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I dette scenarie til nye skoledistrikter fremlægges et forslag, hvor eleverne
fordeles jævnt mellem skolerne. Scenariets primære formål er at løse
samtlige kapacitetsudfordringer på alle skoler gennem ændringer i
skoledistrikterne alene.
På de følgende sider præsenteres først det nye distriktskort og herefter
vises distriktsændringerne mere detaljeret på en række kort. Derefter vises
den tilhørende prognose. Endelig gennemgås konsekvenserne af
ændringerne for samtlige skoler og de fordele og ulemper scenariet har.
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.
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Kort over skoledistrikterne

Holmegårdsskolen

Præstemoseskolen

Gungehusskolen
Risbjergskolen

Avedøre Skole

Dansborgskolen

Frydenhøjskolen
Engstrandskolen
Langhøjskolen
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Ændring af distriktsgrænsen mellem Holmegårdsskolen og
Præstemoseskolen

Holmegårdsskolen
Kløverprisvej

1

2
Hvidovrevej
Femagervej

Rebæk Alle
Præstemoseskolen

Ændringen i distrikterne for Holmegårdsskolen og Præstemoseskolen
betyder, at områderne markeret med 1 og 2 flyttes fra Holmegårdsskolen til
Præstemoseskolen. Ændringen medfører, at alle adresser syd for
Kløverprisvej, herunder Gadestævnet og Femagervej flyttes til
Præstemoseskolen (1). Det samme gør sig gældende for området syd for
Landlystvej (2).
Ændringen gennemføres med henblik på at gøre Holmegårdsskolen stabilt
2-sporet. Det sikrer denne ændring. Se i øvrigt prognosen på de
kommende sider med henblik på at se det konkrete elev- og klassetal.
Ændringen medfører, at Præstemoseskolen bliver for stor, hvorfor det
følgende kort viser en justering af grænsen mellem Præstemoseskolen og
Gungehusskolen. Justeringen skal sikre, at Præstemoseskolen ikke bliver
3-sporet.
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Ændring af distriktsgrænsen mellem Gungehusskolen og
Præstemoseskolen
Hvidovrevej

Præstemoseskolen

Motorvej

Gungehusskolen

= Gangbro og Tunnel til at krydse motorvejen
Ændringen i grænsen mellem Gungehusskolen og Præstemoseskolens
distrikter betyder, at der flyttes en række adresser nord for motorvejen ned
til Gungehusskolens distrikt. Ændringen gennemføres for at sikre, at
Præstemoseskolen ikke vokser ud over 2 spor. Se i øvrigt prognosen på de
kommende sider med henblik på at se det konkrete elev- og klassetal.
Forvaltningen skal bemærke, at denne distriktsændring medfører, at
eleverne skal krydse motorvejen. Dette kan ske via Hvidovrevej eller
Avedøre Havnevej, hvor der er lysregulerede kryds, eller via den gangbro
og tunnel, der er markeret på kortet herover.
Ændringen vil betyde, at Gungehusskolen tilføres elever fra
ressourcestærke områder, hvorfor ændringen gavner Gungehusskolen
etniske og socio-økonomiske profil.
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Ændringer i grænserne mellem Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og
Gungehusskolen

Avedøre Havnevej
1
Gungehusskolen
2

Brostykkevej
Byvej

4

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. Med henblik på at sikre, at
Avedøre Skoles klasser ikke bliver for store, føres også et område ved
Bredholtvej og Ærtebjergvej til Frydenhøjskolen (4). Ændringen berører de
sydligste dele af disse veje og medfører, at vejene deles på to
skoledistrikter.
Baggrunden for forslaget til distriktsændringerne er, at Avedøre Skole siden
lukningen af Enghøjskolen har haft væsentligt flere elever, end det var
antaget før lukningen af Enghøjskolen. Se også bilag 1 om nuværende
skoledistrikter.
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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.
Ændring af grænsen mellem Engstrandskolen og Langhøjskolen

Dansborgskolen
Gl. Køge Landevej
Hvidovrevej
Søbyvej
Engstrandskolen

1
Bavnevej

Langhøjskolen

Avedøre Havnevej

Ændringen i distriktsgrænsen mellem Engstrandskolen og Langhøjskolen
medfører, at følgende veje flyttes til Engstrandskolen (1-tallet på kortet):
 En del af Lodsvej
 Hele Kalkager
 En del af Tavlekærsvej
 En del af Stentoftevej
 En del af Koralvej
 En del Strandhavevej
 En del af Bavnevej
 En del af Strandvangsvej
Ændringen gennemføres for at sikre, at Langhøjskolen ikke bliver 4-sporet i
2015 og 2016, samtidig med at der placeres flere elever på
Engstrandskolen.
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Ændring af grænsen mellem Dansborgskolen og Risbjergskolen

Risbjergskolen

1
Valorevej

Brostykkevej
Hvidovrevej
Dansborgskolen

Ændringen mellem Dansborgskolens og Risbjergskolens distrikter
medfører, at de boliger, der er i kvadraten ved Valorevej, Brostykkevej og
Hvidovrevej flyttes til Dansborgskolens distrikt (1-tallet på kortet).
Ændringen gennemføres med henblik på at fordele børnene i Hvidovre Midt
jævnt mellem Dansborgskolen og Risbjergskolen. Ændringen medfører
ikke ændringer i skolernes etniske eller socio-økonomiske profil.
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.
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Prognose for ændringer i skoledistrikterne med Scenarie C
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 C
År
DAN Sp Kv GUN Sp Kv HOL Sp Kv LAN Sp Kv PRÆ Sp Kv
2015 70
3 23,3 78
3 26,0 53
2 26,5 80 3 26,7 41
2 20,5
2016 83
3 27,7 78
3 26,0 56
2 28,0 84 3 28,0 53
2 26,5
2017 80
3 26,7 72
3 24,0 51
2 25,5 62 3 20,7 54
2 27,0
2018 65
3 21,7 63
3 21,0 50
2 25,0 70 3 23,3 46
2 23,0
2019 58
3 19,3 74
3 24,7 45
2 22,5 59 3 19,7 54
2 27,0
2020 58
3 19,3 82
3 27,3 50
2 25,0 67 3 22,3 54
2 27,0
2021 58
3 19,3 83
3 27,7 51
2 25,5 69 3 23,0 54
2 27,0
2022 56
2 28,0 83
3 27,7 51
2 25,5 70 3 23,3 53
2 26,5

År
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

RIS
73
84
63
72
67
60
59
58

Sp
3
3
3
3
3
3
3
3

I
Kv EST Sp Kv AVE Sp Kv FRY Sp Kv alt
24,3 54 2 27,0 84 3 28,0 81 3 27,0 614
28,0 56 2 28,0 80 3 26,7 68 3 22,7 642
21,0 43 2 21,5 74 3 24,7 72 3 24,0 571
24,0 45 2 22,5 74 3 24,7 75 3 25,0 560
22,3 41 2 20,5 59 3 19,7 66 3 22,0 523
20,0 46 2 23,0 69 3 23,0 67 3 22,3 553
19,7 48 2 24,0 69 3 23,0 66 3 22,0 557
19,3 48 2 24,0 67 3 22,3 65 3 21,7 551

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 ses, hvor mange elever der maksimalt kan være med et givent antal
spor på skolerne:
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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 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 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 fordeling af elever dette ene år, forudsætter det mere
vidtgående distriktsændringer. Forvaltningen vil anbefale, at sådanne
distriktændringer kun er gældende for dette ene år.
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 lukningen har Enghøjskolen og 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 være på 28 elever. Distriktsændringen vil
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derfor sikre, at elevtallet holdes inden for den maksimale klassekvotient på
28 elever. I 2016 og frem falder klassekvotienten, da elevtallet falder med
først fire elever i 2016 og derefter seks elever i 2017 og 2018.
Dansborgskolen
Som det fremgår af prognosen, vil Dansborgskolen have store
børnehaveklasser i år 2016. Herefter falder elevtallet og dermed
klassekvotienten. Klassekvotienten vil i år 2016 være meget tæt på 28
elever i alle 0. klasserne.
Engstrandskolen
Som det fremgår af prognosen, vil Engstrandskolens elevtal falde over
årene. Derfor ændres grænsen mellem Engstrandskolen og Langhøjskolen
i dette scenarie. Modsat scenarie B er ændringerne i dette scenarie mere
vidtgående, da dette scenarie også tager højde for Langhøjskolens
klassetal. Derfor er der med dette scenarie 10-13 elever mere på
Engstrandskolen sammenlignet med den prognose, der er gældende for de
nuværende distrikter. På trods af dette vil Engstrandskolen kunne rumme
de ekstra elever. I 2016 vil klassekvotienten nå 28 elever i 0. klasserne,
herefter falder elevtallet på Engstrandskolen, ligesom på de øvrige skoler.
Frydenhøjskolen
Frydenhøjskolen tilføres med dette forslag op til 13 elever om året.
Forslaget vil derfor medføre, at Frydenhøjskolens 3 spor bliver gjort
yderligere bæredygtige. Klassekvotienten vil ikke ramme 28 elever på
Frydenhøjskolen. I 2015 vil klassekvotienten dog nå 27 elever pt. klasse.
Frydenhøjskolen får tilført et område bestående af ressourcestærke
forældre. Den socio-økonomiske profil for Frydenhøjskolen bliver derfor
styrket med dette forslag til distriktsændringer.
Gungehusskolen
Gungehusskolen tilføres med dette forslag elever fra både
Præstemoseskolen og Avedøre Skole. Gungehusskolen vil i alt få op mod
15 elever ekstra pr. skoleår. Forslaget medfører en stor styrkelse af
Gungehusskolen elevgrundlag, der kan rummes inden for skolens
kapacitet. Gungehusskolen får tilført områder bestående af
ressourcestærke forældre. Den socio-økonomiske profil for
Gungehusskolen bliver derfor markant styrket med dette forslag til
distriktsændringer. Samtidig styrkes den etniske sammensætning af
eleverne på skolen.
Holmegårdsskolen
Holmegårdsskolen vil med den viste prognose og de skitserede ændringer
få et fald i elevtallet på mellem 10 og 16 elever om året. Elevfaldet er stort
nok til, at Holmegårdsskolen vil komme ned på to spor. I år 2016 vil
Holmegårdsskolen dog have to store 0. klasser med 28 elever i hver.
Langhøjskolen
I dette scenarie flyttes elever til Engstrandskolen fra Langhøjskolens
distrikt. Formålet med denne ændring er en styrkelse af Engstrandskolens
elevtal samtidig med, at Langhøjskolen har maksimalt 3 spor.
Langhøjskolen mister mellem 5 og 16 elever om året med denne
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distriktsændring. Elevtallet er stort nok til at bibeholde 3 solide spor. I 2016
vil Langhøjskolen, som en række af de øvrige skoler, have en
klassekvotient på 28 elever pr. klasse.
Præstemoseskolen
Præstemoseskolen vil i dette scenarie få en stor del af Holmegårdsskolens
distrikt, samtidig med at Præstemoseskolen afgiver en stor del af det
hidtidige distrikt til Gungehusskolen. Denne justering sker for at skabe en
balance i elevtallet på de to skoler i Hvidovre Nord. Præstemoseskolen vil
med ændringen forblive 2-sporet, ligesom Holmegårdsskolen.
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.
Risbjergskolen
Risbjergskolen holdes i dette scenarie på tre spor, selvom Risbjergskolen
også i år 2016 vil have en høj klassekvotient på 28 elever pr. 0. klasse.
Efter år 2016 falder elevtallet til en markant lavere klassekvotient, der dog
stadig sikrer Risbjergskolen tre solide spor.
Fordele og ulemper ved dette scenarie
Ovenstående forslag til ændringer i skoledistrikterne indeholder en række
fordele og ulemper. Disse er:
 Ulemper
o En stor del af distriktsændringerne skærer villaveje over, da
det ikke er muligt at dele alle grænserne i baghaver mellem
veje.
o Det forventes, at en del af distriktsændringerne vil være
ulogiske for forældrene, da der ikke er en sammenhæng
mellem den vej, man bor på og den skole, man hører til.
 Fordele
o Scenariet løser alle skolernes kapacitetsudfordringer alene
ved brug af distriktsændringer.
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