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3. Beslutning om oprettelse af klasser på skolerne i Allerød skoleåret 2016-2017
Sagsnr.: 15/17062
Punkttype

Beslutning

Tema

I forbindelse med skoleindskrivningen udarbejder Forvaltningen
forslag til antal klasser for det kommende skoleår ud fra de indkomne
tilmeldinger.
Børn- og Skoleudvalget anmodes om indstille model for
skoleindskrivningen godkendt i Økonomiudvalg og byråd.
Ønsker Børn- og Skoleudvalget at indstille forslag 2 eller 3 skal det
valgte forslag i høring, og sagen genoptages på Børn- og
Skoleudvalgsmødet i januar 2016 med høringssvar med henblik på
indstilling i Økonomiudvalg og byråd.
Sagsfremstillingen indeholder et afsnit med supplerende oplysninger,
som er tilført efter Børn- og Skoleudvalgets behandling af sagen den
15. december 2015.

Sagsbeskrivelse

Resultatet af indskrivningen til skoleåret 2016/2017 er følgende:
Blovstrød Skole
Fra distriktet Med søskende på skolen
Uden søskende på skolen
Tilflyttere
Fritskole valg Med søskende på
skolen
Uden søskende på skolen
i alt
Lynge Skole
Fra distriktet Med søskende på skolen
Uden søskende på skolen
Tilflyttere
Fritskole valg Med søskende på skolen
Uden søskende på skolen
i alt
Skovvangskolen
Fra distriktet Med søskende på skolen
Uden søskende på skolen
Tilflyttere
Fritskole valg Med søskende på skolen
1

19
16
1
1
37
28
22
2
1
53
16
20
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i alt

Uden søskende på skolen

2
39

Lillerød Skole
Fra distriktet Med søskende på skolen
Uden søskende på skolen
Tilflyttere
Fritskole valg Med søskende på skolen
Udensøskende på skolen
i alt

22
21
1
12
2
58

Engholmskolen
Fra distriktet Med søskende på skolen
Uden søskende på skolen
Tilflyttere
Fritskole valg Med søskende på skolen
Uden søskende på skolen
i alt

43
31
4
9
2
89

Ravnsholtskolen
Fra distriktet Med søskende på skolen
Uden søskende på skolen
Tilflyttere
Fritskole valg Med søskende på skolen
Uden søskende på skolen
i alt

15
16
1
5
10
47

I alt er der opskrevet 233 kommende 0-klasses elever til skolerne i
midtbyen, 37 elever til Blovstrød Skole og 53 elever til Lynge Skole.
Ud over dette er der 18 børn, der har fået udsat skolestart og 11 børn,
der ikke skal starte i folkeskolen i Allerød Kommune, samt 4 børn, der
endnu ikke har givet tilbagemelding.
Den 25. oktober 2010 træf Skoleudvalget beslutning om,
Forvaltningen skal søge at optimere klassedannelsen og stille forslag
om distriktsændringer, hvis det kan reducere antallet af klasser.
Forvaltningen har på baggrund af indskrivningen udarbejdet tre forslag
for den kommende klassedannelse. I alle tre forslag er der taget
udgangspunkt i søskendegaranti og i, at der makismalt må være 28
elever i klasserne. Der indskrives dog højst 26 elever i hver klasse, idet
der skal være plads til såvel tilflyttere, som omgængere. Der er ikke
taget hensyn til oprettelse af en privatskole, idet det ikke er muligt at
forudse omfang og fordeling.
Forslag 1.
Hvis alle forældreønsker for frit skolevalg imødekommes, vil der
skulle etableres 15 0. klasser i alt i det nye skoleår. Klasserne er fordelt
med 2 klasser på Blovstrød Skole, Lynge Skole, Skovvangsskolen og
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Ravnsholtskolen, 3 klasser på Lillerød Skole mens der vil være 4
klasser på Engholmskolen.
Ved dette forslag er der en ekstra udgift på 300.000 kr. årligt i forhold
til det afsatte budget. I 2016 er udgiften på 5/12 af beløbet.
Forslag 2.
Det er muligt at reducere antallet af klasser til 14 klasser ved at ændre
skoledistriktet for Engholmskolen, således at 11 elever overføres til
Lillerød Skoles distrikt.
Gennemføres denne ændring, vil der være 3 0. klasser på Lillerød
Skole og Engholmsskolen, mens der vil være 2 klasser på de øvrige
skoler.
Ved forslag 2 vil antallet af klasser således være reduceret med én
klasse i forhold til forslag 1. Desuden vil denne klassedannelse og
fordeling give en bedre og mere ligelig udnyttelse af skolerne.
Distrikterne for de kommende 2 midtbyskoler, bliver samtidigt lige
store
Dette forslag svarer til det afsatte budget.
Forslag 3
Antallet af opskrevne børn til Blovstrød Skole og på Lynge Skole
giver 2 0. klasser på begge skoler. På Lynge skole er der 53 elever,
men der er mulighed for, at afvise et frit skolevalg og dermed ramme
de 26 elever i hver klasse.
I midtbyen er der i alt 233 børn. Skal der 26 elever i hver klasse, skal
der minimum oprettes 9 klasser i midtbyen. En fordeling af disse
klasser på de 4 midtbyskoler vil betyde, at der skal etableres 2 klasser
på Skovvangskolen, Lillerød Skole og Ravnsholtskolen og 3 klasser på
Engholmskolen.
For at kunne opnå denne fordeling af eleverne, er det nødvendigt at
foretage flere distriktsændringer. Der skal flyttes 4 elever fra
Engholmskolens distrikt til Ravnsholtskolens distrikt, 7 elever flyttes
fra Engholmskolens distrikt til Lillerød Skoles distrikt og endelig skal
11 elever flyttes fra Lillerød Skoles distrikt til Skovvangsskolens
distrikt.
Der dannes altså 13 klasser og 22 elever berøres af
distriktsændringerne.
Dette forslag betyder en mindre udgift på 300.000 kr. årligt i forhold
til det afsatte budget. I 2016 er mindre udgiften på 5/12 af beløbet.
Supplerende sagsbeskrivelse efter udvalgets behandling den 15.
december 2015
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På baggrund af Børn- og Skoleudvalget behandling af sagen den 15.
december 2015, blev forslag 3 sendt i høring. Høringssvarene er
vedhæftet som bilag 2.
Generelt udtrykker høringssvarerne at distriktsændringerne tages til
efterretning, Engholmskolen udtrykket tilfredshed med at have 3 spor,
mens Lillerød Skole udtrykker bekymring i forhold til kun at have 2
spor.
Distriktsændringen vedrørende Anemonevej nævnes som ulogisk.
Flytningen er sket ved en fejl, og Annemonevej er nu flyttet tilbage til
Lillerød Skoles distrikt.
Siden den 15. december er der sket en forskydning i antallet af elever i
de foreslåede nye distrikter. Det bliver derfor nødvendigt at dele
Rønneholtparken op, således at Askevangen og Cedervangen forbliver
i Engholmskolens distrikt.
De 319 skolestartende elever i Allerød Kommune er fordelt således på
skoler og antal klasser:
Blovstrød Skole
Engholmskolen
Lillerød Skole
Lynge Skole
Ravnsholtskolen
Skovvangsskolen

37, 2 spor
77, 3 spor
53, 2 spor
52, 2 spor
50, 2 spor
50, 2 spor

Der er p.t. mindst 2 ledige pladser pr. spor til omgængere og tilflyttere
med undtagelse af Lillerød Skole, hvor der er 3 ledige pladser på de 2
spor. Hvis antallet af tilflyttere og/eller omgængere bliver højere end
det ledige antal pladser, kan det blive nødvendigt at oprette endnu en
klasse. Omvendt må en eventuel etablering af en privatskole forventes
at medføre, at nogle af de elever der er indskrevet til skolestart på en af
de seks skoler, vil vælge Allerød Privatskole i stedet. Etablering af
privatskolen medfører således en øget usikkerhed vedrørende antallet
af elever i kommunens skoler og dermed klassestørrelserne i midtbyen.
Administrationens
forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 3, da den lever op til gældende politisk
beslutning om optimering af klassedannelser i midtbyen.

Afledte
konsekvenser

Distriktsændringer få betydning for mellem 10-22 børnefamilier, der
ikke vil få deres ønske om en bestemt skole opfyldt.

Dialog/høring

Hvis forslag 2 eller 3 vælges, skal distriktsændringen sendes til høring
i skolebestyrelsen på de implicerede skoler.

Bilag

Bilag 1. Veje der skifter distrikt i de to forslag
Bilag 2. Høringssvar
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_________________________________________________________
Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 3, hvorefter sagen sendes i
høring og genoptages på et ekstraordinært møde i Børn- og
Skoleudvalget mandag den 18. januar kl. 07:00.

Beslutning Børnog Skoleudvalget
2014-2017 den 1801-2016

Udvalget indstiller forslag 3 godkendt

Fraværende

Ingen
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Signeret af:

_______________________________
Miki Dam Larsen
Formand

_______________________________
Marie Kirk Andersen
Næstformand

_______________________________
Jesper Hammer
Medlem

_______________________________
John Køhler
Medlem

_______________________________
Klaus Fisker
Medlem

_______________________________
Lars Bacher
Medlem

_______________________________
Nikolaj Bührmann
Medlem
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Bilag: 3.1. Bilag 1. Veje der skifter distrikt i de to forslag
Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017
Mødedato: 18. januar 2016 - Kl. 7:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 95117/15

Allerød Kommune

NOTAT

Skole og Dagtilbud
Allerød Rådhus
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf: 48 100 100
kommunen@alleroed.dk
www.alleroed.dk

Veje der overflyttes i forbindelse med eventuelle distriktsændringer

Dato: 9. december 2015

Distriktsændringer i forslag 2
Engholmskolens distrikt til Lillerød Skoles distrikt:
Rønneholtparken flytter til Lillerød Skoles distrikt
Distriktsændringer i forslag 3
Engholmskolens distrikt til Ravnsholtskolens distrikt:
Lillegårdsvej
Røglevænget
Skyttekrogen
Vejgårdsparken
Engholmskolens distrikt til Lillerød Skoles distrikt:
Rønneholtparken (eventuelt uden Askevangen)
Lillerød Skoles distrikt til Skovvangsskolens distrikt:
Akacievej
Allerød Park
Anemonevej
Bøgealle
Engbuen
Enghaven
Frederiksborgvej op til 7
Linde Alle
Pilealle
Rønnealle

Sagsnr. 15/17062

Bilag: 3.2. Bilag 2. Høringssvar
Udvalg: Børn- og Skoleudvalget 2014-2017
Mødedato: 18. januar 2016 - Kl. 7:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 2238/16

RAVNSHOLTSKOLEN

Allerød den 8.2.2016
Til børne- og skoleudvalget
Høringssvar vedr. distriktændringer for skoleåret 2016/2017
Vi har modtaget høringsbrev vedr. ditriksændringer for skoleåret 2016/2017 og har taget det til
efterretning, da det er kommunens politik at have flydende skoledistrikter.
Med venlig hilsen
Louise Krag Andersen, formand for skolebestyrelsen på Ravnsholtskolen

Ravnsholtskolen  Søparken 1  3450 Allerød  Telefon 48 17 62 00  E-mail: ravnsholtskolen@alleroed.dk

RAVNSHOLTSKOLEN

Ravnsholtskolen  Søparken 1  3450 Allerød  Telefon 48 17 62 00  E-mail: ravnsholtskolen@alleroed.dk

Til: Allerød Kommune, Kommunalbestyrelsen.
Fra: Lillerød Skole/ Skolebestyrelsen.
Vedr. Høringssvar vedr. skoledistrikt.

Skolebestyrelsen på Lillerød Skole vil gerne sikre at der tænkes langsigtet i forhold til fastlæggelse
af skoledistrikter, således at der ikke skal opleves den for forældre så uhensigtsmæssige usikkerhed
som stadigt foranderlige distrikter medfører.
Ved fastlæggelse af de fremtidige skoledistrikter er det for skolebestyrelsen afgørende at der sikres
nogenlunde ligeværdige skoledistrikter for de 2 kommende distriksskoler i henhold til 2-2 modellen.
Det er afgørende at skolerne sikres et tilstrækkeligt elevgrundlag der muliggør den pædagogisk
bedste organisering på skolerne.
For Lillerød Skole er det afgørende at organiseringen af lærere og pædagoger på årgangsteam kan
fastholdes, idet det har været en væsentlig forudsætning for en pædagogisk god og økonomisk
effektiv tilrettelæggelse af undervisningen. Forudsætningen for en god organisering omkring
årgangsteam er at skolerne ikke bliver mindre en d 3-sporet.

8. januar 2016
Skolebestyrelsen på Lillerød Skole

Lillerød den 6/1 2016
Høringssvar vedr. ændringerne af skoledistrikterne for skoleåret 2016/2017 – Skovvangskolen.
Bestyrelsen ved Skovvangskolen tager de foreslåede ændringer til efterretning, men undres over, at
Anemonevej flyttes fra Lillerød til Skovvang. Geografisk giver dette ikke mening.
På vegne af bestyrelsen ved Skovvangskolen
Lau Gottschalk Nygaard, formand.

Engholmskolen
Rådhusvej 5
3450 Allerød
Tlf.: 48 13 03 30

Allerød, den 05.01.2016

Høringssvar omkring ændringer i skoledistrikterne i Allerød kommune

Skolebestyrelsen på Engholmskolen bifalder beslutningen om tre børnehaveklasser på
Engholmskolen.
Skolebestyrelsen opfordrer til, at der forud for indskrivningsprocessen vurderes, hvad der
er den mest optimale fordeling af de kommende elever til børnehaveklasserne i Allerød
Kommune – her tænkes specielt på nærhedsprincippet i forbindelse med distriktsskolen,
sikker skolevej samt fastholdelse af de ønskede antal klasser og klassekvotienter på skolerne i Allerød kommune. Skolebestyrelsen skal samtidig opfordre til at justeringen af skoledistrikterne sker så tidligt som muligt.

Skolebestyrelsen, januar 2016

E-mail: Engholmskolen@Alleroed.dk

