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Vedrørende: 

Skolernes maksimale kapacitet 2014/15. Sagsnummer: 2013-0225944 

Skolebestyrelsen på Højdevangens Skole har behandlet indstillingen og har følgende kommentarer: 

På basis af antallet af elever i de tre basisskolers (plus egne) 6. klasser i skoleåret 2012/13 vil det indstillede antal spor 

på 7 være dækkende for Højdevangens skole i 2014/15. 

Fremadrettet vil det imidlertid ikke være hensigtsmæssigt for skolen, at der partout kun må oprettes 7 klasser (’spor’) 

ved starten af hvert skoleår. 

Uddybende bemærkninger: 

Ligesom ved fastssættelsen af kapacitet i 2012 anføres i indstillingen for 2014/15, at man ikke ønsker at Højdevangens 

skole dræner de omkringliggende skoler, hvorfor der maksimalt kan oprettes syv 7. klasser på Højdevangens Skole til 

kommende skoleår. 

Skolebestyrelsen stiller sig (igen) uforstående over for dette argument.  

Vi er ikke bekendt med at skolen har drænet elever i de første skoleår (2012/13 og 2013/14). 

Desuden ønsker Skolebestyrelsen at henlede opmærksomheden på følgende: 

 Pga etableringen af linjer i udskolingen, som var et politisk ønske vedrørende 4skolesamarbejdet, kan det 

være svært at opnå en ligelig fordeling af elever i klasserne. Dette kan undertiden medføre et behov for at 

oprette et ekstra spor. Det er bestyrelsens mening at velfungerende linjer er en vigtig forudsætning for dette 

udskolingsprojekt. 

 

 Skolen er bygget i 1930. Med bygningens grundlæggende indretning  vil selv en kommende helhedsrenovering 

ikke kunne ændre på den kendsgerning, at en stor del af klasseværelserne er mindre end 50 m3.  

Det betyder, at det normalt maksimale elevtal på 28 elever per klasse er fysisk problematisk at håndtere. Hvis 

gældende miljø regulativer for nybyggeri var gældende ville adskillige lokaler maksimalt kunne rumme 21 

elever. Det er indlysende, at lærings-kvaliteten i sådanne lokaler bliver væsentligt ringere, hvis der er 7 elever 

flere, end  der reelt er plads til. Et vigtigt forhold her er, at udskolingeelever fra 13-17 år fysisk fylder mere. 

Som nævnt er det i det kommende skoleår næppe et problem at få fordelt kommende 7. årgang på 7 spor – men de 

følgende år er der potentielt flere elever i basisklasserne.  

Skolebestyrelsen/ledelsen på Højdevangens skole vil derfor bede udvalget om at udvise ’rettidig omhu’ og øget 

inddragelse omkring fastsættelse af den maksimale kapacitet i de kommende skoleår. 

På vegne af skolebestyrelsen 

Ib Pedersen.  

Formand for skolebestyrelsen 


