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BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 

5.  Skolernes maksimale kapacitet 2014/15 (2013-0225944)  

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

kapacitet (antal spor i 0. klasse) og forslag om antal spor på Højdevangens Skoles og Katrinedals Skole 

7. klasse skal sendes i høring. 

INDSTILLING OG BESLUTNING 

Børne og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, 

1. at forslag om skolernes maksimale kapacitet for skoleåret 2014/15 (antallet af spor på 0. 

klassetrin) sendes i høring 

2. at forslag om at der maksimalt oprettes syv 7. klasser på Højdevangens Skole og maksimalt 

fire 7. klasser på Katrindedals Skole i 2014/15 sendes i høring 

PROBLEMSTILLING 

Kapaciteten i børnehaveklasserne (antallet af spor) for skoleåret 2014/15 skal fastlægges førend 

skolerne kan meddele forældre, der har søgt deres barn optaget på en anden skole end 

grunddistriktsskolen, afslag eller optag således, at  skoleindskrivningen og klassedannelsen i 

børnehaveklasserne kan gennemføres på skolerne.  

 

Forvaltningen fremlægger desuden forslag til maksimal kapacitet for 7. klassetrin på Højdevangens 

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

LØSNING 

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

Grunddistrikterne er fastlagt, og indskrivningen til det kommende skoleår er i gangsat. 

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

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

frit skolevalg. Elever fra skolens eget grunddistrikt har dog altid ret til optagelse på skolen, og kommer 

der mere end 28 grunddistriktselever ved skoleårets begyndelse, skal skolen oprette en klasse mere 

uagtet denne indstilling. Søskende og elever der er anvist til skolen af Københavnermodellen 2,0 har 

også krav på optagelse.  

Forslaget til fastlæggelsen af den maksimale kapacitet sikrer endvidere, at tilvæksten i antallet af nye 

børnehaveklasser så vidt muligt placeres på de skoler, der udbygges (se bilag 2).  

Fastlæggelse af spor til skoleåret 2014/15 

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

- den seneste prognose for antallet af spor, der blev forelagt for Børne- og Ungdomsudvalget den 12. 

juni 2013 

- skolernes bygningsmæssige kapacitet 
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- de i budget 2014 vedtagne udbygningsprojekter 

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

- ændringen af grunddistrikterne, jf. den seneste beslutning herom i Borgerrepræsentationen den 

19.6.13. 

På baggrund af ovennævnte foreslår forvaltningen 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 maksimal kapacitet på samtlige skoler fremgår af bilag 1.   

Område Skole  Spor i 

indeværende 
skoleår 2013/14 

Ændringsforslag 

til 2014/15 
Bemærkning 

Indre By - Østerbro Langelinieskolen  4 spor 5 spor Skolen udvides til 5 spor 

 Ny Skole på 

Strandboulevarden 
 1 spor 2 spor Bygges til 2 spor 

Nørrebro 

Bispebjerg 
Guldbergskolen  5 spor 4 spor Er bygget til 4 spor 

 Nørrebro Park Skole  4 spor 3 spor Er bygget til 3 spor 

 Rådmandsgades Skole  3 spor 4 spor Er bygget til 4 spor 

 Tagensbo Skole  4 spor 3 spor Er bygget til 3 spor 

 Lundehusskolen  3 spor 4 spor Er bygget til 4 spor 

Vesterbro/Kgs. E. - 

Valby 
Oehlenschlægersgades 

Skole 
 3 spor 2 spor Er bygget til 2 spor 

 Bavnehøj Skole  2 spor 3 spor Er bygget til 3 spor 

 Ellebjerg Skole  2 spor 3 spor Er bygget til 3 spor 

 Lykkebo Skole  2 spor 3 spor Er bygget til 3 spor 

Vanløse – Brønshøj 

/ Husum 
Hyltebjerg Skole  4 spor 3 spor Er bygget til 3 spor 

 Kirkebjerg Skole  4 spor 5 spor Skolen udvides til 5 spor 

 Husum Skole  4 spor 3 spor Er bygget til 3 spor 

Amager Dyvekeskolen  3 spor 4 spor Ombygges til 4 spor 
  Skolen på Islands 

Brygge 
 6 spor 4 spor Er bygget til 4 spor 

  Ørestadskolen  4 spor 3 spor Er bygget til 3 spor 
  Ny Skole i Ørestad Syd  0 spor 3 spor Bygges til 3 spor 
 I ALT    58 spor 61 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 Oehlenschlægersgades Skole 

og Husum Skole. 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 behovsprognoser og budgetforslag. 

Særlige forhold for 7. klassetrin på Katrinedals Skole og Højdevangens Skole 
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I 2014/15 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 at der maksimalt oprettes fire 7. klasser på 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 p.t. 166 elever i disse klasser, som 

dermed kan rummes i syv 7. klasser og med plads til, at skolen tillige kan optage enkelte elever fra 

øvrige skoler og privatskoler indenfor denne ramme.  

Oprettelsen af fire 7. klasser på Katrinedals Skole giver plads til AVID, jf. BUU beslutning 5. 

december 2012 og BR 24. jnauar 2013, på Katrinedals 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 2014/15. 

ØKONOMI 

Der er ingen økonomiske konsekvenser i forhold til placering af spor på skolerne. De omtalte 

udbygninger af skoler er finansieret i budget 2014 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 antal spor på 

Højdevangens Skoles og Katrinedals Skoles 7. klasse sendes til høring hos distriktsskolernes 

skolebestyrelser og til evt. udtalelse hos Skole og Forældre, Brug Folkeskolen, Det fællespædagogiske 

Råd, Fælleselevrådet, lokaludvalgene, Københavns Lærerforening og Københavns Skolelederforening. 

Høringsfristen udløber onsdag den 27.11.2013, hvorefter forslaget igen forelægges for Børne- og 

Ungdomsudvalget 4. december 2013.  

 

                        Else Sommer                            /Henriette Bjørn Nielsen 

BESLUTNING 

Cecilia Lonning-Skovgaard (V) stillede ændringsforslag om at den maksimale kapacitet på Skolen på 

Islands Brygge fastsættes til 5 spor i skoleåret 2014-15. 

 

Ændringsforslaget blev forkastet med følgende resultat: 

 

For stemte 1 medlem: V. 

 

Imod stemte 8 medlemmer: A, B, F, O og Ø. 

 

Ingen medlemmer undlod at stemme. 

 

Udvalget godkendte herefter at sende indstillingen i høring. 

BILAG 

1. Forslag 2014/15 

2. Procesoverblik 
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Forslag til fastsættelse af distriktsskolernes kapacitet for skoleåret 2014/2015

Status 2013/13 Prognose 2014/15 Forslag 2014/15

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 2013 2013/14 2013/14 2014/15 2014/15 2014/15

Indre By

     Den Classenske Legatskole 20 20 2 2 2

     Sølvgades Skole 20 20 2 2 2

     Nyboder Skole 32 30 2 2 2

     Øster Farimagsgades (1) 30 24 3 3 3

    Christianshavns skole (2) 32 34 4 4 4

Ikke placeret spor

     1.  I alt 134 128 13 322 13 13

Østerbro

     Randersgades Skole 20 20 2 2 2

     Vibenshus Skole (3) 30 25 3 3 3

     Langelinieskolen/Skolen på Kastelsvej (4) 55 32 4 5 5

     Sortedamskolen 32 31 3 3 3

     Heibergskolen(5) 22 22 2 2 2

     Strandvejsskolen 30 26 3 3 3

     Kildevældsskolen 53 45 3 3 3

     Strandboluvarden (6) 2 3 1 2 2

     2.  I alt 244 204 21 518 23 23

Note 1: Øster Farimagsgades Skole er under udbygning til 3 spor (budget 2011) og forventes udbygget til skoleåret 2014/15 - lokalekapacitet er angivet til skoleåret 2014/15

Note 2: Christianshavns Skole udvides til 4 spor (budget 2014). Udvidelsen forventes gennemført til skoleåret 2017/18.

Note 3: Vibeshus Skole udbygges til 3 spor (budget 2011) og forventes udbygget til skoleåret 2014/15 - bygningsmæssig kapacitet er til skoleåret 2014/15

Note 4: 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 (5 høreklasser). de bygningsmæssige tilpasninger forventes afsluttet til skoleåret 2014/15

Note 5: Heibergskolen har to midlertidige lokaler i pavilloner

Note 6: Den nye skole på Strandboulevarden åbnede i midlertidige lokaler på Langelinieskolen i 2013/14. Byggeprojektet på Strandboulevarden 1. etape (2 . Spor) forventes færdigt til skoleåret 2015/16

Side 4



Forslag til fastsættelse af distriktsskolernes kapacitet for skoleåret 2014/2015

Status 2013/13 Prognose 2014/15 Forslag 2014/15

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 2013 2013/14 2013/14 2014/15 2014/15 2014/15

Nørrebro

     Guldbergskolen (7) 35 35 5 4 4

     Blågård Skole (8) 40 25 3 3 3

     Nørrebro Park Skole 31 31 4 3 3

     Rådmandsgades Skole (9) 37 27 3 4 4

     Nørre Fælled Skole 20 13 2 2 2

     I alt 163 131 17 394 16 16

Bispebjerg

     Holbergskolen 30 28 3 3 3

     Tagensbo Skole 34 23 4 3 3

     Grøndalsvængets Skole (10) 22 24 3 3 3

     Lundehusskolen (11) 38 27 3 4 4

     Utterslev Skole 32 28 3 3 3

Ikke placeret klasse

     I alt 156 130 16 387 16 16

Note 7: Guldbergskolen har 37 basislokaer hvoraf 2 lokaler midlertidigt er udlånt til fritidshjem 

Note 8: Blågård Skole er bygget til 3 spor og læseklasserække

Note 9: Rådmandsgades Skole er bygget til 4 spor og 10. klassemiljø med 4 linier

Note 10: Grøndalsvængets Skole udvides til 3 spor (B2014) - byggeriet forventes gennemført til skoleåret 2017/18

Note 11: Lundehusskolen basislokaler angivet ekskl. specialbørnafdeling.
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Forslag til fastsættelse af distriktsskolernes kapacitet for skoleåret 2014/2015

Status 2013/13 Prognose 2014/15 Forslag 2014/15

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 2013 2013/14 2013/14 2014/15 2014/15 2014/15

Vesterbro/Kgs. Enghave

     Oehlenschælgersgades (12) 24 21 3 2 2

     Tove Ditlevsens Skole 40 35 4 4 4

     Vesterbro Ny Skole (13) 35 29 4 4 4

     Gasværksvejens Skole 20 20 2 2 2

     Bavnehøj Skole 29 16 2 3 3

     Ellebjerg Skole 28 19 2 3 3

    Skole i Sydhavn (14) 7 7 3 3 3

     I alt 183 147 20 498 21 21

Valby

    Valby Skole 30 28 3 3 3

     Ålholm Skole 30 19 3 3 3

     Hanssted Skole 20 21 2 2 2

     Lykkebo Skole 35 29 2 3 3

     Kirsebærhavens Skole (15) 40 34 4 4 4

     Vigerslev Allés Skole (16) 23 24 3 3 3

Ikke placeret spor (17) 1

    I alt 178 155 17 461 19 18

Note 12: Oehlenschlægersgades Skole kan udvides til 3 spor

Note 13: Vesterbro Ny Skole er ombygget til 4 spor med 10. klassesmiljø og fritidshjem/KKFO. 10. klassescenteret flyttes efter behov (B2010)

Note 14: Skolen i Sydhavn åbnede i 2013/14 i midlertidige pavilloner. De permanente lokaler forventes klar til januar 2015. Europaskolen skal midlertidigt placeres på skolen i Sydhavn fra august 2014.

Note 15: Kirsebærhavens Skole udbygges til 4 spor , 10. klassecenter og en specialklasserække med 8 klasser (B2013) - skolen forventes udbygget til skoleåret 2016/17

Note 16: Vigerslev Allé Skole udbygges til en skole på 3 spor (budget 2012) - skolen forventes udbygget til skoleåret 2015/16

Note 17: til kommende skoleår har Valby en ekstraordinær stor årgang som kan medføre en ekstra klasse på en skole i området
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Forslag til fastsættelse af distriktsskolernes kapacitet for skoleåret 2014/2015

Status 2013/13 Prognose 2014/15 Forslag 2014/15

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 2013 2013/14 2013/14 2014/15 2014/15 2014/15

Vanløse

     Hyltebjerg Skole 31 31 4 3 3

     Vanløse Skole 30 20 3 3 3

     Kirkebjerg skole (18) 56 40 4 5 5

     Katrinedals Skole (19) 32 33 4 4 4

     Rødkilde Skole 38 33 4 4 4

Brønshøj/Husum

     Tingbjerg skole 28 23 3 3 3

     Husum skole (20) 29 28 4 3 3

     Korsager Skole (21) 40 32 4 4 4

     Bellahøj Skole (22) 37 36 3 3 3

     Brønshøj Skole (23) 32 30 4 4 4

Ikke placeret klasse 2

     I alt 353 306 37 893 38 36

Note 18: Kirkebjerg Skole udbygges til 5 spor med specialklasserække (B2011) til ibrugtagning til skoleåret 2014/15 - antallet af lokaler er angivet derefter.

Note 19: Katrinedal Skole udbygges til 4 sporet skole (B2012) - skolen forventes udbygget til skoleåret 2015/16

Note 20: Husum Skole kan udbygges til 4 spor

Note 21: Korsager skole udbygges til 4 spor (B2011) - forventes færdig til skoleåret 2014/15 og antallet af lokaler angivet derefter 

Note 22: Bellahøj Skole kan udvides til 4 spor

Note 23: Brøsnhøj Skole udbygges til 4 spor (B2013) - forventes færdig til skoleåret 2016/17
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Forslag til fastsættelse af distriktsskolernes kapacitet for skoleåret 2014/2015

Status 2013/13 Prognose 2014/15 Forslag 2014/15

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 2013 2013/14 2013/14 2014/15 2014/15 2014/15

Amager

     Lergravsparkens Skole (24) 43 32 5 5 5

     Sønderbro Skole (25) 31 25 3 3 3

     Gerbrandskolen (26) 33 28 5 5 5

     Sundbyøster Skole (27) 21 21 4 4 4

     Dyvekeskolen (28) 39 26 3 4 4

     Skolen ved Sundet 38 38 3 3 3

     Peder Lykke Skolen (29) 36 31 3 3 3

     Amager Fælled Skole (30) 37 27 4 4 4

     Skolen på Islands Brygge (31) 40 39 6 4 4

     Ørestadsskolen (32) 30 19 5 3 3

     Skole i Ørestad Syd (33) 3 3

Ikke placeret

     I alt 348 286 41 973 41 41

Note 24: Lergravsparkens Skole uidvides til 5 spor (B2013) og forventes færdigt i 2016/17. 

Note 25: Sønderbro skole kan udvides til 4 spor

Note 26: Gerbranskolen ombygges til 5 sporet basisskole (overførselssagen 2012) - projektet forventes gennemført til skoleåret 2015/16

Note 27: Sundbyøster Skole ombygges til 4 sporet basisskole (overførselssagen 2012) - projektet forventes gennemført til skoleåret 2015/16

Note 28: Dyvekeskolen ombygges til 4 sporet basisskole og bibeholder hjælpeklasserækken (overførselssagen 2012) - projektet forventes gennemført til skoleåret 2015/16

Note 29: Peder Lykke Skole kan udbygges til 4 spor og har midlertidigt plads til oprettelse af det 4. spor

Note 30: Amager Fælled Skole kan udbygges til 4 spor og har midlertidigt plads til oprettelse af det 4. spor

Note 31: Skolen på islands Brygge kan udvides til 5 og 6 spor

Note 32: Ørestadsskolen huser Ny Skole i Ørestad Syd til denne skole får egne lokaler i 2017/18 (klasser og elever på Ny Skole er medregnet på Ørestadsskolen ovenfor)

Note 33: Der bygges en ny skole i Ørestad Syd (B2014) - Skolen i Ørestad Syd forventes klar til skoleåret 2017/18. Skolen elever og klasser er midlertidigt placeret på Ørestadsskolen
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Note 4: 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 (5 høreklasser). de bygningsmæssige tilpasninger forventes afsluttet til skoleåret 2014/15
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5 2. PROCESOVERBLIK 
 



 

 

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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 Side 2 af 2 

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 

trafiksikre 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 

fordeles til skolerne efter skolens fysiske 

kapacitet, eller 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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