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

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Historisk udvikling af antallet af 6-15 årige i Rudersdal KommuneAntallet 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 måske bevirket, at faldet ikke har været så markant endnu.



Prognosernes opbygning 

Fødte, døde, nettotilflytning, udbygningsplaner, 
befolkningssammensætning, fertilitet m.v. 

Befolkningsprognose kommunen  

Distriktets forventede børnetal,  søgemønstre til og fra andre 
skoler, søgning privatskoler, andel børn specialskoler, efterskoler 

mv.  

Elevtalsprognosen 



Rudersdal Kommune og børnefamilier 

Tabel 1. Kommuner i Danmark med 
størst andel af  6-16 årige i 2018 

1 Allerød Kommune 16,5% 
2 Skanderborg kommune 16,1% 
3 Egedal Kommune 16,1% 
6 Rudersdal Kommune 15,3% 

Rudersdal Kommune har landets  
6. højeste andel af 6-16 årige i 2018 

Danmark 12,7% 
Region Hovedstaden 12,2% 
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Andel 6-16 årige Rudersdal og Danmark 

Rudersdal Kommune Danmark

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Rudersdal Kommune og børnefamilierRudersdal Kommune er den kommune i Danmark, der i 2018 har landets 6. højeste andel af 6-16 årige med 15,3%. De tre kommuner, der har en højere andel er alle kommuner, der har haft større områder med nybyggeri. Som det ses nedenfor, så er andelen væsentligt over landsgennemsnittet og andelen i Region Hovedstaden.Tallet er naturligvis også påvirket af den nuværende demografiske sammensætning, hvor der er en stor andel af børnefamilier.Andelen af 6-16 årige har i Rudersdal Kommune svinget fra 11,6% til knap 16%Som det fremgår af figuren, så er andelen i Rudersdal pt. væsentligt over andel på landsplan. Nederst er udvikling i antal kvinder i Rudersdal mellem 28 og 42 år, hvor der er en faldende tendens.



Udvikling i antal 0-5 årige fra 2004-2018 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvordan kan elevtallet falde, når der er pres på institutionspladserRudersdal Kommune har siden 2007 haft en konstant nedgang i antallet af 0-5 årige (med undtagelse af 2011, hvor der kom gang i boligsalget og en markant nettotilflytning af børnefamilier). Samlet har det haft den konsekvens, at der er nedlagt næsten 900 institutionspladser, således at kapaciteten er blevet tilpasset det faktiske behov. Der har været en glædelig stigning i antallet af fødsler det seneste år, som har øget kapacitetsbehovet på pladser til 0-2 årige. Der har dog samtidig været et lille fald i nettotilflytningen af 0-5 årige, hvorfor dette ikke har givet en samlet vækst i antallet af 0-5 årige. 



Antal 2-6 årige, 7-11 årige og 12-16 årige pr. 
februar 2019 fordelt på skoledistrikter 
SKOLE 2-6 år 7-11 år 12-16 år 
Birkerød skole 404 433 442 
Bistrupskolen 281 348 405 
Dronninggårdskolen 236 358 451 
Høsterkøb skole 130 190 234 
Ny Holte skole 128 183 216 
Nærum skole 295 308 349 
Sjælsøskolen 273 386 394 
Skovlyskolen 214 231 224 
Toftevangskolen 154 237 224 
Trørødskolen 490 562 587 
Vangeboskolen 165 211 254 
Vedbæk Skole 167 236 247 
Rudersdal samlet 2.937 3.683 4.027 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Ovenstående er de det nuværende helt konkrete antal af 2-6 årige, 7-11 årige og 12-16 årige i de enkelte skoledistrikter. Forskellen mellem de 12-16 årige og de 2-6 årige skal udlignes af en nettotilflytning på 1090 børn og unge på disse årgange, hvos elevtallet ikke skal falde.



Nuværende børnetal i distrikter 0-5 år 
Indskrevet bh.kl. 2013 2014  2015 2016 2017 2018 

Birkerød 78 (-6) (61) 84 71 (59) 85 (64) 89 (67) 75 (64) 86 (63) 

Bistrup 50 (-16) (47)  66 54 (44) 57 (49) 50 (44) 51 (47) 41 (46) 

Dronninggård 48 (-9) (64) 57 37 (49) 56 (58) 49 (61) 35 (59) 35 (60) 

Høsterkøb 24 (0) (33) 24 25 (30) 32 (37) 24 (36) 26 (42) 24 (43) 

Ny Holte 46 (+15) (43) 31 24 (38) 29 (43) 24 (41) 22 (43) 31 (43) 

Nærum 44 (-12) (51) 56 62 (49) 64 (55) 53 (55) 61 (55) 62 (53) 

Sjælsø 36 (-13) (44) 49 60 (48) 59 (49) 47 (47) 54 (51) 49 (49) 

Skovly 35 (-11) (39) 46 38 (39) 42 (33) 41 (40) 48 (35) 43 (41) 

Toftevang 29 (-10) (45) 39 26 (41) 30 (46) 31 (45) 27 (45) 27 (47) 

Trørød 79 (-24) (97) 103 85 (93) 106 (111) 86 (104) 108 (113) 101 (108) 

Vangebo 33 (+1) (36) 32 32 (36) 37 (41) 39 (43) 23 (39) 31 (40) 

Vedbæk 42 (+16) (53) 26 37 (52) 29 (57) 44 (64) 30 (63) 29 (62) 

Rudersdal 544 (-69) (613) 613 551 626 577 560 559 

Forv. Progn. 692 661 631 722 706 730 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Ovenfor ses først den konkrete søgning til de enkelte skoler. I den første parentes ses søgning i forhold til antallet af børn i distriktet og i den grønne parentes bagest i 2. kolonne er det forventede elevtal i prognosen. I 3 kolonne (født 2013) ses det faktiske antal 6 årige i distriktet. Nederst i denne kolonne kan det ses at befolkningsprognosen forventede 692 6-årige, altså 79 flere 6-årige. I de næste kolonner ses det nuværende antal børn i de enkelte distrikter, der er født i 2014 til 2018. I parentes er angivet elevtalsprognosens forventede elevtal på skolerne, når denne årgang bliver 6 år.Hostorisk er der en positiv nettotilflytning af 0-5 årige inden skolestart. Den skal dog for nogle årgange være ganske markant for at nå det forventede antal 6. årige, som er det tal der fremgår i den nederste række.I Birkerød er der 13 børn færre til skolestart end forventet i prognosen. I Holte området er der 17 børn færre til skolestart end forventet i prognosen. I Nærum Vangebo er der 10 børn færre til skolestart end forventet i prognosen. I Trørød Vedbæk er der 29 børn færre til skolestart end forventet i prognosen.



Danmarks statistik 

DST 6-årige i Rudersdal 2018-45 DST 14-årige i Rudersdal 2018-45 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Danmarks Statistik (DST) laver befolkningsprognoser på kommuneniveau, der går frem til 2045. Prognoser der går mere end 25 år frem i tiden er selvsagt særdeles usikre. DST gør selv opmærksom på, at befolkningsprognoserne for kommunerne er ret mekaniske. DST kan således ikke tage højde for særlige forhold i kommunerne, herunder planlagt boligbyggeri. Endvidere har DST’s prognose den restriktion, at summen af befolkningsprognoserne for kommunerne skal svare til prognosen for hele landet (og til prognosen for den landsdel, kommunen indgår i). 5/6Som det fremgår af statusnotatet ramte DST’s prognose en del ved siden af det faktiske indbyggertal i 2019 for Rudersdal Kommune og (især) Gentofte Kommune.Rudersdal Kommunes prognose for det samlede indbyggertal i kommunen ligger højere end DST’s prognose i alle årene frem til 2031. Det skal blandt andet ses i lyset af, at DST’s prognose undervurderede kommunens indbyggertal pr. 1. januar 2019 med over 400 indbyggere. (kilde Rudersdal Kommunes befolkningsprognose)Som det fremgår, så forventer Rudersdal Kommunes befolkningsprog-nose et højere antal 6-15 årige i den næste 10 års periode en Danmarks statistik. Til gengæld har Danmarks statistik en markant ændring fra 2027, som ikke slår igennem på samme måde i Rudersdal Kommunes egen prognose.  Ser man lidt nærmere på de underliggende tal, så har Danmarks statistik nogle markante udsving, når de endnu ikke fødte børn rammer deres prognoser. Dette er Rudersdal Kommune ikke i stand til at forklare.Men det påvirker naturligvis deres prognose.Danmarks statistiks kommentarer vedrørende  Befolkningsfremskrivning 2017 Dream, der er leverandør til Danmarks statistik tager selv store forbehold for deres prognoser. De skriver bl.a. “Det skal understreges, at usikkerheden på befolkningsfremskrivningen er hastigt voksende i fremskrivningens længde. Idet der således er knyttet en betragtelig usikkerhed til især de langsigtede skøn, skal resultatet først og fremmest fortolkes som en illustration af befolkningsudviklingen og dens sammensætning for det anvendte sæt antagelser.” Kilde Dream`s indledende beskrivelse af deres befolkningsmodel, som er leverandør til Danmarks statistik.  Usikkerheden bliver naturligvis endnu større på kommuneniveauDanmarks statistik beskriver selv på deres hjemmeside i et notat med kommentarer til deres kommuneprognose 2017. Tallene viser, at der generelt er usikkerhed forbundet med Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. De væsentligste elementer i denne usikkerhed fremgår af dokumentationen. Foruden de generelle usikkerhedsfaktorer, der gør sig gældende i forbindelse med fremskrivningen, er der imidlertid også forholdsvis stor forskel på, hvor godt fremskrivningen rammer på den faktiske udvikling i de enkelte kommuner.  Fremskrivningen er baseret på en statistisk model, der tager udgangspunkt i den udvikling, der har været med hensyn til de faktorer (fraflytning, tilflytning, fødte og døde), der indgår i modellen. I den udstrækning den faktiske udvikling i den enkelte kommune er meget forskellig fra tidligere års udvikling, vil dette medføre, at fremskrivningen rammer udviklingen mindre godt.  I denne forbindelse skal det bemærkes, at kommunale udbygningsplaner i nogle tilfælde betyder, at bestemte kommuner vokser væsentligt mere end gennemsnittet for de seneste fire år. I nogle kommuner ses også, at dødeligheden er lavere end den gennemsnitlige dødelighed for landsdelen, hvilket trækker i retning af, at den fremskrevne befolkning er mindre end den faktiske. I 2017 gjorde disse forhold sig gældende for en række kommuner.



Forskel Danmarks statistik prognose 6-15 
årige i Rudersdal kommune 2017 og 2018  

Oplægsholder
Præsentationsnoter
I Rudersdal Avis har der i et læserbrev været en figur med forventet udvikling af 6-15 årige i Rudersdal Kommune Prognosen der anvendes er Danmarks Statistiks prognose fra 2017, hvis den sammenholdes med prognosen fra 2018, så viser den et væsentligt lavere estimat af 6-15 årige i 2018 end i 2017



Forskel Danmarks statistik prognose 6-15 
årige i Rudersdal kommune 2017 og 2018  

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Her ses forskellen i faktiske tal, der viser en forskel på 300 unge i 2030.



Fremskrivning undervurderer faktisk 
udvikling 

Antal 6-15-årige i Rudersdal kommune 
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Anm.: Både faktisk udvikling og befolkningsprognose er opgjort pr. 1. januar året.  

Kilde: Danmarks Statistik.   

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Forvaltningen har modtaget denne graf fra skolebestyrelserne, der fra Danmarks statistik og deres forventninger i 2013 og 2015 sammenholdt med den faktiske udvikling. Den væsentligste årsag til dette er, at ingen formodentlig kunne forudse den massive nettoindvandring fra 2015 – medio 2017, som stort set svarer til stigningen.  



5. møde 
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5. møde 
 

17.00 Velkomst og præsentation af  dagens program v./ JD 
 Modelkriterier, kommunikationsplan og politisk proces 

17.30 Konsekvenser af  scenarier på baggrund af  kriterier v./ MTI 

18.00 Gruppedialog: Hvilke modelscenarier I kan se realiseret? Inddrag 
 overvejelser om, hvorvidt modelscenarierne skaber gode rammer for:  ”Den 
gode  skole”, styrket udskoling, andre synergier – ex.  
 drift, faglighed, ledelse, andet. Giver jeres drøftelse anledning til en 
 ændring/præcisering af  modelkriterierne? Forbered ca. 10 min.  præsentation 
af  de modelscenarier, som I kan se realiseret, herunder  eventuelle 
ændringer/præciseringer til modelkriterierne 

19.30 Modelpræsentationer (10 min pr. gruppe) 

20.00  Tak for i dag 



Overordnet tidsplan frem til oktober 2019 

Fremlæggelse af  
anbefalinger for 

KMB 

Offentlig debat 
Op til 4 distriktsmøder 
Dokumentation på 
rudersdal.dk, SoMe mv. 
 

Løbende intern orientering i forlængelse 
af  møder i BSU 

Den direkte 
borgerinvolvering

på stand by 

BSU møde 

Politisk behandling 
 

Forslag besluttes i 
BSU og sendes i 

høring 
 

12.06.19 10.05.19 26.03.19 16.09.19 

Høring slutter 

09.10.19 

KMB beslutter 

Møder med berørte skoler 
Borgermøder 

Intern kommunikation om beslutning ud 
fra samlet mødepakke (kernefortælling) 

Løbende ekstern kommunikation om 
hvorfor, hvordan og hvornår  udvikles 

løbende 

07.03.19 

Offentligt 
møde 

 



Helt overordnede scenarier  
i ændret skolestruktur 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Dette er en helt overordnet beskrivelse af forskellige scenarier indenfor rammen af skolelukninger og skolesammenlægninger. Der er mange mulige scenarier, så det vil være godt at kunne afgrænse disse til nogle færre.



Skolelukninger 
FORDELE ULEMPER 

• Giver konkret reduktion i driftsudgifter 
(basis + ejendom) på mellem 6 og 12 mio. 
kr./årligt. 

• Kan give et evt. provenu ved salg eller 
skaber nye muligheder for anvendelse 

• Styrker klassedannelsen og dermed den 
økonomiske robusthed på en eller flere af  
de omkringliggende skoler. 

• Skaber større volumen på en eller flere af  
de omkringliggende skoler og kan skabe 
grundlag for stærkere faglige miljøer og 
større udbud af  tilbud til eleverne. 

• Skaber stor uro i forældre og 
medarbejdergruppen. 

• Kan give længere vej til skole og øgede 
udgifter til befordring. 

• Kan skabe behov for 
udbygning/ombygning på modtagne skoler. 

      (men kan også se som noget positivt i    
      forhold til muligheden for at skabe   
      tidssvarende rammer. 
• Skolelukning medvirker kun til løsning af  

udfordringen i en mindre del af  kommunen. 
• Kapacitet til sekundærbrugere reduceres 

 
  Skoleudfasning 

FORDELE ULEMPER 

• Der kan laves en gradvis udfasning i 
forbindelse med indskrivning mm, hvor der 
samtidig skabes rammer på øvrige skoler. 
 

• Udfordring, hvis udfasningen foregår over 
for mange år. 

•   
 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Helt overordnet er skolelukninger det der skaber den største uro – giver den største umiddelbare besparelse og et evt. provenu ved salg– løser kun udfordringen i lokalområdet – kan skabe behov for anlægsinvesteringer og elevbefordring.



Overordnede konsekvenser af  skolelukninger 

• Alle skoler er beskrevet 

• Udfordrende at flytte alle elever samlet til en skole 

• Alle scenarier forudsætter ombygning/udbygning på andre skoler 

• Flere skoler har naturligt geografisk opland, hvor det skaber 

udfordringer at lukke 

• Muligt på sigt at udfase en skole i Birkerød og Holte 

• Alle lukningsscenarier kræver nærmere afdækninger 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Alle ovensående scenarier vil kræve nærmere analyser, så dette er helt overordnede betragtninger.For hver skole er der angivet den nuværende elevtalsprognoses udvikling i elevtallet. Den synes dog helt overordnet, at være en anelse for positiv, når der ses på kendte børn i distrikterne og endelig er der for nogle skoler justeringer i søgemønstre.I Birkerød synes elevtallet til Høsterkøb skole og Toftevangskolen at være vurderet for højt. På Høsterkøb skyldes det et lavere børnetal i grunddistriktet og for Toftevagskolen, at Birkerød og Bistrupskolen har mere positive søgemønstre, hvilket betyder at disse to skoler forventes flere elever end i elevtalsprognosen. Samlet er der et forventet fsld på ca. 50 elever i forhold til elevtalsprognosen i Birkerød).I Holte området synes elevtalsprognosen at være lidt for positiv med et forventet større fald på ca. 40 elever. Størst fald på Dronninggårdsskolen, mindre på Ny Holte og stigning på Skovlyskolen.Nærum og Vangeboskolen Her vurderes et nindre fald på ca. 20 elever, der primært vil ramme Vangeboskolen, hvor børnetallet er lavt i grunddistriktet og Nærum skole i højere grad fastholder distriktets elever.Trørødskolen og Vedbæk skole Her vurderes elevtallet specielt på Trørødskolen at være vurderet for højt i elevtalsprognosen, men også på Vedbæk skole, så fra en stigning på 130 elever, så er det nok mere realistisk med et fald på 50 elever.Samlet giver det et fald på ca. 160 elever i forhold til elevtalsprognosens fald på ca. 300 elever.Umiddelbart giver det kun mening at se på skolelukninger i forholdt til Høsterkøb skole, Toftevang/Bistrup, 1 skole i Holte og muligvis Vangebo.



Skole sammenlægninger 
Fordele Ulemper 

• Implementering kan ske løbende, men bedre 
rammevilkår for klassedannelse fra dag 1 

• Fortsat mulighed for indskolingstilbud i 
lokalområdet. 

• Optimering af  klassedannelse (afhængig af  scenarie 
4-8 klasser færre (3-6 mio. kr./årligt) gradvis 
optimering.  

• Kvalificering og effektivisering af  ressourcepersoner 
(faglige spidskompetencer) (anslået 0,4 mio/kr pr. 
sammenlægning) 

• Reduceret skoleledelse Anslået (0,3 mio kr/årligt) 
• Administrative driftsbesparelser/rationaler (mange 

opgaver skal kun løses 1 gang) (Anslået 0,4 
mio.kr/årligt) 

• Større mulighed for prioritering af  ressourcer 
• Kvalificering af  opgaveløsning (specialkompetencer 

kan styrkes) 
• Samling af  udskoling med styrkelse af  faglige 

miljøer og mulighed for større vifte af  tilbud. 
• Bedre lokaleanvendelse og mulighed for afgivelse af  

kvm. (klasseoptimering  og faglokaler 1200-3000 
kvm pr. sammenlægning (0,7-1,8 mio kr pr. 
sammenlægning. 

• Samlet anslået rationale pr. sammenlægning 1,8 – 2,9 
mio. kr. samt forbedret rådighedsbeløb på 3-6 mio. 
kr./årligt) 

• Nogle kan opleve at der er langt til skolens øverste 
leder 

• Ved samling af  udskolingens elever vil nogle af  
eleverne få længere til skole i udskolingen 

• Matrikelskift for nogle elever i skoleforløbet (skift til 
udskoling). 

• Skolebestyrelserne repræsenterer en stor 
forældregruppe, hvorfor der bør være fokus på lokale 
råd og evt. delvist uddelegeret kompetence. 

• Skolelederen skal forholde sig til flere matrikler og i 
højere grad lede gennem andre ledere. 

• Der vil være nogle basisomkostninger i tilknytning 
til den enkelte matrikel, som ville være mindre end 
hvis skolen var samlet på en matrikel. 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Skolesammenlægninger er den ”mildeste” form for skolestruktur ændring. Fordelen er, at der bliver skabt bedre rammevilkår for klassedannelse fra dag 1 i forhold til børnehaveklassedannelse, nytilflyttere samt ved ny klassedannelse (samling) i udskolingen.Stadig mulighed for skoletilbud i lokalområdet – ingen øgede udgifter til befordring – begrænset berøring af kerneopgaven (kun til det bedre)Implementeringen kan ske i et passende tempo, hvor skolen fra dag 1 kan optimere og kvalificere driften og reducere en lang række opgaver, der har været bundet til hver driftsenhed. Skolelederressourcen reduceres og kan evt. anvendes til styrket afdelingsledelse eller flytte opgaver til drift eller anvendes til andre formål. Optimering af ressourcepersoner og tillidsfunktioner, der kan fungere på tværs af matrikler.Samling af udskoling kan ske over 1 eller flere skoleår, således at det tilpasses i forhold til fysiske rammer og med evt. justering af indskolingsspor.Ved samling af udskolingen frigives en række faglokaler og formodentlig også en reduktion i antal af klasser (skal beregnes separat for hvert scenarie). Tilsvarende vil den bedre klassedannelse fra skolestart frigive behov for klasselokaler. Der vil således på den matrikel, hvor der ”kun” skal være indskoling være mulighed for at frigøre et større areal. Der kan evt. i forbindelse med en beslutning stilles krav om en gradvis arealafgivelse indenfor en fastsat årrække, samling af udskoling indenfor en årrække – endvidere kan der stilles nogle krav og beskrivelse af den lokale ledelse på matriklen samt forældreråd og lign, der sikrer en lokal dialog og mulighed for indflydelse). Ved samling af udskoling kan faglige miljøer styrkes og mulighed for en breddere vifte at særlige tilbud (elever med særlige behov og kompetencer samt forskellige former for interesser). Den større udstilling vil kunne styrke overgang til ungdomsuddannelser og gøre samarbejdet mere attraktivt for ungdomsuddannelserne. Ved skolesammenlægninger skal det vurderes, hvor stor en andel af basistildelingen til skolerne, der skal fastholdes. Umiddelbart ville 5 mio. kr. til skoler med 2 matrikler og 7,5 mio. kr. til skoler med 3 matrikler være et muligt beløb (til sammenligning har 2 skoler 6,6 mio. kr. i basistildeling og 9,9 mio. kr. til 3 matrikler. Så i runde tal vil det kunne give ved 5 skoler (3 x 2 + 2 x 3) 10 mio. kr/årligt og ved (4 x 2 + 1 x 3) 8,5 mio. kr/årligt. Skolerne vurderes at kunne forbedre rådighedsbeløbet med op mod 20 mio. kr/årligt via bedre klassedannelse. Ressourcer der primært bør anvendes til mere holddannelse og bredere vifte af tilbud. Arealafgivelse vurderes at være i en samlet størrelsesorden på ca. 12.000 kvm., hvilket svarer til ca. 7,5 mio. kr.En sådan proces vil blive væsentligt understøttet af en større implementeringspulje til mindre ombygninger mm.     



3 centrale økonomiske og kvalitative muligheder ved 
sammenlægningsscenarier 
Klassedannelse : 
 
 

2023/2024 2029/2030 

Klasser med 
under 20 elever 

Frigjort 
rådighedsbeløb 

Gennemsnitlig 
klassekvotient 

Klasser med 
under 20 elever 

Frigjort 
rådighedsbeløb 

Gennemsnitlig 
klassekvotient 

Uændret 
struktur 

62 0 22,4 50 0 22,3 

Mest vidtgående 
5 skoler 

0 23 mio. kr./årligt 25,1 0 27 mio. 
kr./årligt 

25,6 

Rådighedsbeløb bliver på skolerne og medvirker til mulighed for særlige tilbud,  
holddannelse, 2-lærerordning mm.  

Ledelse og drift: 
Ved det mest vidtgående scenarie med 5 skoler, vurderes et samlet rationale på 6,75 mio.  
kr./årligt I forhold til ledelse, drift og diverse basisfunktioner, der ville kunne indgå i  
Kvalitative forbedringer. 

Bygningsdrift: 
Ved det mest vidtgående scenarie med 5 skoler, vurderes en samlet reduktion i ejendoms- 
udgifter på 7,5 mio.kr/årligt. Dette beløb kan øges ved udfasning og evt. salg af  matrikler. 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
En stabil klassedannelse er afgørende for skolernes økonomiske råderum og mulighed for prioritering af ressourcer. Den valgte struktur har afgørende betydning for skolernes mulighed for stabile klassedannelse – større skoledistrikter = mere stabil klassedannelse.Klassekvotienter stiger, men primært fordi små klasser ikke eksisterer længere.Det frigjorte råderum kan anvendes til særlige tilbud til eleverne og mere holddannelse og 2-voksen timer.LEDELSE OG DRIFT Ved en skolesammenlægning vil der være en lang række af basisfunktioner, som har været varetaget på den enkelte skole, som nu samles. I forbindelse med denne omstrukturering vil det være centralt at skabe mere rum til reel ledelse ved at flytte en række af de opgaver ledelsen sidder med til skolens driftsenhed, der ligeldes via større volumen vil have større mulighed for at have in-house spidskompetencer.Bygningsdrift Med færre klasser kan der frigives klasselokaler og ved en samling af udskoling kan der opnås en bedre anvendelse af faglokaler og frigivelse af faglokaler på matrikler, der ikke længere har en udskoling. Endelig kan der skabes en fleksibilitet for, hvor der etableres klasser, der kan skabe bedre mulighed for afgivelse af større sammenhængende områder og muligvis en hel udfasning af matrikler.



Antal børn i fællesområder indenfor 2,5 km i 
bh.kl.-3.kl. til alle skoler i scenariet 

SCENARIE Antal elever 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 



Samling af  udskolinger 
• Styrker klassedannelsen i udskoling (historisk frafald og dermed mindre 

klasser) 

• Større vifte af  differentierede tilbud (elever med særlige behov, 
forudsætninger, valghold mv. 

• Styrkelse af  faciliteter (økonomisk mere overkommeligt økonomisk i 
forhold til særligt udstyr, faciliteter mm.) 

• Bedre lokaleanvendelse (anvendelsesgrad af  faglokaler øges og dermed 
mulighed for afgivelse af  kvm - mindre udgifter til opdatering af  faglokaler) 

• Stærkere faglige miljøer (hvor medarbejderne kan drøfte og udvikle deres 
praksis) 

• Flere relationer for eleverne (og nogle man kan identificere sig med) 

• Bedre grundlag for samarbejde med ungdomsuddannelserne (mere 
attraktive grundet volumen og bedre fokus) 



Gruppedialog 

Hvilke modelscenarier I kan se realiseret?  
 
Inddrag overvejelser om, hvorvidt modelscenarierne skaber gode 
rammer for: ”Den gode skole”, styrket udskoling, andre synergier 
– ex. drift, faglighed, ledelse, andet.  
 
Giver jeres drøftelse anledning til en ændring/præcisering af  
modelkriterierne?  
 
Forbered ca. 10 min. præsentation af  de modelscenarier, som I 
kan se realiseret, herunder eventuelle ændringer og eller 
præciseringer til modelkriterierne 
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