NOTAT
Børne- og Uddannelsesforvaltningen
Dato

Dokumentnummer

23. marts 2021

2020-073967-10

Forslag til justering af skoledistrikter for at afbøde effekten af
boligudbygning.
Den igangværende og foreslåede udbygning i og omkring Køge By presser
kapaciteten på Søndre Skole og Kirstinedalsskolen. I dette notat foreslås
ændringer af skoledistrikterne, som, hvis de besluttes inden sommer eller
senest i august/september, kan komme til at gælde for kommende
børnehaveklasser samt tilflyttere til distrikterne.
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Kapaciteten på Søndre Skole bliver presset af udbygningen ved Søndre Havn
og det kommende boligområde i Søndre Hastrup. Distriktet kan justeres ved
at flytte en del af området ved Søndre Havn til Sct. Nicolai Skoles distrikt.
Denne ændring kræver ingen infrastrukturanlæg, idet der allerede er
planlagt en tunnel under banen ved teaterbygningen. I det samlede Søndre
Havn-område forventer befolkningsprognosen 10 seksårige i 2022 stigende
til 42 seksårige i 2031. Så mange flere elever kan på sigt ikke rummes på
Sct. Nicolai Skole, hvorfor det ikke vil være muligt at flytte hele området.
Derud over kan et område ud mod Vordingborgvej flyttes til Hastrupskolens
distrikt. På sigt kan dette område udvides med en del eller hele det nye
boligområde. Forslaget vil kræve en sikring af skolevejen til Hastrupskolen
eller skolekørsel. I befolkningsprognosen er der forventning om ca. 6
seksårige per år i prognoseperioden i det skraverede område.

Side 1 / 3

Dato

Dokumentnummer

23. marts 2021

2020-073967-10

Kirstinedalsskolens skoledistrikt
Kapaciteten på Kirstinedalsskolen bliver presset både af udbygningen i Køge
Nord og på sigt også af et kommende udbygningsområde på Sun Chemical
grunden. Distriktet kan justeres ved at flytte den sydøstlige del inkl. det nye
boligområde til Asgård Skoles distrikt. Dette område er ikke afgrænset i
befolkningsprognosen, så det er svært at forudsige præcis hvor mange
elever, det drejer sig om, men estimeret 20-25 seksårige per år i
prognoseperioden. De vil ikke alle vælge folkeskolen, men det vil minimum
dreje sig om ½ klasse. I dette område vil det blive nødvendigt med
anlægsinvesteringer i en eller anden form for at sikre skolevejen fra det nye
boligområde ved Sun Chemical, som grænser ud til et af de mest trafikerede
kryds i Køge Kommune. Den del af området, som ligger vest for
Københavnsvej, kan nå Asgård Skole via en stiforbindelse under Lyngvej,
men skolevejen er ikke lige så enkel og sikker som op mod
Kirstinedalsskolen.

Asgård Skoles skoledistrikt.
Ud over ovenstående område fra Kirstinedalsskolens distrikt kan et mindre
område fra Sct. Nicolai Skoles distrikt flyttes til Asgård Skoles distrikt. Dette
for at sikre at Sct. Nicolai Skole kan rumme hele tilflytningen til Søndre
Havn. Dette område indebærer ingen anlægsudgifter, men vil give en sikker
skolevej til Asgård Skole. I befolkningsprognosen drejer det sig om ca. 5
seksårige per år i prognoseperioden.
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