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BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

5.  Fælles skoledistrikt og indskrivningsregler for Ørestad (2019-0299475)

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til, om etablering af et fælles skoledistrikt for skolerne i
Ørestad samt tilhørende indskrivningsregler skal sendes i høring.

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),

1.  at  udvalget  sender  i  høring,  at  skoledistrikterne  for  Kalvebod  Fælled  Skole,  Ørestad  Skole  og
Skolen på Hannemanns Allé sammenlægges til et fælles skoledistrikt i en femårig forsøgsperiode fra
skoleåret 2021/2022, og at skoledistriktet for den kommende skole på Vejlands Allé på sigt indgår i
det fælles skoledistrikt

2. at forslag til indskrivningsregler for det fælles skoledistrikt sendes i høring.

Problemstilling

Ørestad er en bydel under udvikling, hvor etableringen af nye byområder medfører en løbende
befolkningstilvækst. Denne udvikling har en naturlig indflydelse på børnetallet i området, som er
steget i takt med befolkningstilvæksten. Dette medfører et stigende behov for skolekapacitet i
Ørestad. Fra 2015 er antallet af børn i alderen 5-14 år steget med 955 børn til 1.580 børn i 2020.
Væksten forventes at forsætte, og om 10 år forventes børnetallet at være steget med yderligere 1500
børn i alderen 5-14 år. Der planlægges af samme årsag opførelsen af to nye skoler på henholdsvis
Hannemanns Allé og Vejlands Allé. 

Det er vanskeligt at forudsige, hvor og hvornår de kommende børn starter i skole, og hvor gamle
børnene er. Dette medfører en ulige fordeling af eleverne på områdets skoler, hvilket har medført et
stigende pres på skolernes kapacitet, og i flere tilfælde overbelægning, ikke kun ved indskrivning i
børnehaveklassen, men også ved tilflytning af elever i de senere klasser. Overbelægning medfører
bl.a. utidige klasseoprettelser, klasseskift, usikker økonomi og høje klassekvotienter, hvilket har
direkte indflydelse på skolernes mulighed for at levere faglig og pædagogisk kvalitet.

Det er samtidigt svært at imødekomme de generelle kapacitetsudfordringer i Ørestad med den
nuværende skolestruktur, hvor hver skole har sit eget skoledistrikt uden mulighed for at fordele det
varierende antal børn ligeligt mellem skolerne. For at løse udfordringen, vil der løbende være behov
for skoledistriktsændringer i Ørestad, som kan betyde usikkerhed for områdets forældre om deres
tilhørende distriktsskole.

Det har på denne baggrund været et lokalt ønske fra skolebestyrelserne i Ørestad at finde en
løsning, som giver mulighed for en mere fleksibel fordeling af elever, hvor man undgår
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overbelægning, og samtidigt mindsker usikkerheden omkring løbende skoledistriktsændringer i
området. 

Den 18. september 2019 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget derfor, at der skulle startes en
ansøgningsproces hos Undervisningsministeriet om at deltage i en forsøgsordning med et fælles
skoledistrikt for skolerne i Ørestad, da denne løsning vil give mulighed for at fordele eleverne mere
ligeligt imellem skolerne. Undervisningsministeriet godkendte den 7. maj 2020 ansøgningen med
mulighed for implementering fra skoleåret 2021/2022. Som en del af implementeringen, skal der
samtidigt vedtages indskrivningsregler for det fælles skoledistrikt, da de nuværende
indskrivningsregler i København ikke kan overføres til et fælles skoledistrikt, hvor der er behov for en
intern fordeling af elever mellem skolerne.

Løsning

Udover muligheden for at ansøge om dispensation til at oprette et fælles skoledistrikt, har der
løbende været drøftet alternative løsningsforslag med skolebestyrelserne på de nuværende skoler.
En anden løsningsmodel har været at sammenlægge skolerne i Ørestad til én samlet skole, hvor
skolerne bliver omdannet til skoleafdelinger med et fælles skoledistrikt. Skolerne i Ørestad vil med
denne løsning miste deres selvstændighed, hvilket bl.a. betyder, at skolerne fremover vil have fælles
skoleledelse, fælles skolebestyrelse og fælles medarbejderstab.

Det lokale ønske i Ørestad har i stedet været at bevare skolerne som selvstændige enheder med et
fælles skoledistrikt. Forældrene vil ikke længere vil have ret til optagelse på distriktsskolen, men i
stedet have ret til optagelse på en af skolerne i Ørestad, men ikke en specifik skole. Dette vil give
den nødvendige fleksibilitet til at sikre en mere ligelig fordeling af eleverne.

Denne skolestrukturmodel kræver dog en dispensation fra folkeskoleloven, da folkeskolelovens §36,
stk. 2. dikterer, at der ikke må placeres flere selvstændige folkeskoler i samme skoledistrikt. En
midlertidig dispensation kan dog tildeles af Undervisningsministeriet via folkeskolelovens §55, hvis
dette sker som en del af en forsøgsordning med henblik på at fremme pædagogisk udviklingsarbejde.

Forsøgsordning med fælles skoledistrikt

Forvaltningen fremsendte i april 2020 en ansøgning om deltagelse i en forsøgsordning med fælles
skoledistrikt, som Undervisningsministeriet godkendte den 7. maj 2020. Forsøgsperioden er fem år
og forsøgsordningen kan implementeres fra skoleåret 2021/2022. Det fælles skoledistrikt vil omfatte
skoledistrikterne for Kalvebod Fælled Skole, Ørestad Skole og Skolen på Hannemanns Allé.
Skoledistriktet for den kommende skole på Vejlands Allé vil indgå i det fælles skoledistrikt, når skolen
tildeles et skoledistrikt i forbindelse med tidlig opstart.

Forsøgsordningen skal bidrage til at indsamle viden om hvilke muligheder, som et fælles skoledistrikt
giver i forhold til kapacitetsudnyttelse, økonomi, frit skolevalg, undervisningskvalitet mv.

På nedenstående kort er det fælles skoledistrikt illustreret. Det fælles skoledistrikt er opgjort af
skolernes nuværende skoledistrikter. Skolen på Vejlands Allé er ikke opstartet endnu, og skolen har
derfor ikke et skoledistrikt på nuværende tidspunkt, som indgår i det fælles skoledistrikt.
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I forbindelse med tidlig opstart af skolen, formentlig i skoleåret 2023/2024, vil Skolen på Vejlands Allé
blive tildelt et skoledistrikt, som vil indgå i det fælles skoledistrikt sammen med de øvrige skoler.

Det fælles skoledistrikt vil være gældende ved indskrivning i 0. klasse og løbende indskrivning ved
tilflytning eller skoleskift til og med 9. klasse.

I slutningen af forsøgsperioden skal forvaltningen gennemføre en evaluering af forsøget, som skal
videregives til Undervisningsministeriet.

Forslag til indskrivningsregler

Der skal vedtages nye indskrivningsregler for skoledistriktet i Ørestad, da de gældende
indskrivningsregler i Københavns Kommune ikke kan overføres til et skoledistrikt, hvor der er behov
for intern fordeling af elever imellem skolerne.

Forvaltningens forslag til indskrivningsregler er baseret på ønsker fra skolebestyrelser, byområdet,
befolkningssammensætningen i Ørestad samt andre kommuners erfaringer.
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Det foreslås, at forældre i Ørestad får to skoleønsker ved indskrivning, hvorefter eleverne indskrives
efter følgende prioriterede rækkefølge:

1. Omgængere (krav på optagelse)
2. Søskende (krav på optagelse)
3. Københavnermodel (krav på optagelse)
4. Afstand (med garanti for optagelse på en skole indenfor 1,5 km.)

Omgængere har altid krav på optagelse qua folkeskolelovens § 36, stk. 4. Søskende har altid krav på
optagelse ved indskrivning i børnehaveklassen, som en del af Københavns Kommunes
søskendegaranti. Elever, som er en del af Københavnermodellen, har altid krav på optagelse. Øvrige
elever fordeles ud fra et afstandskriterium, hvor optagelse er baseret på afstanden fra elevens bopæl
til den ønskede skole (tættest optages først).

Det er den pågældende skoles kapacitet (antal spor) og maksimale klassekvotient, som afgør om
skolen har plads til at optage en elev. Skolernes maksimale kapacitet fastsættes af
Borgerrepræsentationen, og den maksimale klassekvotient fastsættes af områdeforvaltningen og den
pågældende skole. Det betyder, at Borgerrepræsentationen fastlægger hvor mange klasser, en skole
må oprette, mens det er områdeforvaltningen og den pågældende skole, der fastlægger hvor mange
elever, der kan optages i hver klasse, jf. bilag 3.

Forældre har altid krav på at blive optaget på en skole indenfor 1,5 km. fra deres bopæl, uagtet den
maksimalt fastsatte kapacitet og klassekvotient på skolerne. Derved undgås, at forældre, som bor
langt fra deres ønskede skoler, forfordeles. Dertil hvis en elev har over 1,5 km. til nærmeste skole, så
har eleven krav på optagelse på den nærmeste skole. For de kommende skoler på Hannemanns Allé
og Vejlands Allé måles afstanden efter skolernes endelige placering. Der måles ikke efter skolernes
midlertidige placering i pavillon eller lignende ved tidlig opstart.

I praksis vil indskrivningen fungere ved at alle forældre i Ørestad får to skoleønsker, en 1. prioritet og
en 2. prioritet. Som udgangspunkt fordeles alle elever efter deres 1. prioritet. Hvis der ikke er plads
på den pågældende skole til at opfylde alle forældrenes 1. prioritet, så træder forældrenes 2. prioritet
i kraft. Hvis det ikke er muligt at opfylde forældrenes 2. prioritet, så træder garantien for optagelse på
en skole indenfor 1,5 km. i kraft. Dette betyder, at selvom det ikke er muligt at opfylde forældrenes 1.
eller 2. prioritet, så er forældrene stadig sikret optagelse på en skole indenfor 1,5 km.

Det er skolernes kapacitet og maksimale klassekvotient, som afgør om en skole har plads til at
optage en elev. Elever med krav på optagelse skal dog altid optages, uanset kapacitetsmæssige
hensyn.

Der er ikke medtaget et etnisk optagekriterium, som i de nuværende indskrivningsregler i
København, da tosprogede elever i Ørestad typisk ikke kommer fra hjem med lav socioøkonomi. Det
vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at give forældrene fortrinsret ved indskrivning. Derudover
forventes det, at det frie skolevalg imellem områdets fire skoler giver en naturlig spredning af
områdets tosprogede elever. 

Det er derudover vigtigt at notere, at forslaget til indskrivningsregler kun omfatter fordeling af elever i
Ørestads distrikt. Ved fordeling af fritvalgselever, som ikke bor i Ørestads distrikt, men som søger en
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skole i distriktet, så vil de nuværende fordelingskriterier for fritvalgselever i København gælde, jf.
bilag 3.

Videre proces

Hvis Børne- og Ungdomsudvalget beslutter at sende forslagene om fælles skoledistrikt og
indskrivningsregler i høring, så sendes forslaget i 6 ugers høring til og med uge 26. Forslagene bliver
lagt på blivhoert.kk.dk og sendt direkte til de berørte skolebestyrelser på Kalvebod Fælled Skole og
Ørestad Skole, samt hos forældrerepræsentanter på Skolen på Hannemanns Allé. Derudover bliver
forslagene sendt i høring hos relevante faglige organisationer og interesseorganisationer.

Efter høringsperioden behandler Børne- og Ungdomsudvalget sagen d. 12. august 2020, hvorefter
sagens behandles af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med henblik på implementering
fra skoleåret 2021/2022.

Forsøgsordningen vil først kunne træde i kraft efter vedtagelse i Borgerrepræsentationen.
Godkendelsen fra Undervisningsministeriet vil indtil da være betinget.

Forsøgsordningen vil gælde fra skoleindskrivningen til skoleåret 2021/2022, som foretages i
november 2020.

 

Tobias Børner Stax                                 /                              Sti Andreas Garde

Beslutning
Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 20. maj 2020:

Niko Grünfeld (Løsgænger) stillede følgende ændringsforslag til indstillingens 1. at-punkt:

"1.  at  udvalget  sender  i  høring,  at  skoledistrikterne  for  Kalvebod  Fælled  Skole,  Ørestad  Skole  og
Skolen på Hannemanns Allé sammenlægges til et fælles skoledistrikt i en femårig forsøgsperiode fra
skoleåret 2021/2022" (resten udelades).

Ændringsforslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 1 medlem: Niko Grünfeld (Løsgænger)

Imod stemte 9 medlemmer: A, B, C, F, V og Ø.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Ø stillede følgende ændringsforslag til indstillingens 1. at-punkt:

"1. at udvalget sender i høring, at skoledistrikterne for Kalvebod Fælled Skole, Ørestad Skole og
Skolen på Hannemanns Allé sammenlægges til et fælles skoledistrikt i en femårig forsøgsperiode fra
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skoleåret 2021/2022, og at skoledistriktet for en eventuel kommende skole nær Vejlands Allé på sigt
indgår i det fælles skoledistrikt".

Ændringsforslaget blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 8 medlemmer: A, B, F, V og Ø.

Imod stemte 1 medlem: Niko Grünfeld (Løsgænger)

1 medlem undlod at stemme: C.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

Niko Grünfeld (Løsgænger) ønskede følgende tilføjet beslutningsprotokollen: "Jeg ønsker, at der skal
findes alternative placeringer til den mulige folkeskole på Amager Fælled. Jeg kan ikke stemme for
denne indstilling, da sagen ikke har været godt nok belyst ift. alternative byggefelter, andre
skole-løsninger mm. Biodiversiteten er nemlig i krise. Naturen har brug for ro, luft, plads og lys.
Københavnerne har brug for grønne områder og frie arealer. Derfor skal kommunen ikke planlægge
efter en 5-sporet-skole på Københavns mest unikke naturområde på Amager Fælled
(Vejlandskvarteret)".

Bilag
1. Afgørelsesbrev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
2. Udtalelse fra skolebestyrelser
3. Baggrundsmateriale
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1. AFGØRELSESBREV FRA STYRELSEN
FOR UNDERVISNING OG KVALITET



 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet 

Frederiksholms Kanal 26 
1220 København K 
www.stukuvm.dk 
 

7. maj 2020 
Sagsnr.: 20/07664 

 

Københavns Kommune 
Km7q@kk.dk  
 

Afgørelse til Københavns Kommune på ansøgning om forsøg med 
ét samlet skoledistrikt for fire folkeskoler 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har ved mail af 6. april 2020 mod-
taget Københavns Kommunes ansøgning om forsøg med ét samlet sko-
ledistrikt.  
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal meddele, at ansøgningen om 
at fravige folkeskolelovens § 36, stk. 2, og folkeskolelovens § 45, stk. 2, 1. 
pkt., imødekommes. Forsøgsgodkendelsen gives med hjemmel i folke-
skolelovens § 55, stk. 1. 
 
Det grundlag, som styrelsens afgørelse hviler på, samt vilkårene for for-
søget, er nærmere uddybet nedenfor. 
 
Grundlag for styrelsens vurdering 
Ansøgningen 
Københavns Kommune ønsker at igangsætte et forsøg med folkeskolelo-
vens regler for skoledistrikter, som indebærer, at fire folkeskoler i Øre-
stad samles under ét skoledistrikt. Der er tale om de nuværende folke-
skoler Kalvebod Fælles Skole og Ørestad Skole, samt to kommende fol-
keskoler, Skolen på Hannemanns Allé og Skolen på Vejlands Allé. Kom-
munen ansøger om forsøg over en femårig periode med virkning fra sko-
leåret 2021/22, hvilket indebærer, at skoleindskrivningen ultimo 2020 vil 
skulle tage udgangspunkt i det nye samlede skoledistrikt. 
 
Inden for det nye samlede skoledistrikt ønsker kommunen ud fra en 
række fordelingskriterier at kunne fordele eleverne mellem de fire skoler 
ud fra op til to prioriterede forældreønsker. Kommunen forventer, at kri-
terierne vil omhandle omgængere, søskende og afstand samt evt. yderli-
gere kriterier til understøttelse af fordeling af sprogligt og socialt udfor-
drede elever. 
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Kommunen forventer blandt andet som følge af forsøget at opnå en 
bedre kapacitetsudnyttelse, et bedre fagligt og pædagogisk miljø på sko-
lerne, stabile klassekvotienter og bedre elevfordeling. Kommunen for-
venter også højere forældretilfredshed, ved at forældre i højere grad får 
opfyldt deres ønsker til folkeskole og ved mindre usikkerhed om løbende 
distriktsændringer samt oprettelser af nye klasser på grund af tilflyttere. 
 
Københavns Kommune har indsendt dokumentation for opbakning fra 
skolebestyrelserne fra de to nuværende folkeskoler, der skal indgå i for-
søget samt fra forældrerepræsentanter for den ene af de to kommende 
folkeskoler. 
 
Retligt og politisk grundlag 
Det fremgår af folkeskolelovens § 55, stk. 1, at børne- og undervisnings-
ministeren for at fremme forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklings-
arbejde kan fravige lovens bestemmelser, bortset fra kapitel 1 og 4 ved-
rørende folkeskolens formål samt krav til lærere og øvrigt undervisende 
personale. 
 
Det fremgår af folkeskolelovens § 36, stk. 2, at til hver skole hører et 
skoledistrikt, der kan være større eller mindre for de enkelte klassetrin. 
Et barn optages i skolen i det distrikt, hvor det bor eller opholder sig, 
med enkelte undtagelser. 
 
Det fremgår af folkeskolelovens § 45, stk. 2, 1. pkt., at skolelederen leder 
og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte og træffer alle konkrete be-
slutninger vedrørende skolens elever.  
 
Regeringen ønsker i anledning af henvendelsen fra KL af 1. oktober 
2019, som også er omtalt i Københavns Kommunes ansøgning, at tilve-
jebringe yderligere viden om mulighederne for mere fleksible regler om 
skoledistrikter. Regeringen lægger i den forbindelse vægt på, at forældre i 
dag ikke altid oplever, at reglerne om skoledistrikter og frit skolevalg reelt 
giver forældrene de tilsigtede rettigheder. Det gælder blandt andet, når 
kommuner vælger at etablere én distriktsskole med mange afdelinger, 
som skolelederen selv kan fordele elever inden for, og hvor forældreind-
flydelsen reduceres yderligere af, at der kun er én skolebestyrelse på di-
striktsskolen. Regeringen ønsker derfor at se på mulighederne for andre 
skoledistriktsmodeller.  
 
Vilkår for forsøget 

 Ved Københavns Kommunes fordeling af elever skal der anvendes 
objektive kriterier, der svarer til de objektive kriterier, der kan læg-
ges til grund for afvisning af optagelse på andet end distriktsskolen 
inden for reglerne om frit skolevalg, jf. folkeskolelovens § 36, stk. 3. 
Disse objektive kriterier kan, jf. forarbejderne til lov nr. 335 af 18. 
maj 2005, for eksempel være 1) kommunens egne borgere går forud 
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for borgere fra andre kommuner, 2) søskende til elever på skolen 
går forud, 3) nærmereboende går forud for fjernereboende, 4) lod-
trækning i det omfang, at objektive hensyn ikke fører til en priori-
tetsorden.  

 Forsøget indebærer, at kommunen kan samle udvalgte skoler i kom-
munen i ét eller flere skoledistrikter, inden for hvilke kommunen ud 
fra objektive kriterier kan fordele eleverne mellem skolerne ud fra 
prioriterede forældreønsker. Forældrene til børn i det nye samlede 
skoledistrikt vil i dette tilfælde fortsat kunne anvende folkeskolelo-
vens regler om frit skolevalg (§ 36, stk. 3) til at ansøge om optagelse 
af barnet på en skole i et andet skoledistrikt i kommunen samt i en 
anden kommune. Behandlingen af denne ansøgning vil skulle følge 
de gældende regler i folkeskoleloven om objektive kriterier mv. Det 
bemærkes desuden, at de øvrige skoledistrikter i kommunen – der 
ikke er en del af forsøget – fortsat vil være omfattet af de gældende 
regler i folkeskoleloven. 

 Forsøgsgodkendelsen til at afvige fra folkeskolelovens § 45, stk. 2., 
1. pkt., vedrører kun, at kommunen får mulighed for at træffe be-
slutning om fordeling af elever. Skolelederens øvrige beslutninger 
under § 45, stk. 2, 1. pkt., skal således fortsat træffes af skolelederen. 

 Det forudsættes, at reglerne om SFO ikke fraviges som en del af 
forsøget. Således vil forældre til elever fortsat have krav på, at deres 
barn optages i en skolefritidsordning ved den skole, hvor barnet er 
optaget, hvis der er etableret en skolefritidsordning, og der er plads i 
denne, jf. folkeskolelovens § 36, stk. 7.  

 Reglerne i folkeskolelovens § 26, stk. 1, om kommunalbestyrelsens 
befordringsforpligtelse ift. elever i folkeskolen kan ligeledes ikke fra-
viges som led i forsøget. Da der som en del af forsøget ikke længere 
er tale om ét distrikt med én skole, gælder forpligtelsen således til 
alle skoler i det nye samlede skoledistrikt. Således forpligtes kommu-
nalbestyrelsen til at sørge for befordring af elever mellem skole og 
hjem eller hjemmets nærhed for børn, der i 0.-3. klasse har længere 
skolevej end 2,5 km, i 4.-6. klasse har længere skolevej end 6 km, i 
7.-9. klassetrin har længere skolevej end 7 km og i 10. klasse har 
længere skolevej end 9 km. Ligeledes er kommunalbestyrelsen for-
pligtet til at sørge for befordring for elever, der har kortere skolevej 
end de nævnte, såfremt hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken 
gør det særligt påkrævet. Kommunalbestyrelsen er fortsat forpligtet 
til at sørge for befordring af syge og invaliderede elever jf. § 26, stk. 
2. 

 Reglerne om specialundervisning og specialpædagogisk støtte til ele-
ver i folkeskolen fraviges ikke som led i forsøget. Såfremt en elev vi-
siteres til et specialtilbud eller specialklasse, forpligtes kommunen 
således fortsat til at henvise eleven til et undervisningstilbud, der 
kan imødekomme elevens behov – uagtet de nye rammer for skole-
distrikter som led i forsøget. Hvis forældrene ikke ønsker at benytte 
det specialundervisningstilbud, som bopælskommunen har henvist 

Side 11



 4 

barnet til, skal forældrene kunne vælge et andet specialundervis-
ningstilbud i bopælskommunen eller i en anden kommune, som sva-
rer til det tilbud, som bopælskommunen har henvist til. 

 Det er et krav for forsøgsgodkendelsen, at der foreligger opbakning 
fra kommunalbestyrelsen. Dokumentation herfor skal sendes til sty-
relsen, inden kommunen åbner for skoleindskrivningen til skoleåret 
2021/22.  

 Det er desuden et krav for forsøgsgodkendelsen, at der foreligger 
opbakning fra skolebestyrelserne for de to kommende folkeskoler i 
forsøget. Dokumentation herfor skal indsendes, når skolebestyrel-
serne er oprettet. 

 
Periode 
Godkendelsen gives for en femårig periode i skoleårene 2021/22-
2025/26.  
 
Rammeforsøg 
Hvis Børne- og Undervisningsministeriet udmelder et rammeforsøg med 
reglerne for skoledistrikter, skal Københavns Kommunes forsøg indgå i 
dette med de nuværende fastsatte vilkår. 
 
Evaluering 
Forsøget skal evalueres. Styrelsen vil efter forsøgets igangsættelse kon-
takte Københavns Kommune med nærmere anvisninger herom. Hvis 
Børne- og Undervisningsministeriet igangsætter et rammeforsøg med 
reglerne for skoledistrikter, vil Københavns Kommunes forsøg skulle 
indgå i den samlede evaluering heraf. 
 
Evt. ændringer af forsøget 
Hvis forsøget ikke iværksættes eller ophører før tid, skal dette meddeles 
styrelsen. Hvis der sker ændringer i det godkendte forsøg, skal styrelsen 
kontaktes for at afklare ændringernes betydning for forsøgsgodkendel-
sen.   
 
Orientering 
Dette brev er sendt til Københavns Kommune. Alle skoleledere, skole-
bestyrelser og forældre skal informeres om forsøget.   
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Mads Viskum 
Specialkonsulent 
Direkte tlf. +45 2240 1843 
Mads.Viskum@stukuvm.dk 

Side 12



5 2. UDTALELSE FRA SKOLEBESTYRELSER



 
Udtalelse om forsøgsordning om fælles skoledistrikt Ørestad den 6. april 2020 
for skolerne i Ørestad 

 
 
Udtalelse om forsøgsordning med fælles skoledistrikter for Ørestad og 
Kalvebod Fælled Skoler samt skolen ved Hannemanns Allé  
 
Til den rette modtager i Undervisningsministeriet 
 

På baggrund af høringssvaret1 der tidligere er blev sendt af skolebestyrelserne fra Ørestad og Kalvebod 
Fælled Skoler anmoder skolebestyrelserne fra disse skoler samt repræsentanter fra Skolen ved Hannemanns 
Allé om godkendelse af forsøgsordning med fælles skoledistrikter for de tre skoler med start ved skolestart 
2021-2022. 
 
Vi, repræsentanter for de tre skoler, er overbeviste om, at et fælles skoledistrikt ville afhjælpe 
kapacitetsproblemet i Ørestad og skabe større kontinuitet for skolerne og mere stabilitet for bydelens 
familier.  Med det fælles skoledistrikt, forstiller vi os også, at skolerne ville kunne samarbejde og fordele 
elever efter principper som søskendegaranti, skolens nærhed på bopæl, trafiksikkerhed på skolevej samt 
familiens ønske om at eleven skal optages på en bestemt skole. 
 
Konkret beskrivelse af ansøgningen 
Der søges om dispensation for folkeskolelovens § 36, stk. 2 således at der arbejdes med ét samlet 
skoledistrikt med optag på de tre skoler (og i fremtiden fire skoler, når vi også tæller skolen på Vejlands Alle 
med), som forsat skal have hver deres ledelse, skolebestyrelse og profil. Der ønskes mulighed for forskellige 
løsninger afhængig af skolerne kapacitet og ressourcer. Sammenlægningen af skoledistriktet skal gælde både 
indskrivning til 0. klasse og ved løbende indskrivning når elevernes tilknyttes eller skifter skole. 
 
Effekten af implementering af ét fælles skoledistrikt i Ørestad 
Vi mener at ét skoledistrikt ville have følgende fordele: 
 

 Bedre kapacitetsudnyttelse i skolerne i Ørestad, at der bliver skabt forudsigelige fremskrivninger samt 
højere undervisningskvalitet som følge af stabile klassekvotienter og elevsammensætninger.  

 Effektiv udnyttelse af ressourcer og mere stabil økonomi.  
 Højere tilfredshed blandt forældre der vælger folkeskolen til fordi de i højere grad får opfyldt deres frit 

skolevalg.  
 Styrket sammenhængskraft socialt i Ørestad hvor børn og forældre kender hinanden i hele Ørestad. 
 Mulighed for at fordele elever mellem skolerne for at opnå en optimalt blandet gruppe på hver 

skole/årgang/klasse. 
 Øget erfaring og viden om fælles skoledistrikter i flere af landet kommuner. 

 
Ørestads borgere har i mange år lidt under kapacitetsproblemer i skolerne i Ørestad (og under hyppige 
ændringer af skoledistrikter), og vi mener at ét fælles skoledistrikt er den bedste løsning til disse 
udfordringer.   
 
Vi anmoder om, at ansøgningen behandles med omhu og med høj prioritet, så vi hurtigst muligt kan få 
skabt stabilitet i fordelingen af elever på skolerne og bedst udnyttelse af de begrænsede ressourcer, der 
pt. er på skolerne i Ørestad. 
 
 
På vegne af skolebestyrelserne på Ørestad Skole og Kalvebod Fælled Skole samt 
forældrerepræsentanter fra Skolen ved Hannemanns Allé.  

 
1 https://blivhoert.kk.dk/sites/blivhoert.kk.dk/files/svar-materiale/190603_faelles_hoeringssvar_om_nye_skoledistrikter.pdf 
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5 3. BAGGRUNDSMATERIALE



Københavns Kommune

Oversigt over baggrundsmateriale

1

• Befolknings- og behovsprognose for Ørestad

• Nuværende skoledistrikter

• Nuværende indskrivningsregler

• Forslag til fælles skoledistrikt

• Forslag til indskrivningsregler
o Beskrivelse af 1,5. km. afstandskriterium

o Beskrivelse af maksimal kapacitet og klassekvotient

• Betydning for skoleindskrivningen i Ørestad

• Erfaringer fra andre kommuner
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Københavns Kommune

Befolkningsprognose for Ørestad
• I Ørestad er der i dag 1.580 børn i 

alderen 5-14 år, hvilket er 955 flere 
børn end i 2015. 

• Væksten forventes at fortsætte. 

• Om 5 og 10 år forventes antallet af 
5-14-årige at være steget med hhv. 
920 og 1440 børn.

2
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Københavns Kommune

Behov for nye skolespor i Ørestad og Vejlandskvarter
3
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Note: Den nye skole med 4 spor på Hannemanns Allé forventes at kunne ibrugtages fra 2023 og indgår i 
kapaciteten derfra.
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Københavns Kommune

Nuværende skoledistrikter i Ørestad
På billedet til højre ses de nuværende skoledistrikter i 
Ørestad, samt den kommende skole på Vejlands Allé, 
som først bliver tildelt et skoledistrikt i forbindelse med 
tidlig opstart af skolen, forventeligt i skoleåret 
2023/2024.

Skoledistrikterne er løbende blevet justeret med 
henblik på at skabe en mere ligelig fordeling af 
eleverne. 

Dette har betydet, at der har været foretaget 
distriktsændringer i 2013, 2014, 2018 og 2019.

På næste slide fremgår indskrivningsreglerne, som 
bruges til at fordele eleverne i den nuværende 
skolestruktur.

4
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Københavns Kommune

Nuværende indskrivningsregler
Rækkefølge for optagelse af børn
Der indskrives børn i følgende prioriterede rækkefølge:

• Grunddistriktsbørn og omgængere (krav på optagelse)
• Søskendebørn (krav på optagelse)
• Københavnermodel (krav på optagelse)
• Etnisk optagekriterium (ikke krav på optagelse)
• Afstand til skole (ikke krav på optagelse)
• Kommunens egne borgere forud for borgere i andre kommuner (ikke krav på optagelse)
• Lodtrækning blandt borgere fra andre kommuner (ikke krav på optagelse)

5

Grunddistriktsbørn og omgængere
I henhold til folkeskoleloven har forældre ret til at få deres barn optaget på 
distriktsskolen, hvor barnet har bopæl. Det samme gælder omgængere, som 
har ret til at blive på skolen.

Søskendegaranti
Der er indført søskendegaranti i Københavns Kommune. Dette betyder, at 
forældre har krav på at kunne indskrive deres børn på den skole, hvor barnets 
søskende er indmeldt i forvejen. Søskendegaranti betyder, at søskende opnår 
samme rettigheder som grunddistriktseleverne. Familien i dag er kendetegnet 
ved en variation af samlivsformer, så også familier bestående af fx 
sammenbragte børn og halvsøskende tillægges samme rettigheder som 
helsøskende. Et sammenbragt barn defineres som et barn, hvis ene forælder 
deler adresse med en anden voksen end sin biologiske forælder 
(papforælder). Det sammenbragte barn har ret til at blive indskrevet på samme 
skole som papforælderens børn er indskrevet på.

Søskendegarantien anvendes alene ved indskrivning til 0. klasse. Der 
knyttes således ikke en søskendegaranti i forhold til skolens øvrige klassetrin. 

5
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Det udelukker selvsagt ikke mulighed for, at den enkelte skole kan tage 
hensyn hertil, f.eks. i tilfælde af flytninger eller sammenbragte børn. Men 
skolen kan i givet fald alene agere inden for den fastlagte sporkapacitet og de 
eksisterende klasser.

Københavnermodel
Skolestartere med særlige sproglige udfordringer, som indgår i 
Københavnermodellen 2.0, vil blive tilbudt en plads på en anden skole end 
distriktsskolen. På udvalgte skoler reserveres et antal pladser til skolestartere 
med særlige sproglige udfordringer, der ikke er bosat i skolens grunddistrikt. 

”Etnisk optagekriterium”
Med BUU - beslutningen 8.juni 2011, er det besluttet at indføre et ”etnisk 
indskrivningskriterium”, således at børn hvis etnicitet bidrager til 
fordelingsintentioner optages før elever hvor hvem dette ikke er tilfældet.

Dette betyder:

En tosproget ”fritvalgselev” optages før en etsproget ”fritvalgselev” hvis den 
søgte skole har mindre end 50% tosprogede elever. En etsproget 
”fritvalgselev” optages før en tosproget ”fritvalgselev” hvis den søgte skole har 
mere end 50% tosprogede elever. Ifølge Undervisningsministeriets 
bekendtgørelse om folkeskolelovens undervisning i dansk som andet sprog 
fremgår følgende: Ved tosprogede elever forstås børn, der har et andet 
modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, 
eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk. Barnet defineres som 
tosproget, hvis det har et andet modersmål end dansk. Det er ligegyldigt 
hvilket andet sprog and dansk modersmålet er. Som udgangspunkt vil et barns 
modersmål således være det sprog barnet først lærte at tale.

Afstand
Nærmereboende forud for fjernereboende. Afstandsberegneren på 
https://pasningogskole.kk.dk/skole skal anvendes til måling af afstand mellem 
skolens adresse og bopælsadressen.

Egne børn
Kommunens egne børn optages før børn fra andre kommuner. 

Udenkommunale børn
Børn fra andre kommuner optages efter lodtrækning. Optages elever fra andre 
kommuner skal skolen godkende dette pr. brev til forvaltningen i elevens 
bopælskommune. 

5
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Københavns Kommune 6

Forslag til fælles skoledistrikt i Ørestad

På billedet til højre er forslaget om at sammenlægge 
Ørestads skoledistrikter til et fælles skoledistrikt 
illustreret. 

Med denne distriktsstruktur vil Ørestads skoler dele 
samme skoledistrikt, hvilket giver mulighed for en 
mere fleksibel og ligelig fordeling af elever.

Forældre og børn er ikke længere tilknyttet en fast 
distriktsskole. I stedet er forældre og børn tilknyttet 
skoledistriktet, hvor de har mulighed for at ønske 
optagelse på alle fire skoler.   

Som det fremgår af næste slide, så er man garanteret 
optagelse på en skole indenfor 1,5 km. fra ens bopæl. 
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Københavns Kommune

Alle forældre i Ørestad får 2 skoleønsker, hvorefter elever fordeles efter følgende prioriterede rækkefølge:

• Omgængere (krav på optagelse)

• Søskende (krav på optagelse)

• Københavnermodel (krav på optagelse)

• Afstand til skole (alle forældre har krav på optagelse på en skole indenfor 1,5. km)

Fritvalgselever, som ikke bor i Ørestad og søger en skole i distriktet, fordeles efter de nuværende 
indskrivningsregler:

• Omgængere (krav på optagelse)

• Søskendebørn (krav på optagelse)

• Københavnermodel (krav på optagelse)

• Etnisk optagekriterium (ikke krav på optagelse)

• Afstand til skole (ikke krav på optagelse)

• Kommunens egne borgere forud for borgere i andre kommuner (ikke krav på optagelse)

• Lodtrækning blandt borgere fra andre kommuner (ikke krav på optagelse)

7Forslag til indskrivningsregler i Ørestad

Omgængere
Hvis et barn er omgænger, og forældre ønsker optagelse på skolen, så har 
barnet krav på optagelse i henhold til folkeskolelovens § 36, stk. 4.

Søskende
Forældre har krav på at kunne indskrive deres børn på den skole, hvor barnets 
søskende er indmeldt, som beskrevet i Københavns Kommunes 
søskendegaranti (se slide 5). Søskendegarantien anvendes alene ved 
indskrivning til 0. klasse. Der knyttes således ikke en søskendegaranti i forhold 
til skolens øvrige klassetrin. 

Københavnermodel
Skolestartere med særlige sproglige udfordringer, som indgår i 
Københavnermodellen 2.0, vil blive tilbudt en plads på en anden skole end 
distriktsskolen. På udvalgte skoler reserveres et antal pladser til skolestartere 
med særlige sproglige udfordringer, der ikke er bosat i skolens grunddistrikt. 

Afstand
Øvrige elever i distriktet fordeles efter afstand, hvor optagelse er baseret på 

7
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den ønskede skoles kapacitet og elevens afstand fra bopæl (tættest optages 
først). 

Forældrene er altid sikret optagelse på en skole indenfor 1,5 km. fra deres 
bopæl. Dette sikrer, at forældre med langt til nærmeste skole ikke bliver fordelt 
sidst og derved risikerer at få tildelt en skole langt fra deres bopæl. Hvis man 
har over 1,5 km. til nærmeste skole, så har man krav på optagelse på den 
nærmeste skole.

Afstand til en skole bestemmes efter skolens placering og hjemmet. For de 
kommende skoler på Hannemanns Allé og Vejlands Allé måles afstand efter 
skolernes endelige placering. Der måles ikke efter skolernes midlertidige 
placering i pavillon eller lignende ved tidlig opstart. 

Indskrivning af fritvalgselever, som ikke bor i Ørestad, og som søger en 
skole i distriktet
Eleverne fordeles efter de nuværende indskrivningsregler i Københavns 
Kommune, som fremgår af slide 5. Indskrivningsreglerne kan derudover læses 
i Københavns Kommunes styrelsesvedtægt for folkeskoler.

7
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Københavns Kommune

KAL

ØRE

HAN 
(2023)

VEJ (2026)
Tidlig opstart i 2023/24

8

Hvad betyder 1,5. km kriteriet?
Kriteriet giver garanti for optagelse på en skole indenfor 
1,5 km. afstand af elevens bopæl. 

Eksempel
På billedet til højre vil en familie være sikret en plads på enten 
Kalvebod Fælled Skole eller Skolen på Hannemanns Allé.

Uden kriteriet vil de ikke være sikret en plads på en af skolerne, 
og da de bor langt fra begge skoler, så vil de blive optaget som 
nogle af de sidste baseret på afstandskriteriet. 

De vil derfor kunne risikere at blive tildelt Skolen på Vejlands Allé 
eller Ørestad Skole i stedet, hvis der ikke er plads på Kalvebod 
Fælled eller Hannemanns Allé. 

Dette undgår man ved et 1,5 km. kriterie. 

Kriteriet sikrer derved optagelse på en skole indenfor 1,5. km. 
afstand, uanset bopæl i det fælles skoledistrikt. 
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Københavns Kommune

Hvor mange elever, som en skole har plads til at optage, er bestemt af skolens maksimale kapacitet og 
klassekvotient. En skoles kapacitet angiver hvor mange klasser/spor, som en skole må oprette ved skolestart. Den 
maksimale kvotient angiver hvor mange elever, som en skole må optage i hver klasse. Dette gælder uanset 
skolestrukturmodel. 

Det er Borgerrepræsentationen, som fastsætter de københavnske skolers kapacitet. Kapaciteten fastsættes efter 
den bygningsmæssige kapacitet på skolerne. Skolernes maksimale klassekvotient fastsættes af 
områdeforvaltningen i samarbejde med de pågældende skoler. 

Kalvebod Fælled Skole og Ørestad Skole har begge en kapacitet på 3 spor og en maksimal klassekvotient på 21 
elever pr. klasse.  

Med den nuværende skolestrukturmodel overskrider begge skoler deres maksimale klassekvotient og Kalvebod 
Fælled Skole overskrider dens maksimale kapacitet. Dette gør de baggrund af antallet af distriktsbørn i deres 
skoledistrikt. Ifølge folkeskoleloven, så skal en skole optage alle elever i deres distrikt, hvis det ønskes, uanset om 
der er plads på den pågældende skole. 

Med et fælles skoledistrikt vil dette kunne undgås, da kravet om optagelse på distriktsskolen ophæves, hvilket 
betyder, at eleverne kan fordeles mere ligeligt imellem skolerne. 

9

Kapacitet og klassekvotient
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Københavns Kommune 10

Elever fordeles på baggrund af skoleønsker ved 
skoleindskrivningen. 

Følgende elever har krav på optagelse på deres ønskede skole, 
hvis de opfylder nedenstående kriterier:

• Distriktsbørn
• Omgængere
• Søskende
• Københavnermodel

Derudover optages elever på deres ønskede skole, hvis der er 
plads, ud fra følgende prioriterede rækkefølge:

• Etnisk optagekriterium
• Afstand til skole
• Kommunens egne borgere forud for borgere i andre 

kommuner
• Lodtrækning blandt borgere fra andre kommuner

Betydning for skoleindskrivningen i Ørestad

Nuværende skolestruktur
Elever fordeles på baggrund af skoleønsker ved 
skoleindskrivningen.

Følgende elever har krav på optagelse på deres ønskede skole, 
hvis de opfylder nedenstående kriterier:

• Omgængere
• Søskende
• Københavnermodel

Derudover optages elever på deres ønskede skole, hvis der er 
plads, ud fra følgende prioriterede rækkefølge:

• Afstand til skole (krav på skole indenfor 1,5 km.)

Fritvalgselever, som ikke bor i Ørestad og søger en skole i 
distriktet, fordeles efter de nuværende indskrivningsregler for 
Københavns Kommune, som kan ses på slide 6.

Fælles skoledistrikt
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Erfaringer fra andre kommuner
Følgende kommuner har erfaring med fordeling af elever i et fælles skoledistrikt eller store 
skoledistrikter med skoleafdelinger. Gennemgående for indskrivningsreglerne i alle kommuner er 
et afstandskriterium til fordeling og en søskendegaranti. 

11

Ballerup
• Søskende
• Afstand 

Fredensborg
• Søskende
• Afstand 

Fredericia
• Søskende
• Afstand 

Gentofte
• Søskende
• Afstand 

Glostrup
• Søskende
• Særlige behov
• Afstand 

Næstved
• Søskende
• Afstand 
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