
Borgermøde  
om ændret skolestruktur 

• Nærum Gymnasium, den 7. marts 2019 



Program for Borgermøde 7. marts 2019 

17.00  Velkomst v./ formand for Skolestrukturudvalget Jens Darket, herunder: 
 

• Hvorfor ændre i skolestrukturen? v./ Jens Darket 
• Et skolebestyrelsesperspektiv v./ Merete Buchgreitz & Niels Jørgen 

Flensborg 
• Elevinterview med Ester Marie Heunicke, Benjamin Boholt Hilton & Kasper 

Tandrup 
 

17.40  Tematiserede gruppedrøftelser 
 

18.15  Pause m. Elev-voxpop 
 

18.30  Plenumdrøftelse v./ moderator Jens Gregersen 
 

19.25  Tak for i aften v./ Formand for Skolestrukturudvalget Jens Darket 



Et godt udgangspunktet 

• Rudersdal kommune har skoler, hvor elevernes trivsel og faglige resultater er blandt 
landets højeste 
 

• Kommunalbestyrelsen ønsker at øge dette yderligere og skabe endnu bedre 
rammer for elevernes læring og trivsel 
 

• Skolernes faglige og økonomiske rammevilkår er blevet udfordret de seneste år 
grundet faldende elevtal, der forventes at fortsætte de kommende år 
 

• Udgiften pr. elev er stigende grundet, at en stadig større andel af udgifterne til 
skolerne er bundet til bygningsdrift og basisudgifter  



Hvorfor ændre skolestrukturen? 

• Der er i dag en samlet overkapacitet på skolerne på ca. 1500 elever 
 

• Fortsat faldende elevtal – ca. 200 færre elever i 2030 
 

• Skoleområdets økonomi bindes til bygninger fremfor undervisning og læring 
 

• Vores små skoler har ikke tilstrækkelige muligheder for at skabe stærke fagmiljøer 
og er allerede i dag udfordret ift. skolens økonomiske rammer 
 

Det betyder, at det bliver vedvarende vanskeligere for skolerne at nå de politiske 
målsætninger: 
 
✓At alle børn og unge skal lære mere og udfordres til at udvikle deres 

læringspotentiale bedst muligt  
 

✓At alle børn og unge skal have en sundere og fysisk aktiv hverdag samt tilbringe 
mere tid i naturen 
 

✓At alle børn og unge skal trives bedre, færre børn skal mistrives og alle skal være 
aktive deltagere i fællesskaber 



Ambitiøse mål for skolerne 

En ny skolestruktur skal sikre, at alle skoler i Rudersdal Kommune har gode 
muligheder for at: 

 
• skabe udbytterige læringsmiljøer for alle elever 

 
• skabe en skole, hvor eleverne ville komme – selv hvis de ikke skulle 

 
• det pædagogiske personale kan samarbejde om elevernes hele skoledag også 

med eksterne samarbejdspartnere om fx overgange til og fra skolen 
 

• skoleledelsen kan være tæt på dagligdagen  



Den videre proces 

• 07.03.19:   Borgermøde 
 

• 14.03.19:   Skolestrukturudvalget holder sit sidste møde 
 

• 26.03.19:   Skolestrukturudvalget overleverer sine anbefalinger   
 til Kommunalbestyrelsen. Herefter arbejder Børne-    og 
skoleudvalget videre med anbefalingerne 
 

• 03.04.19 – 10.05.19:  Børne- og skoleudvalget inviterer til et eller flere   
 borgermøder omkring skolestrukturændringer 
 

• 12.06.19:   Børne- og skoleudvalget sender et forslag til en   
 ændret skolestruktur i høring 
 

• 16.09.19:   Høringsperioden slutter 
 

• 09.10.19:   Kommunalbestyrelsen vedtager en ny skolestruktur 
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