NOTAT
RÅDHUSET

Bilag 4 - Bilag 2 omhandlende Scenarie A i mødesag af 20. oktober
2014 på Kommunalbestyrelsens møde

Børne- og Velfærdsforvaltningen
Skole-, Klub- og
Fritidshjemsafdelingen
Administrativ leder:
Jens Charpentier
Dato: 16. september 2014/jcp

I dette notat beskrives forslag til ændring af skoledistrikterne for Avedøre
Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen.
I notatet vises et nyt distriktskort med et forslag til disse ændringer. Herefter
vises elevtalsprognosen for skoledistrikterne. I notatet gennemgås
konsekvenserne ved de viste skoledistrikter for samtlige skoler i Hvidovre
Kommune. Beskrivelserne af konsekvenserne for skolerne vil i høj grad
basere sig på de beskrivelser af skolernes udfordringer, der er beskrevet i
bilag 1 til denne mødesag. Endelig vil forvaltningen angive fordele og
ulemper ved dette scenarie.
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Ændringer i skoledistrikterne
I dette forslag til ændring af skoledistrikterne sker der alene ændringer i
distrikterne for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen.
Ændringerne sker i de områder, der er markeret med tal på kortudsnittet
herunder:

1
Gungehusskolen
2
Avedøre Havnevej

Byvej

Brostykkevej

Avedøre Skole

3
Frydenhøjskolen

Ændringerne i distrikterne medfører, at området Ketteholm, Vedbyholm og
Kærbyholm (1+2) tilføres Gungehusskolen, mens området ved
Mellemvangsvej (3) tilføres Frydenhøjskolen.
Der foretages ikke ændringer i de øvrige skoledistrikter, konsekvenserne
for de øvrige skoledistrikter er derfor de samme som dem, der er beskrevet
i bilag 1.
Baggrunden for forslaget til distriktsændringerne er, at Avedøre Skole siden
lukningen af Enghøjskolen har haft væsentligt flere elever, end det var
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antaget før lukningen af Enghøjskolen. Se også bilag 1 om nuværende
skoledistrikter.
Ændringen medfører, at Avedøre Skole får færre elever og forbliver 3sporet (se prognosen på kommende side). Samtidig vil Frydenhøjskolen og
Gungehusskolen få tilført elever fra områder med ressourcestærke
forældre, hvilket vil styrke elevsammensætningen og den socioøkonomiske profil på disse skoler. Samtidig sikres det, at de 3 spor på
både Frydenhøjskolen og Gungehusskolen forbliver bæredygtige.
I nedenstående tabel vises konsekvenserne af ændringerne for
elevprognosen i årene frem. Herefter beskrives konsekvenserne for de
enkelte skoler mere indgående. I tabellen er de implicerede skoler
fremhævet med gul farve.
Prognose for ændring af skoledistriktet ved Avedøre Skole,
Frydenhøjskolen og Gungehusskolen
Information om tabellen og skolernes forudsætninger
Tallene i ovenstående tabel viser prognosetallene for de kommende
børnehaveklasser med de skoledistrikter, der er vist på side 2 og 3. Tallene
i kolonnerne ”Sp” er det antal spor, som den enkelte skole vil få med det
givne elevtal. Tallene i kolonnerne ”Kv” er den klassekvotient, som den
enkelte skole vil få med det givne elevtal.

Elevtal børnehaveklasser - Scenarie A
År
DAN Sp Kv GUN Sp Kv HOL Sp Kv LAN Sp Kv PRÆ Sp Kv
2015 71
3 23,7 67
3 22,3 63
3 21,0 89 4 22,3 47
2 23,5
2016 83
3 27,7 67
3 22,3 72
3 24,0 96 4 24,0 51
2 25,5
2017 80
3 26,7 61
3 20,3 66
3 22,0 68 3 22,7 54
2 27,0
2018 64
3 21,3 55
2 27,5 66
3 22,0 76 3 25,3 42
2 21,0
2019 58
3 19,3 65
3 21,7 61
3 20,3 67 3 22,3 50
2 25,0
2020 58
3 19,3 72
3 24,0 64
3 21,3 75 3 25,0 54
2 27,0
2021 58
3 19,3 73
3 24,3 64
3 21,3 77 3 25,7 54
2 27,0
2022 56
2 28,0 74
3 24,7 64
3 21,3 77 3 25,7 53
2 26,5

År
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

RIS
71
82
61
72
66
59
57
56

Sp
3
3
3
3
3
3
3
2

I
Kv EST Sp Kv AVE Sp Kv FRY Sp Kv alt
23,7 44 2 22,0 86 4 21,5 76 3 25,3 614
27,3 43 2 21,5 84 3 28,0 62 3 20,7 640
20,3 36 2 18,0 76 3 25,3 69 3 23,0 571
24,0 38 2 19,0 78 3 26,0 70 3 23,3 561
22,0 32 2 16,0 62 3 20,7 62 3 20,7 523
19,7 38 2 19,0 72 3 24,0 63 3 21,0 555
19,0 39 2 19,5 71 3 23,7 62 3 20,7 555
28,0 40 2 20,0 69 3 23,0 61 3 20,3 550
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Forkortelserne dækker over følgende skoler:
DAN = Dansborgskolen
GUN = Gungehusskolen
HOL = Holmegårdsskolen
LAN = Langhøjskolen
PRÆ = Præstemoseskolen
RIS = Risbjergskolen
EST = Engstrandskolen
AVE = Avedøre Skole
FRY = Frydenhøjskolen
Antallet af klasser på skolerne styres af antallet af elever. I nedenstående
tabel kan ses hvor mange elever, der maksimalt kan være med et givent
antal spor på skolerne:
Antal elever
Op til 28
Op til 56
Op til 84
Op til 112

Antal spor
1
2
3
4

Der vil være mulighed for at dispensere for klassestørrelse i de tilfælde,
hvor elevtallet på en skole overstiger 28 elever i klasserne, men dog ikke i
de tilfælde, hvor elevtallet overstiger 30 elever.
Skolernes kapacitet
Skolerne har kapacitet til at rumme et forskelligt antal spor. Alle skoler, på
nær Engstrandskolen, Holmegårdsskolen og Præstemoseskolen, kan
rumme 3 spor. Engstrandskolen, Holmegårdsskolen og Præstemoseskolen
kan rumme 2 spor. Skolernes kapacitet blev fastlagt som en del af
skolestruktursagen i 2012, hvor skoledistrikterne blev tegnet således, at de
passede med ovenstående kapacitet. Kommunalbestyrelsen behandlede
skoledistrikterne og skolernes kapacitet på møde den 31. januar 2012 som
punkt 7 i bilag 1 til sagen. Skolernes kapacitet er generelt bestemt af den
fysiske ramme, som den enkelte skole har.
Usikkerhed i prognosen
Prognosens forudsætninger er nævnt i bilag 1 om de nuværende
skoledistrikter til denne mødesag. Det skal dog her bemærkes, at en
kommende privatskole i Hvidovre Kommune vil have en ukendt effekt på
elevtallet på skolerne. En privatskole mere i Hvidovre Kommune kan
således trække elever jævnt fra folkeskolernes distrikter, eller i værste fald
udtømme enkelte distrikter.
Generel kommentar til prognosen
Som det fremgår af prognosen, er årgangen, der starter i skole i skoleåret
2016/2017 generelt en stor årgang for alle skoler, derfor er det vanskeligt at
fordele eleverne anderledes for dette ene år. Hvis der skal foretages en
mere jævn fordelingen af elever dette ene år, forudsætter det mere
vidtgående distriktsændringer, som forvaltningen vil anbefale kun er
gældende for dette ene år.
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Konsekvenser for skolerne ved dette forslag til distriktsændringer
Avedøre Skole
Den hidtidige udvikling på Avedøre Skole har gjort, at Avedøre Skole er ved
at udvikle sig til en 4-sporet skole. Årsagen til denne udvikling skal findes i,
at langt flere børn fra distriktet nu ønsker distriktsskolen, end da distriktet
hørte til Enghøjskolen. Således kan udviklingen ses som en bekræftelse
på, at opdelingen af Stationsbyen på Avedøre og Frydenhøjskolen har
været en positiv udvikling for elevtallet på Hvidovre Kommunes skoler, og
især Avedøre Skole. Avedøre Skole har dog ikke kapacitet til at rumme 4
spor på skolen, hvorfor det er nødvendigt at fordele børnene fra distriktet
på flere skoler.
Som det fremgår af prognosetabellen, vil ændringen medføre, at Avedøre
Skole vil have 3 store børnehaveklasser i 2015. Her vil
børnehaveklassernes elevtal overstige 28 elever, hvorfor det her
forudsættes, at der gives dispensation efter Folkeskoleloven til en større
klassestørrelse. Årsagen til, at der ikke i dette forslag foretages yderligere
distriktsændringer er, at elevtallet for Avedøre Skole forudses at falde og
stabilisere sig i 2017 og årene frem. Samtidig er det med dette forslag
muligt at begrænse distriktsændringerne til få velafgrænsede geografiske
områder. Dermed undgås det at gennemføre distriktsændringer, der kan
forekomme ulogiske, eksempelvis ved at foretage en deling på midten af en
villavej.
Dansborgskolen
Som det fremgår af prognosen, vil Dansborgskolen i et par år have relativt
store børnehaveklasser. Denne udvikling topper i år 2016 med 3 0. klasser
med 28, 28 og 27 elever i klasserne. Det er derfor en konsekvens ved dette
scenaries gennemførelse, at Dansborgskolen har to skoleårgange med
store klasser.
Engstrandskolen
Som det fremgår af prognosen, vil Engstrandskolens elevtal falde over
årene. Det er derfor vigtigt i dette scenarie at have fokus på at sende flere
elever til Engstrandskolen. Forvaltningen skal bemærke, at en fastholdelse
af elever på Engstrandskolen også vil kunne bidrage positivt til at styrke
Engstrandskolens elevtal. Endelig skal forvaltningen pege på, at det kan
forventes, at en del elever vil søge til Engstrandskolen, da det vil være den
eneste skole, der har ledige pladser. Disse elever kan forventes at komme
fra kommunens øvrige skoler eller fra andre kommuner. Det er derfor
forvaltningens forudsætning, at Engstrandskolens elevtal kan fastholdes
uden ændringer i skoledistrikter.
Frydenhøjskolen
Frydenhøjskolen tilføres med dette forslag ca. 10 elever om året. Forslaget
vil derfor medføre, at Frydenhøjskolens 3 spor bliver gjort yderligere
bæredygtige. Frydenhøjskolen har kapacitet til de ekstra elever, da skolen
er 3-sporet. Frydenhøjskolen får tilført er område bestående af
ressourcestærke forældre. Den socio-økonomiske profil for
Frydenhøjskolen bliver derfor styrket med dette forslag til
distriktsændringer.
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Gungehusskolen
Gungehusskolen tilføres med dette forslag ca. 2-4 elever om året.
Forslaget medfører en mindre styrkelse af Gungehusskolen elevgrundlag,
der kan rummes inden for skolens kapacitet. Gungehusskolen får tilført er
område bestående af ressourcestærke forældre. Den socio-økonomiske
profil for Gungehusskolen bliver derfor styrket med dette forslag til
distriktsændringer. Samtidig styrkes den etniske sammensætning af
eleverne på skolen.
Holmegårdsskolen
Holmegårdsskolen vil med den viste prognose og uden ændringer i
distriktet blive en 3-sporet skole de kommende år, en udvikling, der allerede
kan ses have effekt for Holmegårdsskolen. Holmegårdsskolen har dog ikke
kapacitet til at rumme 3 spor, hvorfor dette forslag til ændring af
skoledistrikter indebærer, at der skal findes en alternativ løsning ved
Holmegårdsskolen.
Børne- og Velfærdsforvaltningen skal oplyse om, at der er afsat 1 mio. kr. i
budget 2015 til en undersøgelse af de fysiske rammer på
Holmegårdsskolen med henblik på at undersøge muligheden for at
anvende matriklen optimalt.
Langhøjskolen
Som det kan ses af prognosens tal, vil Langhøjskolen i årene 2015 og 2016
få væsentligt flere elever, end en 3-sporet skole kan rumme. Det
forudsættes således i dette forslag, at Langhøjskolen disse to år har 4 spor.
Langhøjskolen har tidligere haft enkelte årgange med 4 spor.
Langhøjskolen kan rent lokalemæssigt rumme to årgange med 4 spor.
Præstemoseskolen
Forvaltningen skal bemærke, at Præstemoseskolen i år oplever et
ekstraordinært stort pres på skolens kapacitet. På møde den 9. oktober
2014 behandler Børne- og Undervisningsudvalget en ansøgning om
dispensation, hvor skolen enten skal bibeholde to store 0. klasser eller
danne et tredje spor. Denne situation skyldes, at udviklingen i
Præstemoseskolens distrikt har medført en øget tilflytning af børnefamilier.
Skolen oplyser selv, at der oplever et boom i børnefamilier, når de ældre
borgere flytter fra deres villaer i området. Denne ændring rammer især
skoler, da det for en familie med børn er oplagt at flytte, når børnene skal
starte i skole. På denne måde undgår familien at børnene skal skifte skole
og bopæl for mange gange. Det er usikkert, om denne udvikling fortsætter i
lige så høj grad fremadrettet, som det er set de sidste 2 år.
Risbjergskolen
Ingen konsekvenser.
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Fordele og ulemper ved dette scenarie
Ovenstående forslag til ændringer i skoledistrikterne indeholder en række
fordele og ulemper. Disse er:
 Ulemper
o Eleverne fordeles ikke jævnt på alle skoler
o Holmegårdsskolen presses fortsat på skolens kapacitet
 Fordele
o Scenariet løser kapacitetsproblematikken ved Avedøre
Skole
o Der gennemføres få og logisk afgrænsede ændringer i
skoledistrikterne, der tager hensyn til naturlige grænser,
villaveje og lignende
o Den etniske og socio-økonomiske profil for Frydenhøjskolen
og Gungehusskolen styrkes
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