
6. Skolernes maksimale kapacitet 2011-12 (2010-149914)
Udvalget skal tage stilling til, om forslag til distriktsskolernes maksimale kapacitet for 
børnehaveklasser skal sendes til høring

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

at forslag om distriktsskolernes kapacitet for skoleåret 2011/12 sendes i høring1.

Problemstilling
Kapaciteten for skoleåret 2011/12 skal fastlægges inden klassedannelsen til det kommende skoleår, 
som finder sted i februar 2011. Forslaget til kapacitetsfastsættelsen for børnehaveklasser tager 
udgangspunkt i skolernes bygningsmæssige kapacitet, samt de i budget 2011 vedtagne 
udbygningsprojekter og igangsatte udbygninger fra tidligere budgetter. Derudover bygger 
kapacitetsfastsættelsen ovenpå udformning af grunddistrikterne til de enkelte skoler. En indstilling 
om dette er vedtaget på BR den 14. oktober.

Forslaget til kapacitetsfastsættelsen er udarbejdet under hensyntagen til
klassedannelsen for skoleåret 2010/11
den forventede udvikling i elev- og klassetal i 2011/12 ifølge den seneste prognose forelagt 
for Børne- og ungdomsudvalget 16. juni 2010
skolens fysiske kapacitet, samt kommende udbygninger

Løsning
Forslaget til kapacitetsfastsættelse for skoleåret 2011/12 fremgår af bilag 1. Oversigten er opdelt i tre 
dele for den enkelte distriktsskole:

Status for skoleåret 2010/11 
- bygningsmæssig kapacitet (antal basislokaler i 2010, denne oversigt revideres løbende).
- samlet antal klasser på skolen
- antal børnehaveklasser

Prognose for skoleåret 2011/12
- forventet elevtal i børnehaveklasser

Forslag til maksimal kapacitet i skoleåret 2011/12
- forslag til maksimalt antal børnehaveklasser

Af oversigten fremgår, at flere skoler har flere klasser end basislokaler. For nogle skolers 
vedkommende afhjælpes det i de kommende år ved allerede iværksatte udbygninger, mens der for 
øvrige skoler og byudviklingsområder er afsat anlægsmidler til igangsættelse af nye 
udbygningsprojekter. Endelig fremgår det af budgetaftalen 2011, at der afsættes midler til yderligere 
udvidelse af igangsatte udbygninger. Som det fremgår nedenfor, er det imidlertid nødvendigt, at 
placere børnehaveklasserne og sporene på skolerne nu, selvom skolerne naturligvis endnu ikke er 



udbygget.

Status er, at kapacitetsfastsættelsen for 2011/2012 indebærer, at hjemklasseprincippet (fortsat) ikke 
kan opretholdes på en række skoler. Blandt andet på den baggrund, er der i forslaget anført en række 
noter med bemærkninger.

I forhold til kapacitetsfastsættelsen for indeværende skoleår 2010/11 er der med det foreliggende 
forslag for skoleåret 2011/12 foretaget en række ændringer, som omhandler nedenstående 
skoledistrikter og distriktsskoler.

Oversigt over ændringer i max. antal børnehaveklasser fra 2010/11 til 2011/12.
Distrikt Skole Ændring i 

børnehaveklasse
Baggrund

1. Indre By - - -
2. Østerbro Randersgades Skole nedskrives fra 3 til 2 

klasser
Skolen er kun bygget 
til 2 spor men måtte 
sidste år optage 3 
spor. Der er foretaget 
distriktsændring

Langelinieskolen nedskrives fra 3 til 2 
klasser

Skolen er kun bygget 
til 2 spor men måtte 
sidste år optage 3 
spor. Der er foretaget 
distriktsændring

Sortedamskolen nedskrives fra 4 til 3 
klasser

Skolen er kun bygget 
til 3 spor men måtte 
sidste år optage 4 
spor. Der er foretaget 
distriktsændring

Skolen på Kastelsvej Danner 2 
børnehaveklasser

Ny 
Folkeskoleafdeling 
oprettes august 2011

Klostervængets 
Skole

Opskrevet fra 1 til 2 
børnehaveklasser

Forventet tilvækst i 
elevtal på Østerbro. 
Skolen har kapacitet 
til 2 klasser men 
optog kun en klasse 
sidste år.

3. Nørrebro Rådmandsgades 
Skole 

Opskrevet fra 3 til 4 
klasser

Skolen er bygget til 4 
spor og der forventes 
søgning til 4 spor

4. Vesterbro – Kgs. 
Enghave

Vesterbro Ny Skole Opskrevet fra 3 til 4 
klasser

Skolen er bygget til 4 
spor, og der er 
foretaget 
distriktsændring



Gasværksvejens 
Skole 

Nedskrevet fra 3 til 2 
klasser

Skolen er kun bygget 
til 2 spor, og der er 
foretaget 
distriktsændring

5. Valby Ålholm Skole Opskrevet til 3 spor Skolen er bygget til 3 
spor, og der forventes 
elevtilvækst i området

Lykkebo Skole Opskrevet til 3 spor Skolen er bygget til 3 
spor, og der forventes 
elevtilvækst i området

6. Vanløse - 
Brønshøj/Husum

Hyltebjerg Skole Nedskrevet fra 4 til 3 
spor

Skolen er bygget til 3 
spor og har ikke eget 
grundlag for 4 spor 
som skolen dannede 
sidste år

Bellahøj Skole Nedskrevet fra 4 til 3 
spor

Skolen er bygget til 3 
spor, og der er 
foretaget 
distriktsændring

Brønshøj Skole Opskrevet fra 3 til 4 
spor

Forventet 
elevtilvækst ved 
skolen, og der er 
foretaget 
distriktsændring

7. Bispebjerg Lundehusskolen Opskrevet fra 3 til 4 
spor

Skolen er bygget til 4 
spor, og der forventes 
elevtilvækst

8. Amager Dyvekeskolen Opskrevet fra 2 til 3 
spor

Der er elevtilvækst på 
Amager, og skolen er 
bygget til 3 spor

Skolen på Islands 
Brygge

Danner 4 spor Er bygget til fire spor

Ny Skole i Ørestad Danner 3 spor Ny skole med plads 
til tre spor åbner

Det stigende elev- og klassetal indebærer, at sporkapaciteten må udvides på skolerne. I nogle tilfælde 
vil det forudsætte en udbygning af skolerne. Anlægsudgifterne hertil vil, som hidtil, fremgå af en 
Helhedsplan for den enkelte skoles udbygning, hvis gennemførelse afstemmes med de årlige 
anlægsbudgetter.

Det bemærkes, at der allerede nu må placeres ekstra børnehaveklasser og spor på skoler, der har fået 
finansieret udbygning, men endnu ikke er udbygget. Dette gælder Den Classenske Legatskole, 
Sølvgades Skole, Skolen på Kastelsvej, Øster Farimagsgades Skole, Tove Ditlevsens Skole, 
Kirkebjerg Skole, Vanløse Skole, Korsager Skole og Utterslev Skole. Der foreslås endvidere at 
placere en ekstra børnehaveklasse på Brønshøj Skole som ikke har fået finansieret udbygning.



Økonomi
Forslaget her har i sig selv har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Konkrete forslag om 
afhjælpende foranstaltninger eller udbygning fremlægges som separate anlægsindstillinger.

Videre proces
Forslagene sendes i høring hos skolebestyrelserne og skolelederforeningen, KLF, Skole og Forældre, 
Brug folkeskolen, Det fællespædagogiske råd, Københavns Fælleselevråd, Danske Skoleelever med 6 
ugers høringsfrist. BUU vil herefter få forelagt forslaget efter høring den 12.1.11. Forslaget vil få 
virkning ved klassedannelsen for det kommende skoleår 2011/12.

      Else Sommer 

/ Henriette Bjørn Nielsen

bilag
1. Forslag 2011-12
2. Kapacitetsfastsættelse i forbindelse med skoleindskrivningen

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 10.11.2010

Indstillingen blev godkendt.




