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Nyt om skolestrukturarbejdet 

 
I dette nyhedsbrev vil jeg give en status på strukturarbejdet:  

- Baggrunden for at vi bliver nødt til at ændre strukturen og sammenlægge skoler 
- Det konkrete forslag til en ny skolestruktur, og  
- Hvad det betyder for dit barns skolegang. 

 
Siden sidste nyhedsbrev om arbejdet med en ændret skolestruktur har der været møde i Børne- og 
Skoleudvalget den 8. maj og 12. juni. På begge møder stod det klart, at princippet om nærhed i en 
kommende skolestruktur har en høj prioritet.  
 
Rudersdal Kommune har rigtig gode skoler, der med dygtige elever og medarbejdere, leverer gode 
resultater hvert år. Det skal fortsætte samtidig med, at vi skal have ambitioner om at blive endnu 
bedre og til stadighed have høje forventninger til vores børn og udvikle vores skoler. 
Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at skabe rammer for at skolerne kan realisere disse 
ambitioner.  Det er den vigtigste grund til at ændre skolestrukturen.  
 
Rudersdals skoler har de seneste år været udfordret af et faldende elevtal. Det vil vi også være de 
næste mange år. Og problemet med for få børn, er at vi har for mange små klasser. Det forringer 
skolernes økonomi og dermed skolernes muligheder for at leve op til de politiske forventninger.   
 
Så det første vi skal gøre er at sikre skolerne rammebetingelser, der kan give den nødvendige 
økonomi. For uden en god økonomi kan vi ikke skabe en god skole. På den baggrund sender 
Børne- og Skoleudvalget et forslag til en ændret skolestruktur i høring d.d. Høringsforslaget kan 
læses på www.rudersdal.dk/nyskolestruktur. 
 
Efterfølgende i løbet af 2019/2020 vil Børne- og Skoleudvalget tage fat på Strukturudvalgets øvrige 
anbefalinger, herunder styrket udskoling, styrket skoleledelse, øget elevindvolvering, masterplan for 
skolernes bygningsmasse samt stærke driftsfælleskaber. 

En robust klassedannelse er nøglen til at skabe en god økonomi 
Det forslag, der sendes i høring vil forbedre skolernes økonomi over tid ved at sikre en robust 
klassedannelse. Målsætningen i Rudersdal Kommune er, at den gns. klassekvotient skal ligge på 
ca. 24. Det giver en balance mellem elevkronebeløbet (indtægter) i forhold til udgifter til personale 
osv. En robust klassedannelse er således afgørende for skolernes mulighed for at dække sine 
basisudgifter til undervisning, understøttende undervisning, tilsyn i pauser og frikvarterer, 
specialundervisning, holddannelse, læremidler, elevaktiviteter, afdelingsledere, inventar mm.  
 
Har skolen en god økonomi, kan der yderligere tilføres holddannelsestimer eller prioriteres 
ressourcer til elever med særlige behov, masterclasses, skoleudviklingsprojekter, varetagelse af 
specialistfunktioner eller til indbydende indvendige læringsmiljøer m.m. 
 
En ændret skolestruktur betyder, at vi ikke opretter klasser, der giver underskud år efter år. Det sker 
ved at der ved fremtidige skoleindskrivninger kan dannes minimum to nye børnehaveklasser i alle 
skoledistrikterne, og dermed skabes et råderum, hvor skolerne kan prioritere stærke lokale 
indsatser. 
 
Den ændrede skolestruktur skal også medvirke til at understøtte mulighederne for kvalitative løft af 
skolernes praksis og tilbud, så arbejdet med elevernes læring, trivsel og udvikling kan prioriteres 
endnu højere, fordi økonomien bliver mere stabil. 
 

http://www.rudersdal.dk/nyskolestruktur
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Færre skolebørn 
Siden 2014 er der blevet 400 elever færre i Rudersdal, og de næste ti år vil elevgrundlaget falde 
yderligere. Elevgrundlaget er forskelligt fordelt på skolerne - nogle skoler vil opleve et fald på 15%, 
mens andre vil opleve en stigning på 18%.  
 
Det store samlede elevfald betyder også, at Rudersdals skoler i dag har en bygningsmæssig 
overkapacitet, som det er dyrt at holde i drift. Dette skal vi også kigge nærmere på, men i første 
omgang handler det om at sikre skolerne gode økonomiske rammebetingelser. 
 

Ændringer i skolestrukturen 
Det forslag der sendes i høring beskriver en sammenlægning af 8 skoler til 4 nye skoler med hver 2 
matrikler, samt en udvidelse af skoledistriktet omkring Skovlyskolen. Forslaget vil give de 
nødvendige ændringer i skolestrukturen, som sikrer skolerne rammevilkår til at lave undervisning af 
høj kvalitet. Skolestrukturændringerne, der sendes i høring ser således ud: 
 

1. Sammenlægning af Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen 
2. Sammenlægning af Toftevangskolen og Bistrupskolen 
3. Sammenlægning af Ny Holte Skole og Dronninggårdskolen 
4. Sammenlægning af Nærum Skole og Vangeboskolen 
5. Justering af skoledistriktet mellem Ny Holte Skole og Skovlyskolen, der understøtter en 

robust klassedannelse og god økonomi på Skovlyskolen.  
 

Hvilken betydning vil det have for dit barns skolegang? 
Skolestrukturudvalget har peget på behovet for at skabe en styrket udskoling, der i højere grad kan 
understøtte elevernes forskellige interesser og behov, skabe stærke faglige miljøer og faciliteter 
samt et tættere samarbejde med ungdomsuddannelserne.  
 
Afhængig af hvilken skole dit barn går på, vil en ændring af skolestrukturen derfor have forskellig 
betydning for dit barns skolegang. 
 
Går dit barn på en skole, der ikke er omfattet af nogle af skolesammenlægningerne vil dit barn ikke 
blive påvirket.  
 
Går dit barn på en skole, der er omfattet af en sammenlægning vil han/hun som minimum blive 
gående på sin nuværende skole frem til udskolingen. Herefter kan der ske to ting: Enten bliver dit 
barn gående til og med 9. klasse på sin nuværende skolematrikel. Eller også bliver udskolingen 
placeret på den anden matrikel af de to skoler, der er sammenlagt, og dit barn kommer så til at 
afslutte sin skolegang, der hvor udskolingen placeres.  
Hvordan udskolingerne organiseres er endnu ikke besluttet.  

Hvornår vil en ændring træde i kraft? 
Hvis ændringer af skolestrukturen og skoledistrikter bliver besluttet, så vil det træde i 
kraft om ca. 1 år - fra 1. august 2020 og gælde for indskrivningen til 
børnehaveklasserne i skoleåret 2020/21 samt for tilflyttere fra 1. august 2020. 
 
Forslaget til en ændret skolestruktur bliver sendt i høring fra d.d. frem til midten af september. I den 
periode vil der blive afholdt borgermøder på de berørte skoler. En endelig beslutning forventes at 
blive taget i Kommunalbestyrelsen i oktober måned. 
 
Vi udsender naturligvis flere nyhedsbreve efter behov.  
 
Du kan læse mere om skolestruktur, høring og borgermøder på www.rudersdal.dk/nyskolestruktur 
 

http://www.rudersdal.dk/nyskolestruktur
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Med venlig hilsen 
 
 
 
Daniel E. Hansen 
Formand for Børne- og skoleudvalget 


