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Resume og hovedkonklusioner
Der er et økonomisk potentiale ved at ændre på grænserne for
skoledistrikterne seks steder i Køge Kommune. Det er dog ikke alle seks
muligheder, som kan implementeres samtidig, da der kun kan optimeres på
klassedannelsen på det samme distrikt en gang per år.
Siden Skoleudvalget den 9. januar 2019 behandlede for-analysen, er der
udarbejdet en ny befolkningsprognose, og på baggrund af den en ny
elevtalsprognose. De nye data resulterer i, at det ikke er helt de samme
distrikter, der indgår som optimeringsmuligheder. Det gælder også for alle
forslagene – undtagen Herfølge/Holmebæk - at der kun kan opnås en
optimering i ét år og ikke en løbende optimering ved varig ændring af
distriktsgrænsen.
Optimeringen sker ved at rykke på grænsen mellem to skoledistrikter, så der
kun dannes det antal børnehaveklasser, som er nødvendige ud fra det
samlede elevtal i de to distrikter.
Antallet af børn, som skal starte i børnehaveklasse, er ikke det samme hvert
år, og derfor er det nogle steder nødvendigt at rykke grænsen tilbage igen.
Det kan skabe en del forvirring hos forældrene omkring hvilket skoledistrikt
de hører til. Der vil også være familier, som oplever, at deres børn hører til
to forskellige skoler.
Muligheden for at søge frit skolevalg bliver mindre, fordi klassekvotienten
bliver højere.
Beslutningen om at justere skoledistrikterne kan tages før den årlige
skoleindskrivning til børnehaveklassen, hvilket giver forældrene tydelige
rammer. Men beslutningen kan også ske efter skoleindskrivningen, hvis det
er politisk besluttet, at det er intentionen, og dette er meddelt de berørte
forældre inden indskrivningen starter. Såfremt sidstnævnte fremgangsmåde
benyttes, vil optimeringerne ske med en større sikkerhed, da vi ved hvilke
konkrete elever, der er indskrevet.
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Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Optimering

Forslagets økonomiske og personalemæssige konsekvenser (1.000 kr.)
Anlæg/
Drift
2020
2021
2022

2023

1. Herfølge Skole/Holmebækskolen

Drift

250

890

1.330

1.630

2. Asgård Skole/Kirstinedalsskolen

Drift

0

250

640

690

3. Ellemarkskolen/Sct. Nicolai Skole
4. Hastrupskolen/Søndre Skole

Drift
Drift

250
250

640
640

690
690

690
690

750

2.420

3.350

3.700

Årsværk

1,5

4,8

6,7

7,4

5. Søndre Skole/Sct. Nicolai Skole

Drift

250

640

690

690

6. Ellemarkskolen/Søndre Skole

Drift

250

640

690

690

Implementeringsomkostninger
Driftsomkostninger

Drift

Samlet økonomisk påvirkning
Personalemæssige konsekvenser
Alternative muligheder

Den samlede økonomiske påvirkning og personalemæssige konsekvenser er
vist med den kombination, der giver den største besparelse.
Ved distriktsjusteringerne får nogle af eleverne ret til befordring til og fra
skole p.g.a. farlig skolevej. Dette er også tilfældet andre steder i midtbyen
dag, men i praksis anvender familierne sjældent muligheden. I første
omgang er der derfor ikke afsat budget til øgede befordringsudgifter.
Baggrund og formål
Køge Kommune har disse år en overkapacitet på skoleområdet pga. faldende
børnetal og stigende søgning til privatskoler. I perioden 2014 til 2018 er
elevtallet i folkeskolerne i Køge Kommune faldet med 743 elever fra 6761 til
6018. Optaget i 0. klasse er faldet fra 646 elever fordelt 29 klasser i 2014 til
484 elever fordelt i 23 klasser i 2018.
Den nuværende skolestruktur og de gældende principper for klassedannelse
har altså i høj grad formået at tage højde for det faldende elevtal. Dog er det
gennemsnitlige elevtal i 0. klasse ikke højt. I 2014 var der 22 elever i
gennemsnit, og i 2018 var der 21 elever i gennemsnit. I forhold til
lovgivningens maksimum på 28 elever per klasse, er der stadig mulighed for
at optimere indenfor den nuværende skolestruktur.
Der er flere muligheder for at tage højde for den overkapacitet, der er i
øjeblikket. En mulighed er at justere på skoledistrikterne, således at der ikke
dannes flere 0. klasser end nødvendigt for at undervise de små årgange.
Besparelsen opstår ved at rykke på grænserne mellem skoledistrikter i et
givent år, sådan at nogle af de børn, der skal starte i 0. klasse, får en anden
distriktsskole. Det nye skoledistrikt gælder kun for de børn, der ikke er
startet i skole endnu. De børn der allerede går på skolen, fortsætter der, og
skolen er fortsat deres distriktsskole.

Side 2/10

Dato

Dokumentnummer

2. maj 2019

2018-019802-77

Afgrænsning, datagrundlag og metode
Denne analyse af optimering af klassedannelsen tager udgangspunkt i den
forventede søgning til skolerne jf. elevtalsprognosen. Der er til brug for
denne analyse arbejdet med en bearbejdet version af den alm. prognose, der
i højere grad tager højde for søgningen til lige netop de involverede skoler.
Den bearbejdede elevtalsprognose tager således hensyn til, at skolerne har
forskellig privatskolefrekvens og forskellige historiske søgemønstre på tværs
af distrikterne.
Den bearbejdede elevtalsprognose er sammenholdt med de børn, der ifølge
folkeregisteret bor i kommunen lige nu, og som vil skulle starte i skole de
kommende år (de fremgår som prikker på de viste oversigtskort).
For hver af de undersøgte muligheder ser vi på, hvad den gennemsnitlige
klassekvotient forventes at blive, hvis elevtallet for de to distrikter lægges
sammen. Viser det sig, at klassekvotienten kan blive 27 eller derover, er
forslaget ikke taget med som en mulig besparelse, fordi risikoen for at danne
flere klasser bliver for stor.
I udgangspunktet er 10 scenarier blevet undersøgt. De tre scenarier viste sig
ikke at have et økonomisk potentiale. Af de resterende syv scenarier er et
valgt fra, fordi det giver klassekvotienter større end 27, hvilket vurderes at
være for risikabelt at arbejde med. Derfor fremlægges kun seks scenarier.
Opmærksomhedsområder/risikovurdering
Der er flere usikkerheder ved den valgte metode. Det er altid svært at spå
om fremtiden, men følgende særlige forhold er gældende ved de beskrevne
justeringer af skoledistrikter:
 Vi kan ikke forudsige på hvilke adresser, der sker til/fra flytning i de
kommende år.
 Vi kan ikke vide hvilke af de kommende skolebørn, der vælger
privatskole.
 Vi kan kun vurdere distriktsændringerne i praksis i perioden 2020/20212023/2024 (de næste børn er ikke født endnu).
 Elevtalsprognosens usikkerhed stiger, når man kigger længere ud i
fremtiden. Det kan derfor ikke udelukkes, at en klasseoptimering i
2020/2021 udløser en klasse på et senere tidspunkt pga. tilflytning.
 Elevtalsprognosen har svært ved at tage højde for hvor flygtninge og
plejebørn bosættes i kommunen.
På grund af de mange usikkerheder, og fordi nogle af de foreslåede
optimeringer giver en betydeligt højere klassekvotient, end vi normalt
arbejder med, vil det være nødvendigt at vurdere skoledistrikterne en gang
årligt.

Gennemgang af optimeringsmuligheder
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1. Herfølge Skole/Holmebækskolen
Den reviderede elevtalsprognose viser, at Herfølge Skole kun lige netop får
elever nok til to 0. klasser i de kommende år. Holmebækskolen får en 0.
klasse med ml. 20-24 elever. Herfølge Skole får to små klasser med 15-17
elever i hver.
Det er en mulighed at justere distriktet i det sydøstlige hjørne af Herfølge
Skoles distrikt, hvor der for et par år siden blev lavet en justering, for at
sikre at Holmebækskolen kun fik ét spor.
Herfølge Skole og Holmebækskolen
Gennemsnitlig klassekvotient

2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024

Klassekvotient, optimeret

27,0

26,5

28,0

26

Aktuel klassekvotient

18,0

17,6

18,6

17,3

Ovenstående skema viser at distriktsændringen kan lade sig gøre i tre ud af
fire år (markeret med grønt). I år 2022/2023 bliver klassekvotienten for høj.
Det betyder at distriktsgrænsen må flyttes flere gange, da der ellers er risiko
for, at der dannes to klasser på begge skoler.
Usikkerheden forstærkes ved at Herfølge Skole i de seneste år har oplevet
en stor afgang til privatskole (40% af eleverne i 0. klasse i 2019/2020 har
valgt privatskole), og det er ikke til at vide om denne udvikling fortsætter.
De berørte børn får en kortere skolevej, og området har også oprindeligt
hørt til Holmebækskolens distrikt.

2. Asgård Skole / Kirstinedalsskolen
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I perioden 2021 til 2024 dannes der to klasser på Asgård Skole og tre
klasser på Kirstinedalsskolen.
Der er potentiale for at optimere med én klasse i 2021/2022 ved at justere
distriktet ned mod Asgård Skole. I 22/23 og 23/24 rulles distriktet tilbage,
da vi ellers risikerer at danne tre klasser på begge skoler.
Asgård Skole og Kirstinedalsskolen
Gennemsnitlig klassekvotient
Klassekvotient, optimeret

2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
26,0
26,0
22,6
24,0

Aktuel klassekvotient

26,0

20,8

22,6

24,0

De elever, der påvirkes af ændringerne, vil få en noget længere skolevej,
men der er en tunnel under Lyngvej, så skolevejen er ikke trafikfarlig.

3. Ellemarkskolen/Sct. Nicolai Skole
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Der er kun et potentiale i 2020/2021, da der i resten af perioden er elever til
fire klasser i den nye elevtalsmodel. Det kan blive nødvendigt at rulle
distriktsgrænsen tilbage senest i 2022/2023 for at undgå en ekstra klasse på
Ellemarkskolen.
Ellemarkskolen og Sct. Nicolai Skole
Gennemsnitlig klassekvotient
Klassekvotient, optimeret
Aktuel klassekvotient

2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
26,7
23,0
28,0
22,0
20,0

23,0

21,0

22,0

Eleverne vil ikke længere skulle krydse Ringvejen for at komme til Sct.
Nicolai Skole. Til gengæld skal de krydse Ringstedvej, som også er meget
befærdet.

4.Hastrupskolen/Søndre Skole
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Der er kun et potentiale i 2020/2021, hvor de to distrikter tilsammen har
elever til tre klasser, men danner fire. Den præcise placering af
distriktsgrænsen er usikker, da Søndre Skole har en stor afgang til
privatskole, og vi ved ikke, hvor de kommende privatskoleelever bor. Der er
dog god mulighed for at lave en ændring, som det ikke er nødvendigt at føre
tilbage.
Hastrupskolen og Søndre Skole
Gennemsnitlig klassekvotient
Klassekvotient, optimeret
Aktuel klassekvotient

2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
24,3
22,0
21,8
22,3
18,3

22,0

21,8

22,3

Eleverne er nødt til at krydse ringvejen for at komme til Hastrupskolen,
hvilket giver en mere usikker skolevej.

Alternative løsninger
5. Søndre Skole/Sct. Nicolai Skole
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Den nye elevtalsprognose viser, at begge skoler danner to klasser i skoleåret
2020/2021, selv om der egentligt kun er elever til tre klasser.
Denne mulighed er alternativ til andre løsninger, der involverer de to skoler
(3., 4. og 6.)
Sct. Nicolai Skole og Søndre Skole
Gennemsnitlig klassekvotient
Klassekvotient, optimeret
Aktuel klassekvotient

2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
21,0
22,0
20,5
22,0
15,8

22,0

20,5

22,0

Der er det særlige ved Sct. Nicolai Skole, at deres dækningsgrad ligger over
100%. Det sker fordi skolen er så populær, at selv om der kun lige er elever
til to klasser med de børn, der bor i distriktet, så bliver klasserne fyldt op
med børn fra andre distrikter. Det er derfor ikke nødvendigt at flytte ret
meget på distriktet, for at sikre at der kun dannes en klasse på skolen i
2020/2021.
Der er dog en lille risiko for, at de børn, som ville søge Sct. Nicolai Skole,
udløser en ekstra klasse på f.eks. Ellemarkskolen, som kun har plads til to
spor og sportsklasserne. (Hvis de ikke vælger privatskole i stedet for).
Fra 2021/2022 og frem er der ikke mulighed for at optimere.
Ved at rykke distriktsgrænsen får de berørte børn ca. dobbelt så lang
skolevej (1,6km mod 0,8km).

6.Ellemarkskolen/Søndre Skole
Der er kun et potentiale i 2020/2021, hvor de to distrikter tilsammen har
elever til tre klasser, men danner fire. Da det er fire næsten lige store
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klasser, skal der flyttes en stor del af Søndre Skoles distrikt og kun for et år.
Optimeringen er meget usikker, da Søndre Skole har en stor afgang til
privatskole, og vi ved ikke, hvor de kommende privatskoleelever bor.
Denne mulighed er alternativ til andre løsninger, der involverer de to skoler
(3., 4. og 5.)
Ellemarkskolen og Søndre Skole
Gennemsnitlig klassekvotient
Klassekvotient, optimeret
Aktuel klassekvotient

2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
25,0
22,5
22,5
25,0
18,8

22,5

22,5

25,0

Eleverne er nødt til at krydse ringvejen for at komme til Ellemarkskolen.

Generelle forhold
Konsekvenser for brugerne
For forældrene vil det kunne opleves som en gene, at en bestemt adresse i
forskellige år vil høre til forskellige skoledistrikter, og at en families børn
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derved kommer til at høre til forskellige skoler. I et vist omfang vil det være
muligt at kompensere for dette enten via frit skolevalg eller - i enkelte
tilfælde - ved dispensation fra reglerne om frit skolevalg.
Flere ændringer i distriktsgrænsen skaber en usikker situation for familier,
der bruger skoledistrikt som en parameter, når de vælger bolig.
Hvis det besluttes, at distriktsændringen først låses fast efter indskrivningen,
vil det skabe yderligere usikkerhed.
Pædagogiske konsekvenser
De skoler, som holdes på ét spor, får mindre muligheder for holddeling og
temaer på tværs af årgangen.
Skolerne kan få udfordringer med at fastholde dygtige
børnehaveklasseledere, hvis antallet af børnehaveklasser ændres hyppigt.
Brobygningen til daginstitutioner kan ændres, og det kan have betydning for
de samarbejdsrelationer, der er opbygget mellem skoler og dagtilbud.
Det er vigtigt, at ændringer af distriktsgrænser låses fast så hurtigt som
muligt efter skoleindskrivningen af hensyn til daginstitutionernes brobygning
til skolerne inden SFO-start 1. april.
Personalemæssige konsekvenser
For skolen kan distriktsjusteringerne medføre et behov for
personaletilpasning og evt. forflyttelser, der kan give uro i personalegruppen.
Tilpasningen vil til dels kunne rummes inden for den almindelige
personaleomsætning. Men ved et generelt lavere antal børnehaveklasser kan
det blive vanskeligt at tilbyde en børnehaveklasseleder tilsvarende
beskæftigelse på en anden skole.
Tidsplan og høring
Skoledistrikter kan ændres efter høring af de berørte skolebestyrelser.
Høringen er planlagt til perioden 9. maj til ultimo maj. Den endelige
vedtagelse kan ske på Byrådets møde juni.
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