Bilag 2 – Høringssvar vedrørende ændringer af skoledistrikter
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Afsender af høringssvar
Skole
Avedøre Skole
Skolebestyrelsen

Indhold i høringssvar
Skolebestyrelsen på Avedøre Skole vurderer ikke, at
den langsigtede strategi for opdeling af distrikter er
holdbar. Det skyldes først og fremmest de
lokalemæssige udfordringer, skolen står over for.
Bestyrelsen opfordrer derfor til et af nedenstående
tiltag:
 Bygningsmassen på skolen udbygges, så skolen
har kapacitet til at rumme alle eleverne
 0. klasserne reduceres med endnu en klasse, så
der højst indskrives 54 elever til kommende
skoleår.

Forvaltningens svar
Forvaltningen tager bestyrelsens kommentar til efterretning.

Avedøre Skole blev udbygget i forbindelse med nedlæggelsen
af Enghøjskolen i 2012. Forvaltningen kan oplyse, at der ikke
er afsat midler til en yderligere udbygning af skolen. Skal der
foretages en udbygning af skolen, kan Kommunalbestyrelsen
beslutte at afsætte midler hertil i kommunens samlede budget.

Bestyrelsen forklarer, at etableringen af
lærerarbejdspladser har efterladt skolen med ét
ledigt klasselokale, som på nuværende tidspunkt
bruges til bl.a. holdundervisning. Selv om 0.
kasserne fremover bliver holdt på tre spor, vil
lokalekapaciteten fortsætte med at give udfordringer.
De næste 10 år vil Avedøre Skole have 32 klasser,
og dermed vil der ikke være ledige lokaler til andre
funktioner. Det skyldes, at den fulde effekt af
elevtalsreduktionen og antallet af klasser først vil slå
igennem i skoleåret 2022/2023, hvor skolen igen vil
være nede på 31 klasser, mens klassetallet vil lande
på 30 i skoleåret 2023/2024.
Derudover giver bestyrelsen udtryk for bekymring i
forhold til skolens socioøkonomiske profil, da den
ifølge høringsmaterialet vil blive svækket, når
distriktsændringerne træder i kraft.

Scenarie A lægger op til, at der årligt vil blive tale om 12-14
elever, som Avedøre Skole skal afgive til enten
Frydenhøjskolen eller Gungehusskolen. Det er således ikke
forvaltningens vurdering, at dette antal er så stort, at Avedøre
Skole vil opleve en væsentlig svækkelse af dens
socioøkonomiske profil.
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Dansborgskolen
Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen på Dansborgskolen indleder deres
høringssvar med en bemærkning om, at ændringer
af skoledistrikter sjældent bør ske, og at de bør være
langsigtede. Bestyrelsen giver i den forbindelse
udtryk for en bekymring over, at skoleprognosen ikke
har givet et mere nøjagtigt billede af elevtallene de
kommende år.

Forvaltningen tager bestyrelsens kommentar til efterretning
og medgiver, at ændringer i skoledistrikterne bør foretages så
sjældent som muligt af hensyn til både elever, forældre og
skoler.
I forhold til bestyrelsens bekymringer over prognosen kan
forvaltningen tilføje, at skoleprognosen er baseret på mange
forskellige data, herunder data fra Danmarks Statistik.
Prognosen vil altid rumme en vis usikkerhed, da borgernes
valg og handlinger kan være svære at forudse, den store
mængde data til trods. Her kan eksempelvis nævnes, at det
endnu er uvist, hvordan en eventuel privatskole vil påvirke
forældrenes valg af skole fremover. Skoleprognosen er dog et
brugbart værktøj, der giver en klar indikation af, hvordan
elevtallene vil se ud fremover, og hvordan eleverne vil fordele
sig på skolerne. Prognosen viser er øget antal elever, der skal
fordeles på folkeskolerne i Hvidovre Kommune, og
forvaltningen har derfor udarbejdet forslaget i scenarie A som
en løsning på de udfordringer, de høje elevtal medfører.

Ifølge skoleprognosen vil elevtallet på
Dansborgskolen toppe i 2016, hvorefter det vil falde
betydeligt. Det betyder, at skolen på sigt vil have
svært ved at fastholde sin struktur med tre spor – en
struktur, bestyrelsen ønsker at bevare af hensyn til
kvaliteten på skolen. Bestyrelsen opfordrer derfor til
en udvidelse af skolens distrikt, eksempelvis til
boligområdet syd for Brostykkevej, der trafikmæssigt
hænger sammen med skolen.

Det er forvaltningens erfaring, at når prognosen indikerer et
fald i elevtallet, så vil faldet i praksis ofte være væsentligt
mindre, end prognosen forudser. Det er på den baggrund
forvaltningens vurdering, at Dansborgskolen ikke vil få så
svært ved at fastholde sin struktur med tre spor, som der
lægges op til i høringssvaret. Dette understøttes ligeledes af,
at der er en naturlig bevægelse mod de skoler, der er plads på.
Forvaltningen vil i den forbindelse nævne, at grænsen for frit
skolevalg nu er hævet fra 22 elever pr. klasse til 24 elever.

I skoleårene 2016 og 2017 er skolen prognosticeret
med henholdsvis 83 og 80 0. klasses elever.
Bestyrelsen er bekymret over det store elevtal, da
klasselokalerne på skolen normalt ikke er
konstrueret til at kunne rumme 27-28 elever.
Skolebestyrelsen anbefaler derfor, at skolen bygges
ud for at skabe mere plads til holddannelser og

Forvaltningen kan oplyse, at der ikke er afsat midler til en
udbygning af skolen. Skal der foretages en yderligere
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Engstrandskolen
Skolebestyrelsen

Frydenhøjskolen
Skolebestyrelsen

differentieret undervisning. En udbygning vil
ligeledes kunne give mere plads til indendørs
aktiviteter, når boldbanen lukkes af Hvidovre Stadion
i vinterhalvåret.
Skolebestyrelsen på Engstrandskolen ser gerne, at
der udarbejdes en løsning, der er mere holdbar på
lang sigt. I den forbindelse giver bestyrelsen udtryk
for, at det er vigtigt, at skolerne bliver udbygget, så
der er plads til holddeling og gruppearbejde. En
udbygning vil ligeledes medføre, at distrikterne ikke
skal ændres, når der igen er en meget stor
børneårgang.

udbygning af skolen, kan Kommunalbestyrelsen beslutte at
afsætte midler hertil i kommunens samlede budget.

Derudover fremgår det af høringssvaret, at
bestyrelsen finder det uhensigtsmæssigt, at der
planlægges med klassestørrelser på mellem 16 og
19 elever i skoleårene 2017–2020 på
Engstrandskolen. I samme periode planlægges der
med mellem 22,3 og 25,3 elever på Langhøjskolen,
hvilket giver en økonomisk forskel på ca. 200.000 kr.
pr. år.
Skolebestyrelsen på Frydenhøjskolen roser
forvaltningen for arbejdet med distriktsændringerne.

Det er ikke forvaltningens vurdering, at der er behov for at
udvide Engstrandskolens distrikt. Erfaringen viser, at det frie
skolevalg ofte medfører en naturlig bevægelse mod de skoler,
der er plads på, og at dette fører til en udjævning af elevtallene
skolerne imellem. Forvaltningen vil i den forbindelse nævne, at
grænsen for frit skolevalg nu er hævet fra 22 elever pr. klasse
til 24 elever.

Forvaltningen kan oplyse, at der ikke er afsat midler til en
generel udbygning af skolerne i Hvidovre Kommune, så flere
skoler har overskydende kapacitet, i tilfælde af at kommunen
skulle få en ekstra stor børneårgang. Skal der foretages en
generel udbygning af skolerne, kan Kommunalbestyrelsen
beslutte at afsætte midler hertil i kommunens samlede budget.

Forvaltningen tager bestyrelsens kommentarer til efterretning.

Bestyrelsen giver i høringssvaret udtryk for, at
scenarie A er det scenarie, der giver bedst mening
for samtlige skoler og elever i Hvidovre. Bestyrelsen
understøtter dette synspunkt med følgende
argumenter:
 Tilknytningen af Mellemvangsvej til
Frydenhøjskolen giver god mening, da eleverne
fra Mellemvangsvej vil kunne komme til og fra
Frydenhøjskolen via en sikker skolevej
 Scenarie A’s afleder en bedre socioøkonomiske
tildeling af eleverne for Frydenhøjskolen
 Scenarie A fastholder en todeling eleverne fra
Avedøre stationsby på to skoler på hhv. Avedøre
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Gungehusskolen
Skolebestyrelsen

Skole og Frydenhøjskolen.
Bestyrelsen på Gungehusskolen har ingen
indvendinger mod scenarie A og tilføjer, at de
påtænkte ændringer ser fornuftige ud.
Bestyrelsen spørger dog ind til, hvordan
forvaltningen vil sikre skolevejen fra det nye distrikt
til Gungehusskolen.
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Holmegårdsskolen
Skolebestyrelsen

Langhøjskolen
Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen på Holmegårdsskolen anerkender
forvaltningens arbejde med distriktsændringerne og
går ind for scenarie A. Bestyrelsen udtrykker
samtidig tilfredshed med, at der er afsat midler til at
undersøge Holmegårdsskolens matrikel med henblik
på en udbygning.
Bestyrelsen er dog bekymret for tidshorisonten i
forhold til en udbygning af skolen. Prognosen viser
nemlig, at elevtallet i 0. klasserne de kommende otte
år vil give tre spor hvert år. Skolebestyrelsen
opfordrer derfor til, at der fra politisk side afsættes de
nødvendige midler til at gennemføre projektet inden
for en overskuelig tidsramme.
Skolebestyrelsen på Langhøjskolen udtrykker glæde
over, at de foreslåede ændringer ikke involverer
Langhøjskolen. Bestyrelsen bifalder således
scenarie A, selv om det forventes, at skolen i en
årrække vil have fire spor på to årgange.

Forvaltningen tager bestyrelsens kommentarer til efterretning.

De nuværende distrikter er således fastlagt, at en gruppe
elever allerede i dag krydser Avedøre Havnevej på deres vej til
og fra skole. Scenarie A lægger op til, at der årligt vil være
mellem to og fire elever mere, der skal krydse Avedøre
Havnevej for at komme til Gungehusskolen, end der er i dag.
Forvaltningen er opmærksom på børnenes sikkerhed i
trafikken og er derfor løbende i kontakt med Vej- og
Parkafdelingen. Forvaltningen vil i den forbindelse nævne, at
Vej- og Parkafdelingen i oktober 2014 har foretaget en
udbedring af krydset mellem Avedøre Havnevej og Kettevej
netop med henblik på at forbedre trafiksikkerheden for de børn,
der skal igennem krydset på vej til og fra Gungehusskolen.
Forvaltningen tager bestyrelsens kommentarer til efterretning.

Forvaltningen bemærker, at der er afsat 1 mio. kr. til en
undersøgelse af Holmegårdsskolens matrikel i 2015. Når der
foreligger et resultat af undersøgelsen, vil der ske en politisk
drøftelse om, hvilke tiltag der skal iværksættes, og hvordan
dette håndteres mest hensigtsmæssigt for alle involverede
parter.
Forvaltningen tager bestyrelsens kommentarer til efterretning.
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Præstemoseskolen
Skolebestyrelsen

Bestyrelsen gør dog opmærksom på, at skolens
fysiske rammer vil komme under pres i en længere
periode. Bestyrelsen anmoder derfor kommunen om
at afsætte midler til pavilloner eller ekstra
driftsmidler, så skolen kan oprette flere spor, uden at
eksempelvis skolens inklusionsindsats sættes under
pres.

Forvaltningen kan oplyse, at der ikke er afsat midler til en
tilpasning af de fysiske rammer på skolen. Skal der foretages
en tilpasning af de fysiske rammer, kan Kommunalbestyrelsen
beslutte at afsætte midler hertil i kommunens samlede budget.

Derudover har bestyrelsen kommentarer til scenarie
B og C. Kommentarerne omhandler hovedsageligt
en uoverensstemmelse mellem de vedlagte kort og
teksten hertil.

Forvaltningen er opmærksom på uoverensstemmelsen mellem
kort og tekst i bilagene vedrørende scenarie B og C. Da
forvaltningen blev opmærksom på uoverensstemmelsen,
udsendte forvaltningen omgående en mail til alle
skolebestyrelser for at berigtige høringsmaterialet. Alle
skolebestyrelser har således haft mulighed for at behandle det
udsendte materiale på baggrund af de korrigerede oplysninger.
Forvaltningen vil ved samme lejlighed gøre opmærksom på, at
den nævnte uoverensstemmelse mellem kort og tekst ikke
forekommer i bilaget vedrørende scenarie A, som denne
høring omhandler.
Forvaltningen tager bestyrelsens kommentarer til efterretning.

Skolebestyrelsen på Præstemoseskolen har
behandlet alle tre scenarier og gør opmærksom på,
at ingen af scenarierne løser udfordringerne med de
store klassestørrelser på Præstemoseskolen.
I forbindelse med Præstemoseskolens ansøgning
om dispensation fra folkeskolelovens § 17,
formulerede bestyrelsen en betingelse for en
opretholdelse af de eksisterende spor: Der skulle fra
politisk side findes en bæredygtig løsning på
udfordringerne med klassestørrelserne. Bestyrelsen
giver i høringssvaret udtryk for stærk utilfredshed
over, at betingelsen ikke opfyldes med de foreslåede
ændringer i scenarie A.
Skolebestyrelsen foreslår derfor en modifikation til
scenarie A, hvor der iværksættes en midlertidig
flydende distriktsgrænse mellem Præstemoseskolen

Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at folkeskoleloven
giver mulighed for at arbejde med både faste og flydende
skoledistrikter. Det følger af bestemmelsen i folkeskolelovens §
5

og Holmegårdsskolen. Hensigten hermed er at sikre,
at 0. klasserne i Hvidovre Nord til enhver tid
indeholder så elever som muligt.
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Risbjergskolen
Skolebestyrelsen

Bestyrelsen på Risbjergskolen har drøftet scenariet,
der blev sendt i høring, og er i tvivl om, hvorvidt
løsningen foreslået i scenarie A er langtidsholdbar.
Derudover har bestyrelsen ingen kommentarer.
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Faglige organisationer
Hvidovre Lærerforening

36, stk. 5, at det er muligt at gennemføre justeringer af
skoledistrikterne i perioden efter indskrivningen og frem til
skoleårets begyndelse, hvor der tages hensyn til antallet af
optagne elever i 0. klasse det pågældende år. Hvidovre
Kommune har ikke tradition for at indskrive de kommende 0.
klasses elever på grundlag af flydende skoledistrikter. Skal
metoden til indskrivning ændres, vil det således kræve, at der
bliver truffet politisk beslutning herom.
Skoleprognosen er baseret på mange forskellige data,
herunder data fra Danmarks Statistik. Prognosen vil altid
rumme en vis usikkerhed, da borgernes valg kan være svære
at forudse, den store mængde data til trods. Her kan
eksempelvis nævnes, at det endnu er uvist, hvordan en
eventuel privatskole vil påvirke forældrenes valg af skole
fremover. Skoleprognosen er dog et brugbart værktøj, der
giver en klar indikation af, hvordan elevtallene vil se ud
fremover, og hvordan eleverne vil fordele sig på skolerne.
Prognosen viser er øget antal elever, der skal fordeles på
folkeskolerne i Hvidovre Kommune, og forvaltningen har derfor
udarbejdet forslaget i scenarie A som en løsning på de
udfordringer, de høje elevtal medfører.

Hvidovre Lærerforening tilslutter sig scenarie A med
nedenstående kommentarer:
 Skolevejene for de berørte områder skal
vurderes, så det er sikkert for eleverne at komme
til og fra skole

Forvaltningen tager HLF’s kommentar til efterretning.



Forvaltningen kan oplyse, at der ikke er afsat midler til en
tilpasning af de fysiske rammer på skolerne. Skal der foretages

Skolernes kapacitet skal undersøges for at sikre
tilstrækkelig plads til eleverne. Lærerforeningen

Forvaltningen er opmærksom på børnenes sikkerhed i
trafikken og er derfor løbende i kontakt med Vej- og
Parkafdelingen. Forvaltningen vil i den forbindelse nævne, at
Vej- og Parkafdelingen i oktober 2014 har foretaget en
udbedring af krydset mellem Avedøre Havnevej og Kettevej
med henblik på at forbedre trafiksikkerheden for de børn, der
skal igennem krydset på vej til og fra Gungehusskolen. Hvad
angår de børn, der kommer til at høre til Frydenhøjskolens
distrikt, så kan de færdes ad et sikkert stisystem hele vejen til
og fra skole.
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BUPL Storkøbenhavn

foreslår, at man undersøger, om der kan frigøres
lokaler på skolerne til grupperum til holddeling,
aktivitetsrum mv., og til at eleverne kan fordeles,
så der højst er 24 elever pr. klasselokale. Kan
dette ikke lade sig gøre, opfordrer
lærerforeningen til, at skolerne udbygges

en tilpasning af de fysiske rammer, kan Kommunalbestyrelsen
beslutte at afsætte midler hertil i kommunens samlede budget.

Lærerforeningen gør opmærksom på, at scenarie
A næppe fører til en langtidsholdbar løsning.
Lærerforeningen tilføjer dog, at den eventuelle
oprettelse af en privatskole i Hvidovre gør det
vanskelligt at fremsætte andre forslag, der med
sikkerhed kan siges at være langtidsholdbare.

Forvaltningen skal bemærke, at en eventuel privatskole ikke
kommer til at få sit eget distrikt, og at søgemønstrene derfor
ikke kan forudses på nuværende tidspunkt. Såfremt der
oprettes en privatskole, vil denne dog blive en del af
historikken i prognosen, og det vil på sigt blive muligt at lave en
beregning på, hvor mange elever der vil blive indskrevet på
privatskolen og fra hvilke distrikter.
Forvaltningen tager BUPL’s kommentar til efterretning.

Forvaltningens udspil tages til efterretning.
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