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BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 

11.  Skolernes maksimale kapacitet 2013/14 (2012-138979)  

Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt forslag til til fastlæggelse af skolernes maksimale 

kapacitet (antal spor mv) skal sendes til høring.  

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Børne og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, 

1. at forslag om skolernes maksimale kapacitet for skoleåret 2013/14 (antallet af spor på 0. 

klassetrin) sendes i høring  

2. at forslag om modtageklassernes placering i skoleåret 2013/14 sendes i høring  

3. at forslag om placering og udbud af 10. klasser på folkeskolerne fastholdes uændret i skoleåret 

2013/14 sendes i høring 

4. at forslag om at der  maksimalt oprettessyv 7. klasser på Højdevangens Skole og maksimalt 

fire 7. klasser på Katrindedals Skole i 2013/14 sendes i høring 

PROBLEMSTILLING 

Kapaciteten i børnehaveklasserne (antallet af spor) for skoleåret 2013/14 skal fastlægges ultimo januar 

2013, således at skoleindskrivningen og klassedannelsen i børnehaveklasserne kan gennemføres på 

skolerne. Placering og fastlæggelse af linjer på 10. klasse skal ligeledes fastlægges, og endelig skal 

placering af modtageklasser og tilpasninger af normeringen fastlægges forinden det kommende 

skoleår 2013/14. Forvaltningen fremlægger desuden forslag til max. kapacitet for 7. klassetrin på 

Højdevangens Skole og Katrinedals Skole, hvor særlige forhold gør sig gældende.  

 

Forslaget til kapacitetsfastsættelsen for børnehaveklasser (spor) tager udgangspunkt i: 

 den seneste prognose for antallet af spor, der blev forelagt for Børne- og Ungdomsudvalget den 

20. juni 2012   

 skolernes bygningsmæssige kapacitet   

 de i budget 2013 vedtagne udbygningsprojekter   

 de igangsatte udbygninger fra tidligere budgetter, jf. noterne i bilag 1   

 ændringen af grunddistrikterne, jf. den seneste beslutning herom i BR den 20.09.12.  

LØSNING 

Fastlæggelsen af skolernes maksimale kapacitet er afgørende for optagelsen af elever på skolerne. 

Grunddistrikterne er vedtaget, og indskrivningen til det kommende skoleår er i gang med baggrund 

heri. Nu skal skolernes maksimale kapacitet fastlægges, således at den enkelte skole får klare rammer 

for, hvor mange klasser den maksimalt må oprette, og dermed hvor mange elever skolen må indskrive 

på frit skolevalg. Forslaget til fastlæggelsen af den maksimale kapacitet sikrer endvidere, at tilvæksten i 

antallet af nye børnehaveklasser placeres på de skoler, der udbygges eller skoler, der vil kunne 

udbygges de kommende år (se bilag 3).  

 

Fastlæggelse af spor til skoleåret 2013/14 
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På baggrund af prognosen for antallet af spor i 2013/14 og skolernes fysiske kapacitet, samt de 

igangsatte udbygninger foreslås en række ændringer, som omhandler nedenstående skoledistrikter og 

distriktsskoler. Med nedenstående forslag til ændringer placeres de nye spor på de skoler, der har plads 

til de ekstra klasser i kommende skoleår, og på de skoler, som udbygges, og derfor får plads til 

klasserne i løbet nogle år. Nedenfor fremgår udelukkende skoler, hvor der foreslås ændringer i antallet 

af spor til kommende skoleår. Skoler, der skal oprette samme antal spor som sidste år, er ikke medtaget 

i oversigten. Forslag til kapacitet på samtlige skoler fremgår af bilag 1.  

Rådgivning om indskrivning af børn med sproglige udfordringer på skoler, hvor der er reserveret 

ledige pladser, har ikke betydning for nedenstående forslag. Enkelte skoler kan dog risikere at være 

nødt til at danne flere kasser end foreslået, hvis der kommer flere elever fra skolens grunddistrikt, end 

der er plads til i den foreslåede maksimale kapacitet. 

 

Tabellen viser ændringerne i antallet af spor (0. klasser) til kommende skoleår 2013/14. 

 Område Skole Ændring Bemærkning 
Indre By - 

Østerbro 
Langelinieskolen/Skolen 

på Kastelsvej  
Opskrives fra 4 til 5 spor Skolen er under ombygning til 5 

spor (Budget 11).  
Strandboulevarden  Danner 2 spor Ny skole (Budget 11) 

Nørrebro - 

Bispebjerg 
Blågård Skole  Opskrives fra 2 til 3 

spor  
Skolen er bygget til 3 spor  

Rådmandsgades Skole Opskrives fra 3 til 4 

spor  
Skolen er bygget til 4 spor 

Klostervængets Skole Opskrives fra 1 til 2 spor Skolen er bygget til 2 heldagsskole 

spor 
Tagensbo Skole Opskrives fra 2 til 3 

spor  
Skolen er bygget til 3 spor 

Grøndalsvængets Skole Opskrives fra 2 til 3 

spor   
Midlertidig opskrivning mulig. 

Hvis muligt indstilles skolen til 

udvidelse til 3 sporet skole i budget 

2014 
Lundehusskolen Opskrives fra 3 til 4 spor Skolen er bygget til 4 spor 

Vesterbro/Kgs. 

Enghave - Valby 
Ellebjerg Skole Opskrives fra 2 til 3 spor Skolen har plads til 3 spor 
Skole i Sydhavn 
  

Opskrives fra 2 til 3 spor Ny skole med plads til 3 spor 

Hanssted Skole  
  

Nedskrives fra 3 til 2 

spor 
Skolen er kun bygget til 2 spor 

Vanløse - 

Brønshøj/Husum 
Vanløse Skole Opskrives fra 2 til 3 spor Skolen er under udbygning til 3 

spor 
Kirkebjerg skole (20)  Opskrives fra 4 til 5 spor Skal oprette 5 klasser samtidigt 

med at skolen er under udbygning 

til 5 spor (budget 11)  
Tingbjerg Skole Opsrives fra 2 til 3 spor  Skolen er bygget til 3 

heldagsskolespor  
Bellahøj Skole Nedskrives fra 4 til 3 

spor 
Skolen har ikke plads til mere end 

3 spor 
 Amager Sundbyøster Skole Opskrives fra 3 til 4 spor 

  
Skolen er i forbindelse med 4-

skolesamarbejdet ombygget til 4 

spor 
Dyvekeskolen  
  

Opskrives fra 3 til 4 spor Skolen er i forbindelse med 4-

skolesamarbejdet ombygget til 4 

spor. 

Som det fremgår af den uddybende oversigt i bilag 1 er der fortsat behov for udvidelse af skolernes 

kapacitet ved skoleudbygninger. Der forventes således fortsat behov for at oprette flere spor på en 

række skoler, end skolerne er bygget til, og flere spor end de igangværende udbygninger dækker. Der 

er således i indeværende skoleår oprettet ekstra spor på blandt andre Skolen på Islands Brygge 

og Christianshavns Skole. Der foreslås ikke ændringer på disse skoler til det kommende skoleår. 

Forvaltningen undersøger mulighederne for udbygninger af disse og en række andre skoler og foretager 

et estimat af anlægsudgifterne i denne forbindelse, som fremlægges i forbindelse med kommende 
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behovsprognoser og budgetforslag. 

 

Særlige forhold for 7. klassetrin på Katrinedals Skole og Højdevangens Skole  

I 2013/14 er der indskrivning til 7. klassetrin på Højdevangens Skole på Amager og indskrivning af 15 

børn til forsøg AVID på 7. klassetrin på Katrinedals Skole i Vanløse. Idet forvaltningen ønsker at sikre, 

at indskrivningen til disse skoler ikke utilsigtet dræner naboskolerne for elever på kommende 7. 

klassetrin foreslås, at der maksimalt oprettes syv 7 klasser på Højdevangens Skole til kommende 

skoleår, og der maksimalt oprettes fire 7. klasser Katrinedals Skole dette år. 

Højdevangens Skole skal optage egne kommende 7. klasser, samt kommende 7. klasser fra 

Dyvekeskolen, Sundbyøster Skole og Gerbrandskolen – i alt er der pt. 185 elever i disse klasser, som 

dermed kan rummes i syv 7. klasser. Oprettelsen af fire 7. klasser på Katrinedal Skole sker under 

forudsætning af, at udvalget godkender forslag herom, som fremlægges på mødet den 5.12.2012, samt 

at der gives dispensation fra Ministeriet for Børn og Undervisning til, at skolen må reservere 15 pladser 

til AVID på Katrinedal Skole i forsøgsperioden. Skolen er under udbygning til fire spor, og der er 

opstillet midlertidige pavilloner på skolen i denne forbindelse, der giver plads til fire 7. klasser i 

2013/14. 

Modtageklasser 

Placering af modtageklasser skal i så vidt omfang som muligt tage udgangspunkt i klassernes 

nuværende placering og skolernes fysiske kapacitet, hensyn til transport (idet børnene skal 

transporteres fra hjemmet til modtageklasserne på skolen), det faglige miljø omkring modtageklasserne 

(optimalt minimum to modtageklasser på en skole) og hensyn til ønsket om en mere blandet 

elevsammensætning på skolerne (fordeling hvor dette er muligt). Placeringen af modtageklasser er 

løbende tilpasset på baggrund af behovet for pladser, samt hensynet til faglighed, fordeling og 

elevernes mulighed for transport mellem hjemmet og modtageklassen. Denne strategi for placering af 

modtageklasser er vedtaget af Børne- og Ungdomsudvalget den 18.5.2011 (2011-29271), og taget til 

efterretning i forbindelse med behandlingen af indstillingen om skolernes maksimale kapacitet for 

2012/13 (2011-141741). 

Det er i forbindelse med BUU’s behandling af skolernes maksimale kapacitet for skoleåret 2012/13 

besluttet, at forvaltningen skal fremlægge en ny budgetmodel for modtageklasser. Baggrunden for dette 

er, at flere skoler ikke ønsker at indskrive elever ud over deres normering, da de kun tildeles midler 

efter denne normering og, at der er behov for mere fleksibilitet på modtageklasseområdet, når børnene 

skal anvises og dermed en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Forslaget ventes fremlagt i løbet af 

foråret 2013 med ikrafttræden for skoleåret 2013/14. I forbindelse med udarbejdelse af 

budgetmodellen, vil forvaltningen vurdere behovet for storgruppeordninger og om 

modtageklasseforløbet på maksimalt 2 år er en hensigtsmæssig tidslængde, eller om der kan indføres et 

kortere modtageklasseforløb. 

For skoleåret 2013/14 foreslås, at den ene M0-klasse på Nørrebro Park Skole og M1-klassen på 

Grøndalsvængets skole nedlægges, og at der i stedet oprettes en M0 og en M1 klasse på den nye skole 

på Strandboulevarden, der åbner i august 2013.  

Baggrunden for forslaget er, at den nye skole på Strandboulevarden forventes at optage færre 

tosprogede elever end Grøndalsvænget Skole og Nørrebro Park, og det vil derfor være en 

fordelingsmæssig fordel at flytte de to modtageklasser dertil.  

Flere af de elever, der i dag anvises til Nørrebro Park Skole, bor i skolens nærområde, men der er gode 

offentlige transportmuligheder til den nye skole på Strandboulevarden. Endelig vil Nørrebro Park 

Skole og Grøndalsvængets Skole fortsat have to modtageklasser efter gennemførelsen af forslaget. 

Forslaget om at flytte de to klasser fra henholdsvis Nørrebro og Bispebjerg til Østerbro indebærer en 

prioritering af fordeling frem for transport. Forslaget om fordeling ligger i øvrigt i tråd med 

distriktsændringerne på Østerbro, som er tilrettelagt således, at der bliver bedre plads på 
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Østerbroskolerne til at de kan modtage sprogtestede elever fra andre områder af byen og således, at der 

kommer en mere ligelig fordeling af eleverne imellem områderne. 

Det foreslås ligeledes, at M3-klassen på Korsager Skole flyttes til Tagensbo Skole for i højere grad at 

sikre det faglige miljø omkring M3-klasserne. Samtidig foreslås det, at de øvrige M3-klasser 

bibeholder deres nuværende placering, da de geografisk er mest hensigtsmæssigt placeret i forhold til 

elevernes bopæl. Dermed vil der fortsat være en enkelt M3-klasse på hhv. Bavnehøj Skole og 

Rådmandsgades Skole, mens der på Christianshavns Skole vil være en M3 og en M2-klasse.  

Tabellen viser modtageklassernes placering før og efter forslaget: Antal klasser (normering).  

 
Før 

  

  
Efter   

Område Skole M-0 M-1 M-2  M-3   M-0 M-1  M-2  M-3  

 Indre By - 
Østerbro 
  
  

Christianshavns Skole      1 (12) 1 (12)      1 (12) 1 (12)  

 Kildevældskolen     2 (24)       2 (24)   

 Strandboulevarden          1 (12) 1 (12)      

 Nørrebro - 

Bispebjerg 
  
  
  
  
  

Rådmandsgades Skole        1 (12)        1 (12) 

 Nørrebro Park Skole  2 (24) 1 (12)       1 (12) 1 (12)      

 Grøndalsvænget Skole   1 (12) 2 (24*)      2 (24*)    

 Utterslev Skole  1 (12) 1 (12)       1 (12) 1 (12)      

 Lundehusskolen     2 (24)        2 (24)    

 Tagensbo Skole       1 (12)        2 (24) 

 Vesterbro/Kgs. 

Enghave - Valby 
  
  
  

Vesterbro Ny Skole       2 (24)       2 (24)   

 Bavnehøj Skole       1 (12)         1 (12) 

 Lykkebo Skole  1 (12) 1 (12)       1 (12) 1 (12)      

 Vigerslev Allé Skole   1 (12)  1 (9)     1 (12) 1 (9)    

 Vanløse - 

Brønshøj/Husum 
  

Bellahøj Skole   1 (12) 1 (12)      1 (12)  1 (12)     

 Korsager Skole        1 (12)         

 Amager 
  

Gerbrandskolen   1 (12) 1 (12)       1 (12) 1 (12)      

 Sundbyøster Skole    1 (12) 1 (12)      1 (12) 1 (12)    

 I ALT    6 (72) 8 (96)  11 (129)  5 (60)   6 (72)  8 (96) 11 (129)  5 (60)  

*) heraf en alfabetiseringsklasse 

 

Belægningen i de enkelte klasser fremgår af bilag 2. 

10. klasser 

10. klasser placeres i ungdomsmiljøer, hvor det er muligt at samle flere klasser og linier på samme sted 

(fagligt og økonomisk hensyn). Gerne geografisk placeret således, at de unge kan transportere sig 

mellem skole og hjemmet.  

Idet der ikke kan forventes væsentlige ændringer i antallet af 10. klasseelever til kommende skoleår, 

foreslår forvaltningen, at tilbuddene på folkeskolerne bibeholdes for det kommende skoleår 2013/14. 

Samtidig har forvaltningen igangsat en analyse af 10. klasseområdet med henblik på at belyse og evt. 

omstrukturere dette område fremadrettet. Der fremlægges en indstilling til BUU herom i foråret 2013.  

ØKONOMI 

I forhold til ændring af normeringer på modtageklasser holdes ændringerne inden for rammen, idet der 

kun er tale om ændring af modtageklassernes placering, men ikke deres normering.  

 

Der er ingen økonomiske konsekvenser i forhold til placering af spor på skolerne og 10. klasser. De 

Side 4



omtalte udbygninger af skoler er finansieret i budget 2013 og tidligere budgetter, og driftsøkonomien 

til undervisning af de forventede ekstra klasser finansieres af demografimidler. 

VIDERE PROCES 

Forslaget om distriktsskolernes maksimale kapacitet for børnehaveklasser og forslag om M-klasserne 

sendes til høring hos distriktsskolernes skolebestyrelser, bestyrelsen for ungdomsskolen, Skole og 

Forældre, Brug Folkeskolen, Det fællespædagogiske Råd, Fælleselevrådet, lokaludvalg og Københavns 

Lærerforening og Københavns Skolelederforening med en forkortet høringsfrist på 4 uger, hvorefter 

forslaget igen forelægges for Børne- og Ungdomsudvalget i januar 2013. 

 

                         Else Sommer                               /Henriette Bjørn Nielsen  

BESLUTNING 

Indstillingen blev godkendt.  

BILAG 

1. Maksimal kapacitet 2013-14 

2. Belægning i modtageklasser 

3. Kapacitetsfastsættelse i forbindelse med skoleindskrivningen 
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11 1. MAKSIMAL KAPACITET 2013-14 
 



Forslag til fastsættelse af distriktsskolernes kapacitet for skoleåret 2013/2014

Status 2012/13 Prognose 2013/12 Forslag 2013/14

Distrikt / Skole Bygn. mæs. Antal Antal Forventet Forventet Forslag

kapacitet klasser bh. klasser elevtal i antal maksimalt

i antal inclusive bh.klasser i bh.klasser antal

basislokaler spec.klassser skoledistrikt bh. klasser

skoleåret skoleåret skoleåret skoleåret skoleåret

1. Indre By - Østerbro 2012 2012/13 2012/13 2013/14 2013/14 2013/14

Indre By

     Den Classenske Legatskole 20 20 2 2 2

     Sølvgades Skole (1) 20 20 2 2 2

     Nyboder Skole 32 30 2 2 2

     Øster Farimagsgades (2) 22 23 3 3 3

    Christianshavns skole (3) 32 33 4 4 4

Ikke placeret spor

     1.  I alt 126 126 13 322 13 13

Østerbro

     Randersgades Skole 20 20 2 2 2

     Vibenshus Skole (4) 28 25 3 3 3

     Langelinieskolen/Skolen på Kastelsvej (5) 50 31 4 5 5

     Sortedamskolen 32 32 3 3 3

     Heibergskolen(6) 22 22 2 2 2

     Strandvejsskolen 30 28 3 3 3

     Kildevældsskolen (7) 53 44 3 3 3

     Strandboluvarden (8) 2 0 0 2 2

     2.  I alt 237 202 20 529 23 23

Note 1: Sølvgades Skole er under udbygning til  2 spor og forventes udbygget i 2012

Note 2: Øster Farimagsgades Skole er under udbygning til 3 spor og forventes udbygget i 2013

Note 3: Det foreslåes, at Christianshavns Skole udvides til 4 spor i budget 2014

Note 4: Vibeshus Skole udbygges til 3 spor (budget 2011) og forventes udbygget i 2014

Note 5: Langelinieskolen / skolen på Kastelsvej er lagt sammen til en skole på 5 spor med afdeling for hørehæmmede med ca. 50 pladser pr. 1 august 2012. de bygningsmæssige tilpasninger forventes afsluttet i 2014

Note 6: Heibergskolen har to midlertidige lokaler i pavilloner

Note 7: Kildevældskolen har 3 spor, 10. klassescenter og hjælpeklasserække

Note 8: Den nye skole på Strandboulevarden åbner i midlertidige lokaler på Langelinieskolen i 2013 - byggeprojektet på Strandboulevarden forventes 1. etape (2 . Spor) forventes færdigt i 2015. 

Det foreslås at placere to modtageklasser på skolen i 2013
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Forslag til fastsættelse af distriktsskolernes kapacitet for skoleåret 2013/2014

Status 2012/13 Prognose 2013/12 Forslag 2013/14

Distrikt / Skole Bygn. mæs. Antal Antal Forventet Forventet Forslag

kapacitet klasser bh. klasser elevtal i antal maksimalt

i antal inclusive bh.klasser i bh.klasser antal

basislokaler spec.klassser skoledistrikt bh. klasser

skoleåret skoleåret skoleåret skoleåret skoleåret

2. Nørrebro - Bispebjerg 2012 2012/13 2012/13 2013/14 2013/14 2013/14

Nørrebro

     Guldbergskolen (9) 35 33 4 4 4

     Blågård Skole (10) 40 26 2 3 3

     Nørrebro Park Skole (11) 31 29 3 3 3

     Rådmandsgades Skole (12) 37 29 3 4 4

     Klostervængets Skole 20 10 1 1 2

     I alt 163 127 13 377 15 16

Bispebjerg

     Holbergskolen 30 29 3 3 3

     Tagensbo Skole 34 23 2 3 3

     Grøndalsvængets Skole (13) 22 23 2 3 3

     Lundehusskolen (14) 38 31 3 4 4

     Utterslev Skole (15) 24 26 3 3 3

Ikke placeret klasse

     I alt 148 132 13 364 16 16

Note 9: Guldbergskolen har 35 basislokaer i 2012 og midlertidigt udlånt 2 lokaler til fritidshjem indtil 2013

Note 10: Blågård skole er bygget til 3 spor og har en læseklasserækker. Skolen skal modtage læseklasserækken fra Lergravsparkens Skole

Note 11: Det foreslås at flytte en modtageklasse fra Nørrebro Park Skole til Ny Skole på Strandboulevarden

Note 12: Rådmandsgades Skole er bygget til 4 spor og 10. klassemiljø med 4 linier

Note 13: Grøndalsvængets Skole foreslås udvidet til 3 spor i budget 2014 hvis muligt. Det foreslås tillige at flytte en modtageklasse fra Grøndalsvænget til ny Skole på Strandboulevarden

Note 14: Lundehusskolen basislokaler angivet ekskl. specialbørnafdeling.

Note 15: Utterslev Skole udbygges til 3 spor (B2010) - projektet forventes færdigt i 2013
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Forslag til fastsættelse af distriktsskolernes kapacitet for skoleåret 2013/2014

Status 2012/13 Prognose 2013/12 Forslag 2013/14

Distrikt / Skole Bygn. mæs. Antal Antal Forventet Forventet Forslag

kapacitet klasser bh. klasser elevtal i antal maksimalt

i antal inclusive bh.klasser i bh.klasser antal

basislokaler spec.klassser skoledistrikt bh. klasser

skoleåret skoleåret skoleåret skoleåret skoleåret

3. Vesterbro/Kgs. Enghave - Valby 2012 2012/13 2012/13 2013/14 2013/14 2013/14

Vesterbro/Kgs. Enghave

     Oehlenschælgersgades 22 21 2 2 2

     Tove Ditlevsens Skole (16) 37 35 4 4 4

     Vesterbro Ny Skole (17) 35 30 4 4 4

     Gasværksvejens Skole 20 18 2 2 2

     Bavnehøj Skole (18) 29 18 3 3 3

     Ellebjerg Skole 28 19 2 3 3

    Skole i Sydhavn (19) 30 4 2 3 3

     I alt 201 145 19 490 21 21

Valby

    Valby Skole 30 28 3 3 3

     Ålholm Skole 30 18 3 3 3

     Hanssted Skole 20 21 3 2 2

     Lykkebo Skole 35 28 2 2 2

     Kirsebærhavens Skole (20) 40 27 3 3 3

     Vigerslev Allés Skole (21) 23 24 3 3 3

    I alt 178 146 17 383 16 16

Note 16: Tove Ditlevsens Skole er under udbygning til 4 spor (B2010) - udvidelsen forventes færdig i 2013

Note 17: Vesterbro Ny Skole er ombygget til 4 spor med 10. klassesmiljø og fritidshjem/KKFO. 10. klassescenteret flyttes efter behov (B2010)

Note 18: Bavnehøj Skole koordinerer indskrivningen til ny skole på Teglholm. Der indskrives maksimalt tre 0. klasser til Teglholmskolen.

5 lokaler er udlånt til Sydhavnsskole og fritidshjem indtil 2013

Note 19: Skolen i Sydhavn åbner i 2013 med plads til 3 spor. Europaskolen skal midlertidigt placeres på skolen i Sydhavn.

Note 20: Kirsebærhavens Skole udbygges til 4 spor , 10. klassecenter og en specialklasserække med 8 klasser (B2013) - skolen forventes udbygget i 2016

Note 21: Vigerslev Allé Skole udbygges til en skole på 3 spor (budget 2012) - skolen forventes udbygget i 2015
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Forslag til fastsættelse af distriktsskolernes kapacitet for skoleåret 2013/2014

Status 2012/13 Prognose 2013/12 Forslag 2013/14

Distrikt / Skole Bygn. mæs. Antal Antal Forventet Forventet Forslag

kapacitet klasser bh. klasser elevtal i antal maksimalt

i antal inclusive bh.klasser i bh.klasser antal

basislokaler spec.klassser skoledistrikt bh. klasser

skoleåret skoleåret skoleåret skoleåret skoleåret

4. Vanløse-Brønshøj/Husum 2012 2012/13 2012/13 2013/14 2013/14 2013/14

Vanløse

     Hyltebjerg Skole 31 32 3 3 3

     Vanløse Skole (22) 24 19 2 3 3

     Kirkebjerg skole (23) 33 40 4 5 5

     Katrinedals Skole (24) 32 32 4 4 4

     Rødkilde Skole 38 32 4 4 4

Brønshøj/Husum

     Tingbjerg skole 28 22 2 3 3

     Husum skole 29 26 3 3 3

     Korsager Skole (25) 36 34 4 4 4

     Bellahøj Skole 37 35 4 3 3

     Brønshøj Skole (26) 32 28 4 4 4

Ikke placeret klasse 2

     I alt 320 300 34 902 38 36

Note 22: Vanløse Skole udbygges til 3 spor (B2010) - skolen forventes udbygget i 2013

Note 23: Kirkebjerg Skole udbygges til 5 spor med specialklasserække (B2011) - skolen forventes udbygget i 2014

Note 24: Katrinedal Skole udbygges til 4 sporet skole (B2012) - skolen forventes udbygget i 2015

Note 25: Korsager skole udbygges til 4 spor (B2011) - forventes færdig i 2014

Note 26: Brøsnhøj Skole udbygges til 4 spor (B2013) - forventes færdig i 2016
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Forslag til fastsættelse af distriktsskolernes kapacitet for skoleåret 2013/2014

Status 2012/13 Prognose 2013/12 Forslag 2013/14

Distrikt / Skole Bygn. mæs. Antal Antal Forventet Forventet Forslag

kapacitet klasser bh. klasser elevtal i antal maksimalt

i antal inclusive bh.klasser i bh.klasser antal

basislokaler spec.klassser skoledistrikt bh. klasser

skoleåret skoleåret skoleåret skoleåret skoleåret

5. Amager 2012 2012/13 2012/13 2013/14 2013/14 2013/14

Amager

     Lergravsparkens Skole (27) 43 35 5 5 5

     Sønderbro Skole 31 24 3 3 3

     Gerbrandskolen (28) 33 29 5 5 5

     Sundbyøster Skole (29) 21 22 3 4 4

     Dyvekeskolen (30) 39 27 3 3 4

     Skolen ved Sundet 38 30 3 3 3

     Peder Lykke Skolen (31) 36 31 3 3 3

     Amager Fælled Skole (32) 37 25 4 4 4

     Skolen på Islands Brygge (33) 40 36 5 5 5

     Skole i Ørestad City (34) 30 13 4 4 4

Ikke placeret

     I alt 348 272 38 890 39 40

Note 27: Lergravsparkens Skole uidvides til 5 spor (B2013) og forventes færdigt i 2016. Læseklasserækken flyttes til Blågård Skole.

Note 28: Gerbranskolen ombygges til 5 sporet basisskole (overførselssagen 2012) - projektet forventes gennemført 2015

Note 29: Sundbyøster Skole ombygges til 4 sporet basisskole (overførselssagen 2012) - projektet forventes gennemført 2015

Note 30: Dyvekeskolen ombygges til 4 sporet basisskole og bibeholder hjælpeklasserækken (overførselssagen 2012) - projektet forventes gennemført 2015

Note 31: Peder Lykke Skole kan udbygges til 4 spor og har midlertidigt plads til oprettelse af det 4. spor

Note 32: Amager Fælled Skole kan udbygges til 4 spor og har midlertidigt plads til oprettelse af det 4. spor

Note 33: Forvaltningen undersøger hvordan skolen på Islands Brygge kan udbygges til 5 spor og indstilles til budget 2014

Note 34: Skolen i Ørestad City skal dække behovet i Ørestad City og Syd indtil skole nr. 2 bygges
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11 2. BELÆGNING I MODTAGEKLASSER 
 



Tabellen viser normering og belægning i modtagetklasserne sidste skoleår

M0            5-7år M1            7-9 år M2            9-13 år M3          13-16 år 50911 51211 50312 50612 151012 Normering

Normering elevtal 0211
Indre By - Østerbro Christianshavns skole 12 8 12 10 16 17 17 18 18 24

Kildevældsskolen 24 25 13 16 20 20 25 24

Nørrebro Rådmandsgades skole 12 9 11 13 12 12 9 12
Nørrebro Park 24 14 12 10 29 28 27 23 24 36

Vesterbro - Valby Vesterbro Ny skole 24 20 12 15 13 15 20 24
Bavnehøj skole 12 8 11 10 10 11 8 12
Lykkebo skole 12 10 12 6 15 19 20 18 16 24
Vigerslevs alle 12 9 9 9 14 16 13 14 18 21

Vanløse - Brønshøj Bellahøj skole 12 13 12 10 25 27 25 21 23 24
Korsager skole 12 13 10 12 12 13 13 12

Bispebjerg Grøndalsvænge + alfa 12 10 24 23 20 26 25 24 33 36
Utterslev skole 12 12 12 11 25 23 23 22 23 24
Lundehusskolen 24 20 22 23 25 24 20 24
Tagensbo skole 12 14 13 16 18 17 14 12

Amager Gerbrandskolen 12 15 12 14 23 27 29 30 29 24
Sundbyøster skole 12 5 12 17 14 13 13 11 22 24Sundbyøster skole 12 5 12 17 14 13 13 11 22 24

72 64 96 75 129 122 60 54
8 21 7 6 273 301 302 293 315 357
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3. KAPACITETSFASTSÆTTELSE I FORBINDELSE 

MED SKOLEINDSKRIVNINGEN 
 



 

 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Kapacitetsstyring 

Kapacitetsstyring 

 

Gyldenløvesgade 15 

1502 København V 

 

www.kk.dk 
 

Kapacitetsfastsættelse i forbindelse med skoleindskrivningen 

 

En gang årligt fastlægges det maksimale antal spor på skolerne, forud 

for indskrivningen.  

 

Beslutningen om fordelingen af sporene på skolerne træffes af Børne- 

og Ungdomsudvalget, og denne beslutning lægger rammerne for 

indskrivningen af børnehaveklasseelever ved skoleindskrivningen for 

et år ad gangen. Det fastlagte maksimale antal spor sætter den øvre 

grænse for hvor mange børnehaveklaser hver skole må oprette, og 

dermed for hvor mange børn en skole kan optage. Når rammerne er 

lagt fast, kan skolerne foretage indskrivningen inden for disse rammer 

og dermed give klare svar til borgerne, der ønsker at bruge det frie 

skolevalg og søger en anden skole end deres egen distriktsskole.  

 

Forslaget om fastlæggelse af antallet af spor er udarbejdet af 

forvaltningen på baggrund af prognosen for antallet af 

børnehaveklasser til kommende skoleår 2013/14 i hvert område. 

 

Antallet af nye spor, der forventes, er fordelt på skolerne i pågældende 

distrikt på baggrund af den bygningsmæssige kapacitet som skolerne 

enten har, eller er under udbygning til. Ligeledes er skolernes 

grunddistrikter løbende tilpasset til skolernes fysiske kapacitet. I de 

tilfælde hvor skolerne ikke er udbygget til at rumme alle sporene, 

foreslås disse børnehaveklasser placeret der hvor børnene forventes at 

søge og hvor der på grund af klassesammenlægninger, eller andet er 

mulighed for at placere de enkelte klasser enkelte år. I nogle tilfælde 

betyder en ekstra børnehaveklasse dog at der kommer flere 

vandreklasser. 

 

Eksempel: Område Vesterbro / Kgs. Enghave 

I indeværende skoleår er der dannet 19 spor i området og næste år 

2013/14 forventes der 21 børnehaveklasser i dette område. 

 

Forslaget om maksimal kapacitet til august 2013/14 fordeler de 

forventede 21 spor således: 

Skole Bygningsstatus Udbygninger Forslag 

2013/14 

Oehlenschlægergades 

Skole 

2 sporet skole  2 spor 

Tove Ditlevsens 

Skole 

4 sporet skole Netop udbygget 

til 4 spor 

4 spor 

Vesterbro Ny Skole 4 sporet skole  4 spor 

Gasværksvejens 

Skole 

2 sporet skole  2 spor 

Bavnehøj Skole 3 sporet skole  3 spor 

Ellebjerg Skole 3 spor skole  3 spor 

12-11-2012 

 

Sagsnr. 

2012-138979 

 

Dokumentnr. 

2012-903561 

 

NOTAT 
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Skolen i Sydhavn 0 spor Under opførsel 

forventes klar til 

3 spor 

3 spor 

I ALT 18 spor 3 spor 21 spor 

 

Som det fremgår af skemaet, er forslaget, at de forventede 21 spor i 

2013/14 fordeles på skolerne, på baggrund af den kapacitet som 

skolerne er bygget til, eller som skolerne er under udbygning til.  

 

Det fremgår tillige af indstillingen, at forslaget til fordeling af de 21 er 

en ændring i forhold til sidste år på Ellebjerg Skole og Skolen I 

Sydhavn. De foreslås nu begge opskrevet med 1 spor.  

 

Sammenhængen mellem behov for kapacitet, fastlæggelse af 

grunddistrikterne og forslaget om maksimal kapacitet i forhold til 

anvendelse af kortsigtede og langsigtede strategier kan beskrives som 

følger. 

Emne Tidsperspektiv Beskrivelse 

Behovsprognose 

for skoler 

Årligt med et 

tidsperspektiv på 

8 til 10 år 

Viser det forventede behov for spor i hvert 

område de næstkommende 8 – 10 år 

Anlægsplaner Flerårige men 

med årlige 

justeringer efter 

behovsprognosen. 

Tidsperspektiv på 

8 til 10 år 

Forslag til udbygning af skoler i de områder, 

hvor behovet er stabilt voksende over en årrække 

og overstiger skolernes fysiske kapacitet. 

Anlægsplanerne indgår i budgetforliget. Og 

dækker de næstkommende 4 år budgetmæssigt 

og 8-10 år efterfølgende. 

Tilpasning af 

grunddistrikter 

Årligt hvis det er 

nødvendigt på 

baggrund af 

behovsprognosen 

og 

anlægsplanerne 

på det korte sigt, 

eller ved 

ændringer af 

skolestrukturen 

Distrikterne tilpasses således at den fysiske 

kapacitet på skolerne udnyttes optimalt. 

Ændringerne udarbejdes tillige under hensyn til 

ønsket om en balanceret elevsammensætning og 

trifiksikre skoleveje. Behovet for ændringer 

revurderes hvert år og der kan laves ændringer, 

men dette redskab anvendes varsomt, da der ved 

alle ændringer er børn og forældre, som bliver 

berørt af forslaget, fordi deres 

grunddistriktsskole skifter.  

Forslag om 

maksimal 

kapacitet 

Årligt på 

baggrund af det 

kortsigtede behov 

på området 

samlet set, 

skolernes 

kapacitet og de 

gældende 

Fastlæggelse af antallet af børnehaveklasser for 

et år. Det forventede antal børnehaveklasser 

fordels til skolerne efter skolens fysiske 

kapacitet, den kapacitet som skolen udbygges til. 

Alternativet kan blive vandreklasser i en periode. 

Dette redskab anvendes hvert år og tager 

udgangspunkt i de besluttede grunddistrikter.  
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