Holte området med det næststørste forventede fald i elevtallet i 

prognoseperioden, og skolen vil være afhængig af en fortsat stor søgning fra andre skoledistrikter. 

Det vil ikke være muligt at flytte eleverne samlet til en anden skole i distriktet. Eleverne vil ikke 

kunne være på de resterende skoler i kommunen uden udbygninger og flytning af de nuværende 

specialklasserækker til andre skoler udenfor Holteområdet eller inddragelse af nuværende 

dagtilbud på Dronninggårdskolen. Der vil ikke være elever, der er omfattet af transport ved en 

nedlæggelse af Ny Holte Skole. 

Skovlyskolen 

Skolen er den skole i Holteområdet med den højeste basisudgift pr. elev, hvilket dels skyldes 

svømmehal dels et meget højt kvadratmetertal pr. elev. Skolen har en god indretning, der kan 

skabe gode læringsmiljøer i forhold til understøttelsen af elevernes læring. Det er den skole i Holte 

området med det største forventede fald i elevtallet i prognoseperioden. Dog viser de seneste tal og 

søgemønstre, at faldet kan blive lidt mindre end forventet. Det vil ikke være muligt at flytte eleverne 

samlet til en anden skole i distriktet. Eleverne vil ikke kunne være på de resterende skoler i 

kommunen uden udbygninger og flytning af de nuværende specialklasserækker til andre skoler 

udenfor Holteområdet og inddragelse af dagtilbud i Nordfløjen. Der vil ikke være elever, der er 

omfattet af transport ved en nedlæggelse af Skovlyskolen. 

Vangeboskolen 

Skolen er den skole i Holte området med den næsthøjeste basisudgift pr. elev., hvilket delvist 

skyldes, at udgiften til drift af lokaler, der er overtaget af dagtilbud, endnu ikke er udtaget. Skolen 

har netop afsluttet en ombygning i forbindelse med afgivelse af lokaler til dagtilbud. Ombygningen 

har givet en god indretning, der kan skabe gode læringsmiljøer i forhold til understøttelsen af 

elevernes læring. Det er den skole i Holteområdet med det mindste forventede fald i elevtallet i 

prognoseperioden. Dog viser de seneste tal og søgemønstre, at faldet kan blive lidt større end 

forventet. Det vil ikke være muligt at flytte eleverne samlet til en anden skole i distriktet. Eleverne vil 

kunne være på de resterende skoler i kommunen uden udbygninger. Men størstedelen vil skulle 

flyttes til Nærum skole og en mindre del til skolerne i det centrale Holte. Der vil ikke være nogen 

elever, der er omfattet af transport ved en nedlæggelse af Vangeboskolen, men flere elever vil få 

forholdsvis langt til deres distriktsskole i indskolingen. 

Trørød-Vedbæk-Nærum  

(Nærum skole, Trørødskolen, Vedbæk skole) 

Nærum Skole 

Skolen er den af de tre skoler i området med den højeste basisudgift pr. elev, hvilket primært 

skyldes en fysisk overkapacitet i forhold til elevtallet. Skolen består primært af et ældre byggeri, der 

er forholdsvis omkostningstungt at ombygge. Skolen har inden for de bygningsmæssige rammer 

forsøgt at skabe understøttende læringsmiljøer for elevernes læring. Skolen forventer en mindre 

stigning i elevtallet i prognoseperioden.  

Det vil ikke være muligt at flytte eleverne samlet til en anden skole i distriktet. Eleverne vil ikke 

kunne være på de resterende skoler i kommunen uden udbygninger. Der vil være mange børn, der 

vil være omfattet af transport ved en nedlæggelse af Nærum Skole. 
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Trørødskolen 

Skolen er den af de tre skoler i området med den laveste basisudgift pr. elev, på trods af drift af en 

svømmehal. Skolen har fortsat en kapacitet til flere elever. Skolen består af et godt byggeri med en 

rigtig god planløsning, der skaber den lille skole i den store skole. Skolen har gode 

bygningsmæssige rammer til at skabe understøttende læringsmiljøer for elevernes læring. Skolen 

forventer en mindre stigning i elevtallet i prognoseperioden.  

Det vil ikke være muligt at flytte eleverne samlet til en anden skole i distriktet. Eleverne vil ikke 

kunne være på de resterende skoler i kommunen. Der vil være rigtig mange børn, der vil være 

omfattet af transport ved en nedlæggelse af Trørødskolen. 

Vedbæk Skole 

Skolen er den skole i området med den næsthøjeste basisudgift pr. elev. Byggeriet er forholdsvis 

omkostningstungt at ombygge, men har en grundlæggende god indretning til læringsmiljøer, der 

kan understøtte elevernes læring. Skolen har også en nyere udbygning. Skolen forventer en mindre 

stigning i elevtallet i prognoseperioden, men der er en usikkerhed i forhold til betydningen af 

udbygningen i Henriksholm. Det vil ikke være muligt at flytte eleverne samlet til en anden skole i 

distriktet. Eleverne vil ikke kunne være på de resterende skoler i kommunen Der vil være rigtig 

mange børn, der vil være omfattet af transport ved en nedlæggelse af Vedbæk skole. 

Samlet anbefaling 

Forvaltningen vil ikke anbefale konkrete lukninger af bestemte skoler, men det kan være relevant at 

se på udfasning af skoler i Birkerød og Holteområdet i forbindelse med evt. 

sammenlægningsscenarier eller ved fortsat eller større fald i elevtallet end forventet. Der bør dog 

afsættes ressourcer til ud/ombygning af øvrige skoler, hvilket vil kunne belyses nærmere i konkrete 

scenarier. 
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Sammenlægningsscenarier 

I dette afsnit ses på mulighederne for sammenlægning af skoler og konsekvenserne af dette. I det 

indledende afsnit om sammenlægninger beskrives de overordnede muligheder og konsekvenser 

ved skolesammenlægninger. 

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, men der vil dog fortsat være behov for drift af 

bygninger og være nogle basisfunktioner på den enkelte matrikel. Udover at forbedre skolens 

økonomiske råderum, så vurderes det, at der vil være ca. 1 mio. kr./årligt at spare på tildelingen af 

basisbeløbet ved sammenlægning af to skoler og 2 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. 

Det største frigjorte økonomiske råderum sker via mulighederne for en bedre klassedannelse. Det 

frigjorte råderum bør primært anvendes til at skabe bedre rammevilkår for en 

undervisningsdifferentiering via mere holddannelse og større vifte af tilbud til elever med særlige 

behov eller kompetencer. 

På drift- og ledelsessiden kan sammenlægningen skabe bedre rammevilkår for spidskompetencer, 

rationaler og kvalificerede løsninger på både ledelses- og driftsniveau. Der vil ligeledes her kunne 

opnås økonomiske rationaler, der kan være med til at styrke skolens kerneleverance, som er 

elevernes læring, trivsel og sundhed. 

Ved reduktionen af antal af klasser og samling af udskolingen (bedre anvendelse af faglokaler og 

frigivelse af samme) kan der opnås en pæn reduktion i arealanvendelsen. Kombineret med 

skolernes nuværende overkapacitet kan det overskydende areal f.eks. anvendes til dagtilbud, 

hvorved samarbejdet mellem dagtilbud og skole kan styrkes yderligere. I nogle tilfælde kan det 

vurderes, om det skal betyde udfasning af en skole. 

Særligt i forhold til udskolingen  

Flere af kommunens skoler har allerede i dag forholdsvis små udskolinger med 1½-2 sporede 

skoler, som udfordrer udbud af valgfag, 3 fremmedsprog, tilbud til elever med særlige behov eller 

kompetencer og et solidt og forpligtende samarbejde med ungdomsuddannelserne. Med de mange 

forskellige fag i udskolingen1, så er det en udfordring at skabe stærke faglige miljøer inden for disse 

fagområder, hvor der oftest kun er en enkelt eller ganske få lærere til dækning af faget, hvilket 

ligeledes kan være en udfordring ved vikardækning mm. 

                                                
1
 I alt 16 fag: dansk, historie, kristendom, samfundsfag, engelsk, tysk, fransk, matematik, biologi, geografi, fysik/kemi, idræt, håndværk og design, musik, 

billedkunst og madkundskab samt evt. yderligere valgfag i 9.kl. 
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Elevtallet har historisk været lavere i udskolingen end i indskolingen. Tabel 6 viser en 

sammenligning af antallet af elever i 1-3. klasse i skoleåret 2011/12 og de samme årgange i 

2017/18, hvor de gik i 7.-9. klasse. Af tabellen fremgår det, at elevtallet er faldet med 221 elever i 

perioden. Årsagen kan henføres til, at en større andel i udskolingen er visiteret til specialtilbud, går 

på privatskole eller efterskole.  

Figur 1 viser antal af elever på privatskole fordelt på klassetrin i skoleåret 2017/18. Som det ses, er 

der næsten 3 gange så mange elever, der går i privatskole i 9. klasse i forhold til 

børnehaveklassen.  

Ved en strukturændring ønskes at skabe en udskoling, der kan tilbyde stærke faglige miljøer, som 

kan tilgodese elevernes forskellige behov og skabe et solidt samarbejde med 

ungdomsuddannelserne. 

Tabel 6, Elevtal i 1.-3. klasse i 2011/12 og i 7.-9. klasse i 2017/18 

 
*For Birkerød skole er der i 2011/12 taget elevtallet fra Kajerødskolen og Parkvejskolen. 

**For Sjælsøskolen er der i 2011/12 taget elevtallet fra Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen. 

  

 

 

            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 
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Figur 1 Antal elever på de enkelte klassetrin, der søger privatskole i skoleåret 2017/18 

 

 

Kriterier for sammenlægninger 

Der kan udfoldes mange forskellige kombinationer af sammenlægninger. Der hvor 

sammenlægninger giver mening, er mellem de skoler, hvor der er et større fællesområde inden for 

afstandskriteriet på 2,5 km i indskolingen. Her vil der være mulighed for en mere fleksibel måde at 

understøtte klassedannelsen på uden den binding, der er i de nuværende mindre skoledistrikter. I 

tabel 7 er angivet antallet af elever i bh.kl.-3.kl. der bor i fællesdistriktet i en afstand af 2,5 km fra to 

naboskoler. Når 3 skoler er sammensat, er det kun elevtallet i fællesmængden for alle 3 skoler, og 

der vil således være tale om et væsentlig større elevtal, der kan fordeles. Alle scenarier i tabel 7 vil 

skabe bedre grundlag for klassedannelsen på skolerne. 

Tabel 7. Antal indskolingselever med max 2,5 km. til alle skoler i scenariet. 

Scenarie 
Antal indskolingselever med max. 2,5 km til alle 

skoler i scenariet 

Birkerød - Bistrup 226 

Birkerød - Toftevang 415 

Bistrup - Toftevang 315 

Sjælsø - Toftevang 283 

Høsterkøb - Sjælsø 68 

Bistrup – Birkerød - Toftevang 372 

Høsterkøb – Sjælsø - Toftevang 18 

Dronninggård – Ny Holte 376 

Ny Holte - Skovly 304 

Dronninggård – Ny Holte - Skovly 276 

Nærum - Vangebo 94 

Trørød - Vedbæk 63 
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Der er ikke medtaget større kombinationer end ovennævnte, idet elevtallet vil blive meget højt, og 

skolen vil bestå af mange matrikler. 

I det efterfølgende er lavet nogle overordnede overslag over potentiale for klassedannelse ved de 

forskellige scenarier. Scenarierne er udarbejdet inden for 4 sammenhængende byområder, der alle 

er adskilt fra de andre områder af skov eller andre naturområder. De 4 områder er Birkerød, Holte, 

Søllerød/Nærum og Trørød/Vedbæk.  

Scenarierne er udarbejdet på baggrund af elevtalsprognosen fra maj 2018 med afsæt i de 

nuværende skoledistrikter. Der er vist en mulig klassedannelse i skoleåret 2023/24 og i 2029/30. 

Der kan inden for scenarierne også laves justeringer af skoledistrikter, der ikke er omfattet af det 

enkelte scenarie, så disse skal primært anvendes til at beskrive de helt overordnede muligheder og 

konsekvenser. 

Birkerød området  

(Birkerød Skole, Bistrupskolen, Høsterkøb Skole, Sjælsøskolen og Toftevangskolen) 

Området er afgrænset af kommunegrænserne mod Allerød, Furesø og Hørsholm kommuner mod 

nord, vest og øst samt af Vaserne, Rude skov og landområdet i Sandbjerg. 

Der er beskrevet følgende scenarier: Sammenlægning af Birkerød og Bistrupskolen, Bistrup og 

Toftevangskolen, Høsterkøb og Sjælsøskolen, samt Høsterkøb, Sjælsø og Toftevangskolen.  

Endelig er der et scenarie, hvor Høsterkøb og Sjælsøskolen får fælles indskoling, Toftevang og 

Bistrupskolen får fælles indskoling, Birkerød Skole fortsætter med nuværende indskoling og der 

etableres en samlet udskolingsskole, hvor eleverne kan fordeles på flere matrikler.  

Birkerød skole – Bistrupskolen 

I dette scenarie sammenlægges Birkerød Skole og Bistrupskolen til en ny samlet skole på to 

matrikler. Skolen bliver en 4-sporet skole med ca. 1000 elever. I 2023/24 og 2029/30 vil det være 

muligt at lave en klasseoptimering på henholdsvis 10 og 9 klasser i forhold til elevtalsprognosens 

forventninger, hvis begge skoler fortsætter uændret. Dog vil klasse-kvotienten i 2023/24 være tæt 

på de maksimale 28 elever på 4 klassetrin. Dette kan justeres ved en mindre distriktsjustering. 

Klasseoptimeringen vil give den ”nye” skole et økonomisk råderum på 7-8 mio. kr. årligt, der kan 

anvendes til holddannelsestimer og tilbud til elever med særlige behov og særlige kompetencer. 

Endvidere bør der kunne opnås et rationale på ca. 1 mio. kr./årligt i forhold til ledelse, drift og 

ressourcepersoner ved en sammenlægning. 

Endvidere bør der ved reduktion i klassetal og samling af udskoling på en matrikel kunne afgives 

ca. 3000 kvm. svarende til ca. 1,5 mio. kr./årligt. Så samlet råderum ved dette scenarie vurderes at 

være ca. 10 mio. kr./årligt.  Scenariet skal afdækkes nærmere, hvis det er et scenarie, som der skal 

arbejdes videre med. 
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Elevtalsprognose 2023/24 Birkerød - Bistrup 

 

Elevtal 

Birkerød 

Elevtal 

Bistrup 
Samlet Klasser Kl.kvo 

0.klasse 64 47 111 4 27,9 

1.klasse 67 44 111 4 27,7 

2.klasse 66 46 112 4 28,0 

3.klasse 62 39 100 4 25,1 

4.klasse 66 37 103 4 25,7 

5.klasse 66 35 100 4 25,1 

6.klasse 72 32 104 4 25,9 

7.klasse 75 31 106 4 26,5 

8.klasse 57 27 84 3 27,9 

9.klasse 60 34 94 4 23,5 

Samlet 655 371 1025 39 26,3 

 
Reduceret klassetal -10 

 
 

Elevtalsprognose 2029/30 Birkerød - Bistrup 

 

Elevtal 

Birkerød 

Elevtal 

Bistrup 
Samlet Klasser Kl.kvo 

0.klasse 61 45 106 4 26,4 

1.klasse 62 46 109 4 27,1 

2.klasse 63 42 106 4 26,4 

3.klasse 65 39 105 4 26,2 

4.klasse 66 41 107 4 26,8 

5.klasse 67 36 103 4 25,7 

6.klasse 68 30 99 4 24,7 

7.klasse 69 29 98 4 24,6 

8.klasse 63 31 93 4 23,4 

9.klasse 54 26 80 3 26,8 

Samlet 639 366 1005 39 25,8 

 
Reduceret klassetal -9 

 

Bistrupskolen - Toftevangskolen 

I dette scenarie sammenlægges Bistrupskolen og Toftevangskolen til en ny samlet skole på to 

matrikler. Skolen bliver en 3-4 sporet skole med ca. 850 elever. I 2023/24 og 2029/30 vil det være 

muligt at lave en klasseoptimering på henholdsvis 3 og 4 klasser i forhold til elevtalsprognosens 

forventninger, hvis begge skoler fortsætter uændret. Dog vil klassekvotienten i begge scenarier 

være tæt på de maksimale 28 elever på 1 klassetrin.. Klasseoptimeringen vil give den ”nye” skole 

et økonomisk råderum på 2,5 mio. kr. årligt, der kan anvendes til holddannelsestimer og tilbud til 

elever med særlige behov og særlige kompetencer. Endvidere bør der kunne opnås et rationale på 

ca. 1 mio. kr./årligt i forhold til ledelse, drift og ressourcepersoner ved en sammenlægning. 
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Endvidere bør der ved reduktion i klassetal og samling af udskoling på en matrikel kunne afgives 

ca. 2000 kvm. svarende til ca. 1,0 mio. kr./årligt. Så samlet råderum ved dette scenarie vurderes at 

være ca. 4,5 mio. kr./årligt.  

Scenariet skal afdækkes nærmere, hvis det er et scenarie, som der skal arbejdes videre med. 

Elevtalsprognose 2023/24 Bistrup-Toftevang  

 

Elevtal 

Bistrup 

Elevtal 

Toftevang 
Samlet Klasser Kl.kvo 

0.klasse 47 45 92 4 23,1 

1.klasse 44 45 88 4 22,1 

2.klasse 46 47 93 4 23,2 

3.klasse 39 42 80 3 26,7 

4.klasse 37 46 83 3 27,8 

5.klasse 35 52 87 4 21,8 

6.klasse 32 48 80 3 26,7 

7.klasse 31 54 85 4 21,3 

8.klasse 27 46 73 3 24,4 

9.klasse 34 53 86 4 21,6 

Samlet 371 478 849 36 23,6 

                                             Reduktion klassetal -3 

 

Elevtalsprognose 2029/30 Bistrup - Toftevang 

 

Elevtal 

Bistrup 

Elevtal 

Toftevang 
Samlet Klasser Kl.kvo 

0.klasse 45 46 91 4 22,8 

1.klasse 46 46 92 4 23,0 

2.klasse 42 46 89 4 22,2 

3.klasse 39 46 85 4 21,3 

4.klasse 41 47 88 4 22,0 

5.klasse 36 48 84 3 28,0 

6.klasse 30 46 77 3 25,5 

7.klasse 29 48 77 3 25,7 

8.klasse 31 47 78 3 26,0 

9.klasse 26 46 72 3 24,0 

Samlet 366 467 833 35 23,8 

  
Reduceret klassetal -4 

 
 

 

Høsterkøb skole – Sjælsøskolen 

Ved dette scenarie sammenlægges Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen til en ny samlet skole på to 

matrikler. Skolen bliver en 3-4-sporet skole med ca. 850 elever. I 2023/24 og 2029/30 vil det være 

muligt at lave en klasseoptimering på henholdsvis 2 og 0 klasser i forhold til elevtals-prognosens 

forventninger, hvis begge skoler fortsætter uændret. Dog vil klassekvotienten i 2023/24 være tæt 

på de maksimale 28 elever på 2 klassetrin. Klasseoptimeringen vil give den ”nye” skole et 
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økonomisk råderum på ca. 1 mio. kr. årligt, der kan anvendes til holddannelses-timer og tilbud til 

elever med særlige behov og særlige kompetencer. Endvidere bør der kunne opnås et rationale på 

ca. 0,75 mio. kr./årligt i forhold til ledelse, drift og ressourcepersoner ved en sammenlægning. 

Der er begrænset klassereduktion og udskolingen er allerede samlet, hvorfor der vil være 

begrænset yderligere rationale på dette område. Samlet råderum ved dette scenarie vurderes at 

være ca. 1,75 mio. kr./årligt.  

Scenariet skal afdækkes nærmere, hvis det er et scenarie, som der skal arbejdes videre med.  

Elevtalsprognose 2023/24 Sjælsø-Høsterkøb 

 

Elevtal 

Sjælsø 
Elevtal Høsterkøb Samlet Klasser Kl.kvo 

0.klasse 51 42 92 4 23,1 

1.klasse 48 38 86 4 21,5 

2.klasse 50 41 91 4 22,7 

3.klasse 48 35 83 3 27,8 

4.klasse 46 39 85 4 21,3 

5.klasse 50 32 82 3 27,3 

6.klasse 77 
 

77 3 25,5 

7.klasse 95 
 

95 4 23,7 

8.klasse 98 
 

98 4 24,6 

9.klasse 70 
 

70 3 23,2 

Samlet 632 227 859 36 23,9 

  
     Reduceret klassetal -2 

 
 

Elevtalsprognose 2029/30 Sjælsø - Høsterkøb 

 

Elevtal 

Sjælsø 

Elevtal 

Høsterkøb 
Samlet Klasser Kl.kvo 

0.klasse 49 37 86 4 21,5 

1.klasse 50 39 89 4 22,1 

2.klasse 49 41 90 4 22,6 

3.klasse 49 44 93 4 23,3 

4.klasse 51 41 92 4 23,0 

5.klasse 50 45 96 4 24,0 

6.klasse 92   92 4 23,0 

7.klasse 84   84 3 27,9 

8.klasse 86   86 4 21,5 

9.klasse 71   71 3 23,8 

Samlet 631 248 879 38 23,1 

  
Reduceret klassetal 0 
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Høsterkøb skole – Sjælsøskolen - Toftevangskolen 

Ved dette scenarie sammenlægges Høsterkøb Skole, Sjælsøskolen og Toftevangskolen til en ny 

samlet skole på tre matrikler. Skolen bliver en 5-sporet skole (6 spor på enkelte klassetrin) med ca. 

1350 elever. I 2023/24 og 2029/30 vil det være muligt at lave en klasseoptimering på henholdsvis 6 

og 7 klasser i forhold til elevtalsprognosens forventninger, hvis de tre skoler fortsætter uændret. 

Dog vil klassekvotienten i 2023/24 og 2029/30 være tæt på de maksimale 28 elever på hhv. 2 og 4 

klassetrin. Dette kan justeres ved en mindre distriktsjustering. Klasseoptimeringen vil give den 

”nye” skole et økonomisk råderum på ca. 5  mio. kr. årligt, der kan anvendes til holddannelsestimer 

og tilbud til elever med særlige behov og særlige kompetencer. Endvidere bør der kunne opnås et 

rationale på ca. 1,75 mio. kr./årligt i forhold til ledelse, drift og ressourcepersoner ved en 

sammenlægning. 

Endvidere bør der ved reduktion i klassetal og samling af udskoling på en matrikel kunne afgives 

ca. 3000 kvm. svarende til ca. 1,5 mio. kr./årligt. Så samlet råderum ved dette scenarie vurderes at 

være ca. 7 mio. kr./årligt.  

Scenariet skal afdækkes nærmere, hvis det er et scenarie, som der skal arbejdes videre med. 

Elevtalsprognose 2023/24 Høsterkøb-Sjælsø-Toftevang 

 

Elevtal 

Høsterkøb 

Elevtal 

Sjælsø 

Elevtal 

Toftevang 
Samlet Klasser Kl.kvo 

0.klasse 42 51 45 137 5 27,5 

1.klasse 38 48 45 131 5 26,2 

2.klasse 41 50 47 138 5 27,6 

3.klasse 35 48 42 125 5 25,0 

4.klasse 39 46 46 132 5 26,3 

5.klasse 32 50 52 134 5 26,8 

6.klasse   77 48 125 5 25,0 

7.klasse   95 54 149 6 24,8 

8.klasse   98 46 145 6 24,1 

9.klasse   70 53 122 5 24,4 

Samlet 227 632 478 1337 52 25,7 

   
Reduceret klassetal -6 
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Elevtalsprognose 2029/30 Høsterkøb – Sjælsø - Toftevang 

 

Elevtal 

Høsterkøb 

Elevtal 

Sjælsø 

Elevtal 

Toftevang 
Samlet Klasser Kl.kvo 

0.klasse 37 49 46 132 5 26,4 

1.klasse 39 50 46 134 5 26,8 

2.klasse 41 49 46 137 5 27,3 

3.klasse 44 49 46 139 5 27,8 

4.klasse 41 51 47 139 5 27,9 

5.klasse 45 50 48 144 6 24,0 

6.klasse   92 46 138 5 27,7 

7.klasse   84 48 132 5 26,4 

8.klasse   86 47 133 5 26,6 

9.klasse   71 46 117 5 23,4 

Samlet 248 631 467 1346 51 26,4 

   
Reduceret klassetal -7 

 
 

3 indskolingsskoler og 1 udskolingsskole 

I dette scenarie sammenlægges indskolingen på Høsterkøb og Sjælsøskolen samt på 

Toftevangskolen og Bistrupskolen og der etableres en ny skole med en samlet udskoling for hele 

distriktet. Dette vil give 3 indskolingsskoler fra bh.kl.-5.kl. med ca. 400 elever (Birkerød) og to med 

500 elever (Bistrup/Toftevang og Sjælsø/Høsterkøb) samt en udskolingsskole med ca. 900 elever 

placeret på 2 af matriklerne.  

Der vil kunne opnås en klassereduktion på ca. 8 klasser, hvilket vil give ca. 6 mio. kr/årligt i 

råderum og samt ca. 1 mio. kr. i ledelse og drift samt ca. 1,5 mio. kr. på bygninger. Samlet ca. 8,5 

mio. kr/årligt.  

Scenariet skal afdækkes nærmere, hvis det er et scenarie, som der skal arbejdes videre med. 

Samlet for distriktsområde Birkerød 

Det scenarie, der vil skabe det største råderum er det scenarie, hvor der etableres 2 ”nye” skoler : 

”Birkerød – Bistrup” og ”Høsterkøb – Sjælsø – Toftevang”, som vil kunne give op til 17 mio. kr. årligt 

i økonomisk råderum. Der kan foretages en distriktsjustering mellem de to skoler for dermed skabe 

to skoler med et mere ensartet samlet elevtal. Det vil være muligt inden for dette scenarie at udfase 

en matrikel, hvilket dog skal belyses nærmere. 

Scenariet med 3 skoler ”Toftevang – Bistrup”, ”Birkerød skole” og Høsterkøb – Sjælsø” vil kunne 

give et årligt økonomisk råderum på ca. 6 mio. kr/årligt. 

Scenariet med 4 skoler, med 3 indskolingsskoler og 1 udskolingsskole som forrige scenarie, men 

med en samlet udskoling vil give     

3 indskolingsskoler fra bh.kl.-5.kl. med ca. 400 elever (Birkerød) og to med 500 elever 

(Bistrup/Toftevang og Sjælsø/Høsterkøb). Der vil kunne opnås en klassereduktion på ca. 8 klasser, 

hvilket vil give ca. 6 mio. kr./årligt i råderum og samt ca. 1 mio. kr. i ledelse og drift samt ca. 1,5 

mio. kr. på bygninger. Samlet ca. 8,5 mio. kr./årligt.  
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Holteområdet  

(Dronninggårdskolen, Ny Holte Skole og Skovlyskolen) 

Området er afgrænset af kommunegrænsen mod Lyngby-Taarbæk samt af Furesøen, Vaserne, 

Rude Skov, Søllerød Naturpark og Geels Skov. 

Der er beskrevet følgende scenarier: Sammenlægning af Dronninggård og Ny Holte, Ny Holte og 

Skovly samt af Dronninggård – Ny Holte - Skovly.  

Endelig er der et scenarie, hvor Dronninggård og Ny Holte får fælles indskoling, Skovlyskolen 

fortsætter med nuværende indskoling, og der etableres en samlet udskolingsskole, hvor eleverne 

kan fordeles på flere matrikler.  

Dronninggårdskolen – Ny Holte skole 

Ved dette scenarie sammenlægges Dronninggårdskolen og Ny Holte til en ny samlet skole på to 

matrikler. Skolen bliver en 4-sporet skole med knapt 1100 elever. I 2023/24 og 2029/30 vil det være 

muligt at lave en klasseoptimering på henholdsvis 3 og 8 klasser i forhold til elevtalsprognosens 

forventninger, hvis begge skoler fortsætter uændret. Dog vil klassekvotienten i 2029/30 være tæt 

på de maksimale 28 elever på 4 klassetrin. Dette kan justeres ved en distriktsjustering. 

Klasseoptimeringen vil give den ”nye” skole et økonomisk råderum på 2-4 mio. kr. årligt, der kan 

anvendes til holddannelsestimer og tilbud til elever med særlige behov og særlige kompetencer. 

Endvidere bør der kunne opnås et rationale på ca. 1 mio. kr./årligt i forhold til ledelse, drift og 

ressourcepersoner ved en sammenlægning. 

Endvidere bør der ved reduktion i klassetal og samling af udskoling på en matrikel kunne afgives 

ca. 2000 kvm. svarende til ca. 1,0 mio. kr./årligt. Så samlet råderum ved dette scenarie vurderes at 

være ca. 5 mio. kr./årligt.  

Scenariet skal afdækkes nærmere, hvis det er et scenarie, som der skal arbejdes videre med. 

Elevtalsprognose 2023/24 Dronninggård – Ny Holte 

 

Elevtal 

Dronninggård 

Elevtal Ny 

Holte 
Samlet Klasser Kl.kvo 

0.klasse 59 43 102 4 25,5 

1.klasse 61 41 102 4 25,5 

2.klasse 59 44 103 4 25,8 

3.klasse 54 41 95 4 23,9 

4.klasse 66 47 114 5 22,7 

5.klasse 52 47 100 4 24,9 

6.klasse 55 50 105 4 26,3 

7.klasse 80 44 124 5 24,7 

8.klasse 63 51 113 5 22,6 

9.klasse 67 49 116 5 23,3 

Samlet 617 457 1074 44 24,4 

  
Reduceret klassetal -3 
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Elevtalsprognose 2029/30 Dronninggård – Ny Holte 

 Elevtal 

Dronning-

gård 

Elevtal        

Ny Holte 

Samlet Klasser Kl.kvo 

0.klasse 64 42 106 4 26,5 

1.klasse 60 43 104 4 25,9 

2.klasse 64 45 108 4 27,1 

3.klasse 64 46 110 4 27,5 

4.klasse 70 46 115 5 23,1 

5.klasse 62 48 110 4 27,5 

6.klasse 63 47 110 4 27,5 

7.klasse 66 47 113 5 22,6 

8.klasse 61 50 112 4 28,0 

9.klasse 53 42 95 4 23,8 

Samlet 628 456 1083 41 26,4 

  
Reduceret klassetal -8 

 
 

Ny Holte Skole - Skovlyskolen 

Ved dette scenarie sammenlægges Ny Holte og Skovly til en ny samlet skole på to matrikler. 

Skolen bliver en 3-4 sporet skole med ca. 850 elever. I 2023/24 og 2029/30 vil det være muligt at 

lave en klasseoptimering på henholdsvis 4 og 7 klasser i forhold til elevtalsprognosens 

forventninger, hvis begge skoler fortsætter uændret. Dog vil klassekvotienten i 2023/24 være tæt 

på de maksimale 28 elever på 2 klassetrin. Klasseoptimeringen vil give den ”nye” skole et 

økonomisk råderum på 3-5 mio. kr. årligt, der kan anvendes til holddannelsestimer og tilbud til 

elever med særlige behov og særlige kompetencer. Endvidere bør der kunne opnås et rationale på 

ca. 1 mio. kr./årligt i forhold til ledelse, drift og ressourcepersoner ved en sammenlægning.  

Endvidere bør der ved reduktion i klassetal og samling af udskoling på en matrikel kunne afgives 

ca. 2000 kvm. svarende til ca. 1,0 mio. kr./årligt. Så samlet råderum ved dette scenarie vurderes at 

være ca. 6 mio. kr./årligt.  

Scenariet skal afdækkes nærmere, hvis det er et scenarie, som der skal arbejdes videre med. 
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Elevtalsprognose 2023/24 Ny Holte - Skovly 

 

Elevtal           

 Ny Holte 

Elevtal    

Skovly 
Samlet Klasser Kl.kvo 

0.klasse 43 41 83 3 27,8 

1.klasse 41 36 77 3 25,8 

2.klasse 44 42 86 4 21,5 

3.klasse 41 35 76 3 25,3 

4.klasse 47 38 86 4 21,5 

5.klasse 47 49 97 4 24,1 

6.klasse 50 44 94 4 23,5 

7.klasse 44 47 90 4 22,5 

8.klasse 51 35 86 4 21,5 

9.klasse 49 35 84 3 27,9 

Samlet 457 402 859 36 23,9 

  
 Reduceret klassetal -4 

 
 

Elevtalsprognose 2029/30 Ny Holte - Skovly 

 

Elevtal      

Ny Holte 

Elevtal  

Skovly 
Samlet Klasser Kl.kvo 

0.klasse 42 35 77 3 25,8 

1.klasse 43 37 81 3 26,9 

2.klasse 45 38 82 3 27,5 

3.klasse 46 38 83 3 27,8 

4.klasse 46 36 82 3 27,4 

5.klasse 48 38 86 4 21,5 

6.klasse 47 41 87 4 21,8 

7.klasse 47 36 82 3 27,4 

8.klasse 50 35 85 4 21,4 

9.klasse 42 31 73 3 24,2 

Samlet 456 364 820 33 24,8 

  
Reduceret klassetal -7 

 
 

Dronninggårdskolen –Ny Holte skole - Skovlyskolen 

Ved dette scenarie sammenlægges Dronninggårdskolen, Ny Holte skole og Skovlyskolen til en ny 

samlet skole på tre matrikler. Skolen bliver en 6-sporet skole med ca. 1450 elever. I 2023/24 og 

2029/30 vil det være muligt at lave en klasseoptimering på henholdsvis 8 og 10 klasser i forhold til 

elevtalsprognosens forventninger, hvis de tre skoler fortsætter uændret. Dog vil klassekvotienten i 

2023/24 være tæt på de maksimale 28 elever på 1 klassetrin.. Klasseoptimeringen vil give den 

”nye” skole et økonomisk råderum på ca. 6-7,5  mio. kr. årligt, der kan anvendes til 

holddannelsestimer og tilbud til elever med særlige behov og særlige kompetencer. Endvidere bør 

der kunne opnås et rationale på ca. 2,0 mio. kr./årligt i forhold til ledelse, drift og ressourcepersoner 

ved en sammenlægning. 
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Endvidere bør der ved reduktion i klassetal og samling af udskoling på en matrikel kunne afgives 

ca. 4000 kvm. svarende til ca. 2,0 mio. kr./årligt. Så samlet råderum ved dette scenarie vurderes at 

være ca. 10 mio. kr./årligt.  

Scenariet skal afdækkes nærmere, hvis det er et scenarie, som der skal arbejdes videre med. 

Elevtalsprognose 2023/24 Dronninggård-Ny Holte-Skovly 

 

Elevtal 

Dronning- 

gård 

Elevtal      

Ny Holte 

Elevtal 

Skovly 
Samlet Klasser Kl.kvo 

0.klasse 59 43 41 143 6 23,8 

1.klasse 61 41 36 138 5 27,7 

2.klasse 59 44 42 145 6 24,2 

3.klasse 54 41 35 130 5 26,1 

4.klasse 66 47 38 152 6 25,3 

5.klasse 52 47 49 149 6 24,8 

6.klasse 55 50 44 149 6 24,8 

7.klasse 80 44 47 170 7 24,3 

8.klasse 63 51 35 149 6 24,8 

9.klasse 67 49 35 151 6 25,2 

Samlet 617 457 402 1476 59 25,0 

   
Reduceret klassetal -8 

 
 

Elevtalsprognose 2029/30 Dronninggård – Ny Holte - Skovly 

 Elevtal  

Dronning-

gård 

Elevtal     

Ny Holte 

Elevtal 

Skovly 

Samlet Klasser Kl.kvo 

0.klasse 64 42 35 141 6 23,6 

1.klasse 60 43 37 141 6 23,5 

2.klasse 64 45 38 146 6 24,4 

3.klasse 64 46 38 147 6 24,6 

4.klasse 70 46 36 152 6 25,3 

5.klasse 62 48 38 148 6 24,6 

6.klasse 63 47 41 151 6 25,1 

7.klasse 66 47 36 149 6 24,8 

8.klasse 61 50 35 147 6 24,4 

9.klasse 53 42 31 126 5 25,2 

Samlet 628 456 364 1448 59 24,5 

 
 

Reduceret klassetal -10 
 

 

2 indskolingsskoler og 1 udskolingsskole 

I dette scenarie er der 3 skoler, hvor Ny Holte Skole og Dronninggårdskolen slås sammen med en 

fælles indskoling og en del af Ny Holte Skoles distrikt tilføres Skovlyskolen, der bliver en 3-sporet 
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skole fra bh.kl. – 5.kl. Der etableres en ny udskolingsskole for hele distriktet, der placeres på 1-2 

matrikler. Dermed etableres 2 indskolingsskoler med ca. 430 elever hver og en udskolingsskole 

med ca. 600 elever. Ved den mest optimale skoledistriktsændring vil det give næsten den samme 

optimale klassedannelse, som ved scenariet, hvor alle 3 skoler er sammenlagt, hvilket vil give 

mellem 5-7 mio. kr. i årligt råderum. Der vil ikke umiddelbart være besparelser på ledelse og drift, 

med mindre driften samles for distriktet. Det vurderes at der kan opnås samme kvm. svarende til 2 

mio. kr. Samlet årligt råderum ved dette scenarie ca. 8 mio. kr./årligt.  

 

Samlet for distriktsområde Holte 

Det scenarie, der vil skabe det største råderum er det scenarie, hvor der etableres 1 ”ny” skoler : 

”Dronninggård – Ny Holte - Skovly som vil kunne give op til 10 mio. kr. årligt i økonomisk råderum. 

Det vil muligvis inden for dette scenarie være muligt at udfase en matrikel, hvilket dog skal belyses 

nærmere. 

Scenarierne, hvor Ny Holte Skole enten slås sammen med Skovlyskolen eller Dronninggårdskolen 

vil give mellem 3 og 5 mio. kr./årligt i råderum. 

Scenariet med 2 indskolingsskoler, 1 udskolingsskole og 1 samlet driftsenhed vurderes at give et 

samlet råderum på ca. 8 mio.kr. 

 

Nærum-/Søllerødområdet  

(Nærum Skole og Vangeboskolen) 

Området er afgrænset af kommunegrænsen mod Lyngby-Taarbæk samt af Øresund, Geels Skov 

og Brillerne. 

Der er beskrevet følgende scenarier: Sammenlægning af Nærum Skole og Vangeboskolen. 

Nærum Skole - Vangeboskolen 

Ved dette scenarie sammenlægges Nærum skole og Vangeboskolen til en ny samlet skole på to 

matrikler. Skolen bliver en 3-4 sporet skole med ca. 870 elever. I 2023/24 og 2029/30 vil det være 

muligt at lave en klasseoptimering på henholdsvis 4 og 3 klasser i forhold til elevtalsprognosens 

forventninger, hvis begge skoler fortsætter uændret. Dog vil klassekvotienten i 2029/30 være tæt 

på de maksimale 28 elever på 1 klassetrin. Klasseoptimeringen vil give den ”nye” skole et 

økonomisk råderum på 3 mio. kr. årligt, der kan anvendes til holddannelsestimer og tilbud til elever 

med særlige behov og særlige kompetencer.  

Endvidere bør der kunne opnås et rationale på ca. 1 mio. kr./årligt i forhold til ledelse, drift og 

ressourcepersoner ved en sammenlægning. Endvidere bør der ved reduktion i klassetal og samling 

af udskoling på en matrikel kunne afgives ca. 2000 kvm. svarende til ca. 1,0 mio. kr./årligt. Så 

samlet råderum ved dette scenarie vurderes at være ca. 5 mio. kr./årligt.  

Scenariet skal afdækkes nærmere, hvis det er et scenarie, som der skal arbejdes videre med. 
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Elevtalsprognose 2023/24 Nærum - Vangebo 

 

Elevtal  

Nærum 

Elevtal 

Vangebo 
Samlet Klasser Kl.kvo 

0.klasse 55 39 94 4 23,6 

1.klasse 55 44 100 4 25,0 

2.klasse 54 42 96 4 24,0 

3.klasse 47 37 85 4 21,1 

4.klasse 50 39 89 4 22,3 

5.klasse 51 36 87 4 21,8 

6.klasse 42 29 71 3 23,6 

7.klasse 58 40 98 4 24,5 

8.klasse 47 33 80 3 26,6 

9.klasse 42 32 74 3 24,7 

Samlet 503 371 874 37 23,6 

  
    Reduceret  klassetal -4 

 
 

Elevtalsprognose 2029/30 Nærum - Vangebo 

 

Elevtal 

Nærum 

Elevtal 

Vangebo 
Samlet Klasser Kl.kvo 

0.klasse 55 42 97 4 24,3 

1.klasse 55 42 97 4 24,3 

2.klasse 51 43 94 4 23,5 

3.klasse 53 42 95 4 23,6 

4.klasse 49 43 92 4 23,1 

5.klasse 49 40 89 4 22,2 

6.klasse 51 35 86 4 21,4 

7.klasse 48 35 84 3 27,9 

8.klasse 46 34 80 3 26,8 

9.klasse 41 29 70 3 23,3 

Samlet 498 386 884 37 23,9 

  
Reduceret klassetal -3 

 
 

Trørød-/Vedbækområdet  

(Vedbæk Skole og Trørødskolen) 

Området er afgrænset af kommunegrænsen mod Hørsholm samt af Øresund, Jægersborg Hegn. 

Brillerne, Søllerød Naturpark og landområderne ved Gl.Holte Nord og Sandbjerg. 

Der er beskrevet følgende scenarier: Sammenlægning af Vedbæk Skole og Trørødskolen samt 2 

skoler med indskoling og en samlet udskolingsskole. 
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Vedbæk skole - Trørødskolen 

Ved dette scenarie sammenlægges Vedbæk Skole og Trørødskolen til en ny samlet skole på to 

matrikler. Skolen bliver en 6-7 sporet skole med ca. 1550 elever. I 2023/24 og 2029/30 vil det være 

muligt at lave en klasseoptimering på henholdsvis 3 og 7 klasser i forhold til elevtalsprognosens 

forventninger, hvis begge skoler fortsætter uændret. Dog vil klassekvotienten i 2023/24 og 2029/30 

være tæt på de maksimale 28 elever på henholdsvis 1 og 5 klassetrin. Klasseoptimeringen vil give 

den ”nye” skole et økonomisk råderum på ca. 3 mio. kr. årligt, der kan anvendes til 

holddannelsestimer og tilbud til elever med særlige behov og særlige kompetencer.  

 

Endvidere bør der kunne opnås et rationale på ca. 1 mio. kr./årligt i forhold til ledelse, drift og 

ressourcepersoner ved en sammenlægning. Endvidere bør der ved reduktion i klassetal og samling 

af udskoling på en matrikel kunne afgives ca. 4000 kvm. svarende til ca. 2,0 mio. kr./årligt. Så 

samlet råderum ved dette scenarie vurderes at være ca. 6 mio. kr./årligt. Scenariet skal afdækkes 

nærmere, hvis det er et scenarie, som der skal arbejdes videre med. 

Elevtalsprognose 2023/24 Trørød - Vedbæk 

 
Elevtal Trørød Elevtal Vedbæk Samlet Klasser Kl.kvo 

0.klasse 113 63 176 7 25,2 

1.klasse 105 63 168 7 24,0 

2.klasse 112 58 170 7 24,2 

3.klasse 95 54 149 6 24,8 

4.klasse 99 58 157 6 26,2 

5.klasse 105 62 167 7 23,8 

6.klasse 90 55 146 6 24,3 

7.klasse 103 56 159 6 26,5 

8.klasse 106 39 145 6 24,1 

9.klasse 91 47 138 5 27,7 

Samlet 1019 555 1575 63 25,0 

  
Reduceret klassetal -3 

 
 

Elevtalsprognose 2029/30 Trørød - Vedbæk 

 
Elevtal Trørød Elevtal Vedbæk Samlet Klasser Kl.kvo 

0.klasse 106 58 165 6 27,4 

1.klasse 110 58 167 6 27,9 

2.klasse 107 57 164 6 27,3 

3.klasse 108 63 171 7 24,4 

4.klasse 104 62 166 6 27,7 

5.klasse 108 60 168 6 28,0 

6.klasse 110 57 167 6 27,8 

7.klasse 101 53 154 6 25,7 

8.klasse 106 48 154 6 25,7 

9.klasse 88 45 133 5 26,6 

Samlet 1048 561 1610 60 26,8 

  
Reduceret klassetal -7 
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2 indskolingsskoler og 1 udskoling Trørød/Vedbæk 

I dette scenarie laves en distriktsjustering mellem Trørød og Vedbæk, således at der ”forsøges” at 

lave en 3-sporet bh.kl.-5.kl. på Vedbæk og en 3-4 sporet bh.kl.-5.kl. på Trørødskolen. Der skabes 

dermed 2 indskolingsskoler med 400-500 elever. Der etableres en ny udskoling 6.-9. Kl. Med ca. 

600 elever. Der vurderes kun at være en begrænset klassereduktion i dette scenarie svarende til 

samlet ca. 1 mio. kr./årligt. Driften bør samles for begge skoler, hvilket kan give ca. 0.5 mio. kr. i 

reduktion. Der vurderes som i sammenlægningsscenariet, at kunne afgives ca. 4000 kvm svarende 

til 2 mio. kr./årligt. Samlet frigjort rådighedsbeløb i dette scenarie er ca. 3,5 mio. kr. 

 

 



 

 

  
 


