
 

 

 Rudersdal d. 14. juni 2019 

 

 

 

Til Skolebestyrelser og MED-udvalg 
 

      

Forslag til ændret skolestruktur 
 
Børne- og Skoleudvalget behandlede på udvalgets møde d. 12. juni 2019 forslag til 
ændret skolestruktur i Rudersdal Kommune. 
 
Forslaget er nærmere beskrevet i vedlagte høringsmateriale. Børne- og Skoleudvalget 
besluttede, at forslag til en ændret skolestruktur udsendes til udtalelse i de berørte 
skolebestyrelser, MED-udvalg og øvrige interesserede med en frist til den 
16.09.2019 kl. 12.00.  
  
Børne og Skoleudvalget foreslår følgende: 

1) Vangeboskolen og Nærum skole nedlægges som selvstændige skoler og 
sammenlægges til én skole med to matrikler, med ét skoledistrikt og én skolebestyrelse 
med virkning fra d. 1. august 2020. 

2) Dronninggårdskolen og Ny Holte skole nedlægges som selvstændige skoler og 
sammenlægges til én skole med to matrikler, med ét skoledistrikt og én skolebestyrelse 
med virkning fra d. 1. august 2020.   

3) Toftevangskolen og Bistrupskolen nedlægges som selvstændige skoler og 
sammenlægges til én skole med to matrikler, med ét skoledistrikt og én skolebestyrelse 
med virkning fra d. 1. august 2020. 

4) Høsterkøb skole og Sjælsøskolen nedlægges som selvstændige skoler og 
sammenlægges til én skole med to matrikler, med ét skoledistrikt og én skolebestyrelse 
med virkning fra d. 1. august 2020. 

5) Ny Holte Skole og Skovlyskolens skoledistrikter ændres således: Carlsvej, Kildevej, 
Kirsebær Allé, Malerbakken, Rudersdalvej 70-126 og 63-99, Suhmsmindevej, 
Søbakkevej, Søengen 5-19, Søndre Paradisvej, Søvej 5-45, Vejlegårdsvej, Vestre 
Paradisvej, Øverødvej 29-87 og 22-78 og Østre Paradisvej 2-106 og 1-99 flyttes fra Ny 
Holte skoledistrikt til Skovlyskolens skoledistrikt 
 

 Børn med ældre søskende vil i lighed med nugældende styrelsesvedtægt fortsat 
have 1. prioritet for optagelse på samme matrikel som ældre søskende. Stabil 
klassedannelse indgår fortsat som en generel retningslinje.  
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 Beslutning om eventuel samling af udskoling på en matrikel på sammenlagte skoler, 
indgår i drøftelserne om en styrket udskoling - jævnfør anbefalingen om “Styrket 
udskoling” fra Skolestrukturudvalget.  

 

 Det bemærkes - alt andet lige, at en sammenlægning af 8 skoler til 4 skoler kan 
frigøre 4 mio. kr årligt. 

 
Børne- og Skoleudvalget vil i august måned invitere til dialog og orienteringsmøder for 
forældre og andre interesserede på de berørte skoler. Nærmere datoer for disse møder 
vil blive offentliggjort senere. 
 
Man kan læse nærmere om skolestrukturændringen og følge processen på 
https://www.rudersdal.dk/nyskolestruktur  
 
Høringssvar skal sendes til Hd@rudersdal.dk senest d. 16. September 2019 kl. 12.00. 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

Henning Bach Christensen 
Direktør 
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