
Tilpasning af skoledistrikter til skoleåret 2023/2024

BESLUTNING

1. at-punkt tiltrådt.

2. at-punkt tiltrådt, dog således at høringsperioden løber fra
04.09.2022 - 13.10.2022.

Sagsfremstilling

Sagen om tilpasning af skoledistrikter til skoleåret 2023/2024 blev
forelagt første gang på ekstraordinært møde i Børne- og
Undervisningsudvalget 08.08.2022, punkt 1. Sagen blev udskudt med
henblik på yderligere uddybning.

Resume
Skoleprognosen viser, at der er risiko for, at der skal oprettes en ekstra
børnehaveklasse på Stengård Skole i skoleårene 2023/2024 og
2024/2025. I nærværende sag foreslås det derfor, at der gennemføres
en distriktsændring, som skal sikre, at skolen fremadrettet vil oprette to
børnehaveklasser årligt. Der er fremlagt forslag til distriktsændringer i to
områder samt alternativt, at der, såfremt det bliver nødvendigt, først
gennemføres justering af Stengård Skoles distrikt efter
indskrivningsfristens afslutning.

Forvaltningen indstiller, at sagen sendes i høring hos de berørte skoler
og relevante områdebestyrelser på dagtilbudsområdet.

Skoledistrikterne er senest ændret i 2015
Gladsaxe Kommune har senest gennemført tilpasning af kommunens
skoledistrikter i efteråret 2015 med henblik på at sikre den fysiske
kapacitet på folkeskolerne. Skoleindskrivningen har i de efterfølgende
syv år kunnet holdes inden for den fysiske kapacitet. I enkelte år har det
på nogle skoler været nødvendigt at oprette en ekstra børnehaveklasse
ud over skolens faste antal spor, men fortsat inden for
lokalekapaciteten. Senest ved indskrivningen til skoleåret 2022/2023,
hvor der er oprettet en ekstra børnehaveklasse på Stengård Skole og
på Søborg Skole.

Der er behov for at reducere Stengård Skoles distrikt fra 2023/2024
Skoleprognosen 2022 blev forelagt Børne- og Undervisningsudvalget
02.06.2022, punkt 14. Ses der på antallet af de børn fra distriktet, der
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forventes at søge distriktsskolen samt børn fra andre distrikter med
søskendegaranti, vil der være en stor risiko for, at der skal oprettes en
ekstra børnehaveklasse på Stengård Skole i skoleårene 2023/2024 og
2024/2025.

Jf. skoleprognosen vil den forventede søgning fra distriktet til
kommende børnehaveklasser på Stengård Skole inkl. børn med
søskendegaranti være følgende i prognoseperioden:

2023/ 2024/ 2025/ 2026/ 2027/ 2028/ 2029/ 2030/ 2031/ 2032/
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Forventet
søgning 53 50 45 39 42 38 39 39 40 41

Prognosens usikkerhed stiger i den sidste halvdel af prognoseperioden.
Således er de børn, der skal begynde i skolen i 2029 og frem, endnu
ikke født.

I henhold til aftalen om Finansloven i 2022 ændres klasseloftet for 0. til
2. klasse fra og med skoleåret 2023/2024 fra 28 elever til 26 elever i de
kommende klasser. Der er dog i Finansloven taget det forbehold, at
sænkning af klasseloftet får opbakning i Folketingets
folkeskoleforligskreds. Såfremt der fortsat skal reserveres plads til
tilflyttere, kan der herefter maksimalt indskrives op til 24 eller 25 elever i
hver klasse, svarende til 48 til 50 elever i Stengård Skoles to
børnehaveklasser.

Lokalekapaciteten på Stengård Skole
Byrådet har fastsat lokalekapaciteten for folkeskolerne i Gladsaxe
Kommune ved et maksimalt antal klasser på den enkelte skole. Af ”Bilag
til styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet 2020” fremgår, at Stengård
Skole er indrettet til to spor, men kan oprette i alt 24 klasser. I skoleåret
2022/2023 har skolen 22 klasser, idet der ud over de faste to spor er
oprettet én ekstra børnehaveklasse samt én ekstra 7. klasse. ”Bilag til
Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet 2020” er vedlagt som bilag 3.

I dag har skolen 22 klasser og dermed formelt set to ledige lokaler.
Disse lokaler er dog ikke disponible som klasselokaler, da de anvendes
til andre formål, henholdsvis natur- og teknik og sprogundervisning i tysk
og fransk.

Mellemtrinnet og indskolingen kan kun rumme én årgang med tre
klasser ad gangen. Skolen har små klasselokaler i mellemtrinnet og
udskolingen på ca. 48 m2, og al ekstra plads, f.eks. i aulaen og til dels



også gangarealer, bliver brugt til at skabe bedre rammer for eleverne.

Det vil således give problemer, hvis flere årgange med tre klasser når
mellemtrinnet. Samtidig er en del af skolens areal blevet indrettet til en
ny gruppeordning, hvilket har gjort det nødvendigt at flytte lærernes
forberedelse til en del af mediateket.

I indskolingen vil det skabe store udfordringer at rumme flere årgange
med tre klasser i baseområderne, der er indrettet til to klasser.
Indskolingsområdet rummer på nuværende tidspunkt allerede én ekstra
børnehaveklasse i indeværende skoleår. Særligt garderoberne er svære
at placere, da der ikke er plads i det tidligere gangareal. Det vil betyde,
at en eventuel ekstra klasse skal placeres i udskolingen i natur- og
tekniklokalet eller sproglokalet. Konsekvensen for indskolingen bliver
således, at årgangen vil blive splittet og ikke kommer til at gå sammen.

Børne- og Kulturforvaltningen forslår derfor, at der foretages en
distriktsændring forud for skoleåret 2023/2024, med henblik på at sikre,
at skolen optager to børnehaveklasser ved de efterfølgende
indskrivninger. Alternativ en justering af skoledistriktet efter
indskrivningsperiodens afslutning. Begge scenarier er beskrevet neden
for.

En større andel af distriktsbørnene valgte Stengård Skole i
2022/2023
Udgangspunktet for skoleprognosen er, at hver enkelt skole skal kunne
rumme distriktets børn samt børn fra andre distrikter, såfremt disse er
omfattet af søskendegarantien. Der tages i prognosen højde for
distriktets tilslutningsprocent, altså hvor mange af distriktets børn, der
forventes at vælge distriktsskolen. Her anvendes i prognosen et
gennemsnit af tilslutningsprocenten over de seneste år. Ændringer i
tilslutningsprocenten samt ændrede til- og fraflytningsmønstre i de
enkelte år vil kunne påvirke indskrivningsresultatet.

For Stengård Skole har den faktiske tilslutningsprocent ændret sig
markant ved seneste indskrivning. Således var tilslutningsprocenten på
Stengård Skole ved indskrivning til børnehaveklasserne i 2021/2022 på
ca. 64 procent, mens den ved indskrivningen til indeværende skoleår
2022/2023 var øget til ca. 74 procent.

Stengård Skole oplever fortsat en stor interesse for skolen fra familier
med mindre børn. De nye læringsmiljøer og det nye, udendørs lege- og
læringsområde på skolen er meget populære, og legepladsen bliver
flittigt brugt af lokalområdet - endda så meget, at forvaltningen har



måttet opsætte skilte om, at legepladsen er forbeholdt skolen og SFO i
åbningstiden. Legepladsen giver mange familier kendskab og tilknytning
til skolen, hvilket kan gøre skolen til et mere naturligt valg for flere
distriktsfamilier. Også den positive omtale af skolen i forbindelse med, at
et årgangsteam fra indskolingen vandt en af Politikens
undervisningspriser, kan have en effekt. Hvis en fortsat stigende andel
af distriktsfamilierne søger skolen, vil sandsynligheden for, at der i
fremtiden kommer tre klasser på flere årgange, kun øges, hvilket skolen
jf. ovenstående ikke kan rumme.

Der fremlægges to scenarier for ændring af Stengård Skoles
distrikt
Nedenfor foreslås to scenarier for ændring af Stengård Skoles distrikt.
Ændring af distriktet omfatter ikke børn, der pr. 24.11.2022 allerede har
ældre søskende på Stengård Skole, da de vil være omfattet af
søskendegarantien.

De modtagne skoler er henholdsvis Gladsaxe Skole (i scenarium 1) og
Vadgård Skole (i scenarium 2). Begge skoler har ledig kapacitet og kan
rumme de forslåede distriktsændringer.

De nedenfor beskrevne distriktsændringer har en størrelse, så der er
taget højde for de usikkerheder, der er forbundet med prognosen,
herunder at tilslutningen til skolen øges. Derfor foreslås det også, at
børn bosiddende i de områder af Stengård Skoles distrikt, der flyttes til
et andet distrikt, vil have en førsteprioritet til Stengård Skole, såfremt der
i forbindelse med indskrivningen er plads på skolen, eller hvis der
efterfølgende opstår ledige pladser på årgangen. Her vil
afstandskriteriet anvendes, hvis der er flere, der ønsker skolen, end der
er plads til.

Prognosen følges nøje
Prognoserne følges nøje år for år. Som prognosen ser ud nu, vil der kun
være behov for at ændre Stengård Skoles distrikt til skoleåret
2023/2024 og 2024/2025, hvorefter skolen ser ud til at kunne rumme
nuværende skoledistrikt jf. prognosen. Det skal derfor løbende
vurderes, om der på et tidspunkt skal ske en tilbageførelse af hele eller
dele af de besluttede distriktsændringer.

Distriktsændring til Gladsaxe Skole (scenarium 1)
I dette scenarium flyttes den del af Stengård Skoles distrikt, der ligger
sydvest for S-togsbanen, til Gladsaxe Skoles distrikt.

I bilag 1 er beskrevet, hvilke veje og vejstykker, der flyttes.



Med denne distriktsændring forventes det, at der vil være 45 børn i
2023/2024 og 44 børn i 2024/2025 i det justerede Stengård skoledistrikt,
der søger skolen. Tallet er inkl. skolebegyndere fra andre distrikter, der
har søskendegaranti til Stengård Skole.

Tabel 1
Forventet søgning fra distriktet til kommende børnehaveklasser på
Stengård Skole inkl. børn med søskendegaranti

Tabel 1 viser tillige, at antallet af børn, der søger skolen, forventes af
aftage fra skoleåret 2025/2026.

Tabel 2 nedenfor viser, at Gladsaxe Skole, jf. prognosen, vil kunne
rumme denne distriktsændring. Gladsaxe Skole er en tresporet skole
med plads til 72 elever i indskrivningen (ved 24 elever i hver klasse).

Tabel 2
Forventet søgning fra distriktet til kommende børnehaveklasser på



Gladsaxe Skole inkl. børn med søskendegaranti

Beskrivelse af skolevejen
Skolevejen vil gå via den nord-sydgående Møllemarken. Buddinge
Hovedgade krydses i lysreguleret kryds og skolevejen fortsættes ad
Gladsaxe Møllevej frem til Gladsaxe Skole. Både Møllemarken og
Gladsaxe Møllevej har cykelsti i begge retninger.

Distriktsændring til Vadgård Skole (scenarium 2)
I dette scenarium flyttes den del af Stengård Skoles distrikt, der ligger
mellem Stengårds Allé og Vadgård skoledistrikt.

I bilag 2 er beskrevet, hvilke veje og vejstykker, der flyttes.

Med denne distriktsændring forventes, at der vil være 48 børn i
2023/2024 og 43 børn i 2024/2025 i det justerede Stengårds
skoledistrikt, der forventes at søge skolen jf. tabel 3. Tallet er inkl.
skolebegyndere fra andre distrikter, der har søskendegaranti til



Stengård Skole.

Tabel 3
Forventet søgning fra distriktet til kommende børnehaveklasser på
Stengård Skole inkl. børn med søskendegaranti 

Tabel 4 nedenfor viser, at Vadgård Skole jf. prognosen vil kunne rumme
denne distriktsændring. Vadgård Skole er en tresporet skole med plads
til 72 elever i indskrivningen (ved 24 elever i hver klasse).

Tabel 4
Forventet søgning fra distriktet til kommende børnehaveklasser på
Vadgård Skole inkl. børn med søskendegaranti

Beskrivelse af skolevejen
Skolevejen vil gå via den nord-sydgående Stengårds Allé og ned til
Kong Hans Allé. Der er cykelsti i begge retninger på både Stengårds
Allé og Kong Hans Allé. Der er lysregulering, hvor Stengårds Allé
krydser Gammelmosevej samt lysregulering ved Stengårds Allé/Kong
Hans Allé. Der er vedlagt et oversigtskort som bilag 4.

Hvem er omfattet af distriktsændringen
Jf. folkeskolelovens §36, stk. 4, har skoledistriktsændringer som
udgangspunkt kun virkning ved optagelse af nye elever i 0. klasse. En
distriktsændring kan dog også omfatte tilflyttende elever, hvis der
træffes særskilt beslutning herom. Herved vil tilflyttere til de områder af
Stengårds skoledistrikt, der flyttes, få enten Gladsaxe Skole eller
Vadgård Skole som distriktsskole. Dette vil der skulle træffes særskilt
beslutning om.

Befordring
Jf. Folkeskoleloven §26 skal kommunalbestyrelsen sørge for befordring
mellem skolen og hjemmet for elever i distriktsskolens 0.- 3. klasse, hvis



skolevejen er mere end 2,5 km. Dette er ikke aktuelt i de foreslåede
distriktsændringer.

Et skoledistrikt kan justeres efter, at indskrivningen er afsluttet
Som alternativ til distriktsændring er der mulighed for at gennemføre
justeringer af en skoles distrikt i perioden mellem indskrivningsfristens
afslutning og skoleårets begyndelse, under hensyn til antallet af
optagelser i børnehaveklassen det pågældende år. Det er en
forudsætning, at der er optaget forbehold for en sådan justering i den
meddelelse om indskrivning, som indrykkes i lokalavisen forud for hvert
skoleår. 

Såfremt denne mulighed vælges, bør der forinden træffes beslutning
om, hvilket område/veje/vejstykker, der i så fald skal indgå i
distriktsjusteringen.

Høring
Beslutning om distriktsændring kan træffes efter indhentet udtalelse fra
skolebestyrelserne ved de berørte skoler, der er Stengård, Gladsaxe og
Vadgård Skoler. Det foreslås dog, i lighed med tidligere, også at sende
forslaget i høring i relevante områdebestyrelser (dagtilbud) og relevante
bestyrelser ved selvejende dagtilbud.

Der er foreslået en høringsperiode på fire uger, så der kan træffes
endelig beslutning på Byrådet 23.11.2022. Høringen annonceres på
kommunens hjemmeside, på AULA (skoler og børnehuse) samt ved
annoncering i lokalavisen (Gladsaxe Bladet).

Tidsplan

Børne- og Undervisningsudvalget 01.09.2022 
møde)

(ekstraordinært

Høringsperiode 04.09.2022 - 02.10.2022

Borgermøde 11.10.2022

Børne- og Undervisningsudvalget 03.11.2022

Økonomiudvalget 15.11.2022



Byrådet 23.11.2022

Ikrafttrædelse af distriktsændringer 24.11.2022

Åbent for digital indskrivning til 28.11.2022 - 08.01.2023
kommende børnehaveklasser

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at forslag om skoledistriktsændringer med tilhørende bilag
godkendes til udsendelse i høring i skolebestyrelserne ved de
berørte skoler samt til relevante områdebestyrelser på
dagtilbudsområdet og relevante forældrebestyrelser ved
selvejende dagtilbud, og

2. at den fremlagte tidsplan for hørings- og beslutningsproces
godkendes.

Relateret behandling
Børne- og Undervisningsudvalget 08.08.2022, punkt 1
Børne- og Undervisningsudvalget 02.06.2022, punkt 14




