
Fremtiden for Holte Skole er på plads  
 

Kommunalbestyrelsen har med spænding afventet resultatet af den gennemførte vejledende 

folkeafstemning om fremtidens skole i Holte. Den vejledende folkeafstemning sætter et punktum for 

debatten om strukturen på Holte Skole. Det har været en konstruktiv og inddragende proces, hvor det har 

stået klart, at Holte Skole betyder meget og er en vigtig institution i lokalsamfundet.  

Resultatet af den vejledende folkeafstemning taler et tydelige sprog. Et stort flertal af de 

stemmeberettigede i Holte ønsker, at Holte Skole skal indrettes efter afstemningens model 2.  

Tak til alle borgere, forældre, medarbejdere og elever i Holte, der med stort engagement har deltaget i 

debatten og drøftet, hvordan den fremtidige struktur i Holte kan se ud.  

Samtlige partier i kommunalbestyrelsen er enige om, at en så tydelig tilkendegivelse fra borgerne i Holte, 
betyder, at fremtidens skole i Holte vil være én skole fordelt på to matrikler: 0.-5. klasserne placeres på 
Rønnebærvej og 6.-9. klasserne på Grünersvej. Den nye organisering af skolen vil træde i kraft fra skoleåret 
24/25. 

Vi er i budgetforligskredsen opmærksomme på at følge arbejdet med at implementere den nye 
organisering af Holte skole tæt, og de mange gode og relevante input til den fremtidige skole, som er 
kommet i dialogen med borgere, medarbejdere, elever og skolebestyrelse, vil indgå som en del af arbejdet 
frem mod skolestart i august 2024. Her vil vi have særligt fokus på at styrke den lokale skoleledelse og sikre, 
at alle børn/forældre får en god og tryg skolegang på Holte Skole. Vi er endvidere særligt opmærksomme 
på, at processen skal favne alle, også de der foretrak model 1. 

Børne- og Skoleudvalget vil derfor allerede ved et kommende møde blive præsenteret for en tids- og 
procesplan for, hvordan både elever, medarbejdere, forældre og skolebestyrelse løbende bliver involveret i 
at skabe fremtidens skole i Holte.  

Budgetpartierne er fortsat opmærksom på, at der skal findes en afklaring for en kommende placering af 
Dronninggårdklasserne, som kan sikre endnu bedre vilkår. Forvaltningen vil påbegynde dette arbejde 
snarest, så vi i god tid kan involvere forældre, elever og medarbejdere og sikre en god og tryg proces hen 
imod fremtiden for Dronninggårdklasserne.  
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