Udkast til politisk aftale vedr. skolestruktur:
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 og for små klasser.
Det forringer skolernes økonomi og dermed skolernes muligheder for at leve op til vores
forventninger. Så det første vi skal gøre er at sikre skolerne en god økonomi. Det kan vi gøre med
en robust klassedannelse. For uden en god økonomi kan vi ikke skabe en god skole. Det forslag vi
nu sender i høring vil forbedre skolernes økonomi, således at økonomien til rådighed for den
enkelte klasse vil kunne løftes markant.
Vi foreslår at lægge 8 skoler sammen til 4, og udvide skoledistriktet omkring Skovlyskolen.
Der er derfor mellem aftaleparterne enighed om at følgende forslag med at lægge 8 skoler
sammen til 4, er grundlaget for det videre arbejde med skolestrukturen, og derfor også er det
grundlag der udsendes i høring:
Sammenlægning af skoledistrikter og skoler for,
Høsterkøb – Sjælsø
Bistrup – Toftevang
Ny Holte – Dronninggård
Vangebo – Nærum
Ændringerne vil samtidig give behov for distriktsjusteringer af de endelige distrikter.
Der er enighed parterne imellem at det forbedrede rådighedsbeløb på klasseniveau der opstår ved
styrket klassedannelse skal forblive til rådighed på skolerne.
Herudover er parterne enige om at fortsætte arbejdet iht. Den i BSU fremlagte tidsplan for det
videre arbejde med Skolestrukturudvalgets anbefalinger, sådan at der i umiddelbar forlængelse af
beslutning om den styrkede indskoling, tages beslutning om styrkede udskolingsmiljøer. Det er
afgørende for at der hurtigst muligt opnås endelig afklaring for skolerne.
Herefter følger den administrative organisering, og udarbejdelse af en masterplan for
skoleområdet. Masterplanen skal anvise hvordan den af Økonomiudvalget anviste arealreduktion
på skoleområdet opnås, med min 10 %.
Samtidig er parterne enige om at der ved budgetaftalen for 2020-2023 på forhånd reserveres
midler til:
Processtøtte forankret i skoleområdet, med 1. mio. Kr. i både skoleåret 20/21 og 21/22.
Prioritering af det nære og individuelle skoletilbud, er vigtig for aftalegruppen. Derfor ønskes der
afsat midler til at sikre lokal ledelse på alle skoleadresser, med 0,6 mio Kr. fra skoleåret 20/21 og
frem.

Ekstern støtte til udarbejdelse af masterplan for skoleområdet, med 2. mio. Kr. i 2020
(Beløbet skal anvendes til analyse af såvel bedre udnyttelse af blivende skolekvadratmetre som
oversigt over kvadratmetre der med fordel kan overdrages til andet formål og/eller udfases.
De blivende strukturelle reduktioner på 13 mio. Kr. årligt, fra 2022 og frem, anvises ved såvel
arealreduktion / udfasning, ved arealoptimering, samt ved øvrige strukturelle besparelser der ikke
kan indbefatte det elevrelaterede kronebeløb.
At understøtte masterplanen med de nødvendige renoverings/anlægs-midler set over en ti års
periode. Foreløbig søges der afsat min. 40 mio. Kr. i perioden. Midler fra eventuel fremtidig
afhændelse af arealer kan tillige ind tænkes i puljen således at et forventeligt behov på omkring
100 mio. Kr. over den ti års periode kan sikres.
At skærme skolerne for reduktioner hvorfor der findes midler i budgettet til at tilbagekøbe
tidligere varslede reduktioner på henholdsvis 2 mio. Kr. på strukturbesparelse i 2020 og 4,2 mio.
Kr. i 2020 og efterfølgende år. Der enighed mellem parterne om at såfremt budgetrammen ikke
giver mulighed for at aflyse reduktionen på 4.2 mio. Kr. årligt i alle tre overslagsår, så sikres det
ved budgetaftalen i 2021 at der findes midler til aflyse de resterende reduktioner.
Parterne er enige om at respektere høringsperiode og høringssvar, således at aftalen først endelig
tilrettes efter de modtagne høringssvar.
Parterne er ligeledes enige om at budgetaftale for 2020 -2023 forhandles mellem nærværende
parter.
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