ALLERØD
KOMMUNE

Økonomiudvalget 2014-2017
Møde nr. EO ØU
Mødet blev holdt torsdag den 18. december 2014 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:25.
Medlemmer: Borgmester - Jørgen Johansen (C), Erik Lund (C), Jesper Hammer (D), Erling
Petersen (R), Poul Albrechtsen (O), Nikolaj Bührmann (F), John Køhler (V), Miki Dam Larsen
(A), Agnete Fog (B)
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1.

Bemærkninger til dagsordenen

Sagsnr.:
Punkttype

-

Tema

-

Sagsbeskrivelse

-

Administrationens
forslag

-

Bilag

Nej

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 1812-2014
Fraværende

_________________________________________________________
-

Ingen
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2.

Meddelelser

Sagsnr.:
Punkttype

-

Tema

-

Sagsbeskrivelse

-

Administrationens
forslag

-

Bilag

Nej

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 1812-2014
Fraværende

_________________________________________________________
-

Ingen
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3.

Distriktsændringer i forbindelse med skoleindskrivning 2015

Sagsnr.: 14/15798
Punkttype

Beslutning

Tema

I Allerød Kommune er der flydende distrikter i midtbyen. Det betyder, at
man skal tilpasse skoledistrikterne efter skoleindskrivningen, hvis det kan
optimere klassedannelsen. Børn- og Skoleudvalget anmodes om, at tage
stilling til det skal gennemføres en eventuel skoledistriktsændring.
Supplerende med henblik på BSU behandling den 17. december
Udvalget godkendte på mødet den 25. november 2014 at der gennemføres
distriktsændringer (forslag 2) i forbindelse med indskrivning af elever til
start i skoleåret 15/16.
Sagen genoptages derfor med indkomne høringssvar med henblik på, at
Børn- og Skoleudvalget indstiller forslaget godkendt i Økonomiudvalg og
byråd.

Sagsbeskrivelse I forbindelse med skoleindskrivningen for skoleåret 2015/2016, har det
været forudset, at der er behov for distriktsændringer i midtbyen. I
sagsfremstillingen herunder præsenteres forslag med og uden
distriktsændringer.
Forudsætninger
I forbindelse med budgetforlig 2015-2018 er det besluttet at klassestørrelsen
i Allerød Kommune maksimalt kan være 28 elever.
Elever har ret til frit skolevalg, hvis der er plads på den skole man søger. I
Allerød Kommune kan man opnå frit skolevalg, hvis der er 25 eller færre
elever i klassen, idet skolen skal sikre plads til eventuelle omgængere eller
tilflyttere. Det er tillige besluttet, at elever kan opnå frit skolevalg på
baggrund af søskendetilknytning.
Er der flere ønsker om frit skolevalg end der er pladser, fordeles pladserne i
forhold til afstanden til den ønskede skole.
Fordelingen af elever for skoleåret 2015/2016 efter ønskerne er følgende:
Distrikt
Blovstrød
Skole
Lynge Skole

1
2

Udgangs udsat
-punkt
start
37
79

1
5

privat- special modtage
skole -tilbud -klasse
2

1

1

4
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Skovvangskole
n
Lillerød Skole
Engholmskole
n
Ravnsholtskole
n
Udefra

3
4

47
52

1
2

1

5

108

5

1

6
0

31
8

0
1

1

1

1

Forvaltningen har udarbejdet 2 forslag med henblik på indskrivning af
elever til skolestart 2015/2016.
Forslag 1
Alle ønsker om frit skolevalg imødekommes og der gennemføres ingen
egentlige distriktsændringer.
Forslag 1
Blovstrød Skole
Lynge Skole
Skovvangskolen
Lillerød Skole
Engholmskolen
Ravnsholtsdkolen
i alt

elever
38
66
36
65
78
47
330

klasser kvotient
2
19,0
3
22,0
2
18,0
3
21,7
3
26,0
2
23,5
15
22,0

For at udjævne klassekvotienterne opfordres de forældre der har valgt at
skrive to ønsker på, til at vælge anden prioritet og dermed nedbringe
elevtallet på Engholmskolen og øge på Ravnsholtskolen (2) og Lillerød
Skole (4).
Forældre til børn som hører til Engholmskolen opfordres til at overveje de
andre midtbyskoler. Distriktsændringer vil ikke umiddelbart have en effekt,
idet forældrene efterfølgende kan søge frit skolevalg til Engholmskolen, og
idet der er under 26 elever i klasserne, kan disse ikke afvises.
Forslag 2
Der foretages en distriktsændring fra Lillerøddistriktet til
Skovvangdistriktet. Hermed reduceres antallet af klasser fra 3 til 2 på
Lillerød Skole, og klassekvotienten øges i de to klasser på
Skovvangsskolen. (Enghave Park ,Hammersholt Byvej og Kernevænget). (3
elever) Elever fra Skovvangdistriktet uden søskendetilknytning kan ikke
opnå frit skolevalg til Lillerød Skole
Derudover gennemføres en distriktsændring fra Engholmdistriktet til
Ravnsholtdistriktet, med henblik på at reducere elevtallet på Engholmskolen
(”Skytte”-området). (5 elever)
Forslag 2
Blovstrød Skole
Lynge Skole

elever
38
66

klasser kvotient
2
19,0
3
22,0
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Skovvangskolen
Lillerød Skole
Engholmskolen
Ravnsholtsdkolen
i alt

43
54
77
52
330

2
2
3
2
14

5

21,5
27,0
25,7
26,0
23,6

Der er pt. alene tale om en distriktsændring, der omfatter
skoleindskrivningen august 2015.
Grundet de igangsatte analyse om struktur på området, kan vi ikke vide om
denne ændring vil være en del af en varig model eller om den skal ændres
igen til skoleåret 2016.
Skolebestyrelserne
Forvaltningen har afholdt to møder med midtbyskolernes
skolebestyrelsesformænd.
Skolebestyrelsesformændene er tilfredse med, at Engholmskolens elevtal
under alle omstændigheder ikke betyder, at der skal være fire 0. klasser, som
prognosen ellers pegede i retning af.
Efter gennemgang af de forskellige muligheder i forhold til klassedannelsen
og konsekvenserne heraf, var skolebestyrelsesformændene enige om at
anbefale forslag 1, altså en løsning med 15 klasser. Skolebestyrelsernes
formænd opfordrer til, at Børn- og Skoleudvalget overvejer om lavere
klassekvotienter vil kunne medføre bedre muligheder for inklusion og
dermed resultere i tilsvarende eller større besparelser på udgifter til
specialundervisning.
Det er desuden et stort ønske, at ”udjævne” klassekvotienterne på skolerne,
både for at nedbringe høje klassekvotienter og for at hæve lave kvotienter.
Bestyrelsesformændene fra midtbyskolerne pointerede desuden, at hvis man
vælger model 2 og gennemfører distriktsændringer, så vil det betyde at
Blovstrød Skole og Lynge Skole vil få lave klassekvotienter og at
serviceniveauet dermed vil blive markant forskelligt fra midtbyskolerne.
Supplerende sagsbeskrivelse:
Da Børn- og Skoleudvalget godkendte forslag 2 på mødet den 25. november
genoptages sagen med indkomne høringssvar.
Høringsfristen er den 12. december 2014 og høringssvarene eftersendes, når
de er modtaget.

Administratione Forvaltningen anbefaler at udvalget tager stilling til hvilken af de to
ns forslag
modeller, der skal anvendes.
Supplerende forslag med henblik på behandling i BSU den 17. december
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Godkender børn- og skoleudvalget forslag 2 efter gennemført høring,
indstilles forslaget godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
Afledte
konsekvenser

Afledte konsekvenser for de 2 forslag.
Forslag 1:

Alle ønsker opfyldes
Ujævne klassekvotienter
Ingen distriktsændringer
15 klasser

Forslag 2:

8 elever distriktsændres
7 ønsker om frit skolevalg afvises
14 klasser

Økonomi og
finansiering

Forslag 1 medfører uændret økonomi, mens forslag 2 vil kunne medføre
besparelser i forhold til budget 2015 på 125.000 kr. og i budget 2016 og
fremover på 300.000 kr. pr. år.

Dialog/høring

Som det fremgår af sagsfremstillingen har der været afholdt 2 møder med
skolebestyrelsesformændene for de 4 midtbyskoler. Formændene anbefaler
forslag 1.
Hvis der vedtages distriktsændringer (forslag 2), skal disse sendes til høring
i skolebestyrelserne.

Bilag

Nej

_________________________________________________________
Beslutning Børn- Udvalget godkendte forslag 2, og forslag om distriktsændringer sendes
og Skoleudvalget derfor i høring.
2014-2017 den
25-11-2014
Beslutning Børn- Forslag 2 indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
og Skoleudvalget
2014-2017 den
17-12-2014
Beslutning
Beslutning fra Børn- og Skoleudvalget indstilles godkendt i byrådet.
Økonomiudvalge
t 2014-2017 den
18-12-2014
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Fraværende

Ingen

7

Økonomiudvalget 2014-2017 torsdag den 18. december 2014
Signeret af:

_______________________________
Jørgen Johansen
Borgmester

_______________________________
Agnete Fog
Medlem

_______________________________
Erik Lund
Medlem

_______________________________
Erling Petersen
Medlem

_______________________________
Jesper Hammer
Medlem

_______________________________
John Køhler
Medlem

_______________________________
Miki Dam Larsen
Medlem

_______________________________
Nikolaj Bührmann
Medlem

_______________________________
Poul Albrechtsen
Medlem
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