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Indledning
Alle børn og unge i Odense skal have de bedste rammer for at kunne udvikle sig personligt, fagligt og socialt, 
så de kan være parat til mere uddannelse, forberedte til det gode liv og siden være med til at skabe fremtidens 
demokrati og deltage i mangfoldige fællesskaber.

Den udfordring stiller nye krav til folkeskolen i Odense, som skal tilbyde nærværende læringsmiljøer til alle 
børn og unge uanset alder. Målet er, at alle gennemfører en uddannelse efter folkeskolen.

Udgangspunktet er, at den odenseanske folkeskole, jævnfør de seneste års kvalitetsrapporter, leverer god og 
kvalificeret undervisning. Undersøgelsen blandt de ældste elever viser dog en faldende motivation, og gen-
nemførelsen af en ungdomsuddannelse er langt fra målet. Der er derfor behov for at ændre skolens struktur, 
så der for de yngste elever etableres et trygt børnemiljø, som skaber gode forudsætninger for den basale 
indlæring. For de ældste elever etableres ungemiljøer, som skal støtte de svageste elever ved at etablere rele-
vante valgmuligheder, som kan fastholde deres motivation i en læringssituation. 

Forslaget til den nye struktur er derfor et bud på, hvordan folkeskolerne i Odense skal se ud i fremtiden for 
at leve op til de ambitioner. Samtidig tager den nye plan højde for, at det forventede fald i elevtallet over de 
kommende år vil reducere skolernes samlede budget med ca. 38 mio. kr. om året inden 2013.

Ved at ændre strukturen bliver det lettere at udvikle folkeskolen i en tid, hvor både elevgrundlaget og de 
økonomiske rammer forandrer sig hurtigere end tidligere. 

Den samlede strukturplan bygger på en ny retning og en ny tanke om, at børn og unge trods mange ligheder 
ikke er ens. De stiller forskellige krav til deres skole, hvis de både skal være trygge i de yngste klasser og be-
vare motivationen som teenagere.

Fremover vil undervisningen og den fysiske indretning på en del af de odenseanske skoler blive lavet om, så 
skolerne enten bliver til ’børneskoler’ med elever fra 0. til og med 6. klasse eller ’ungeskoler’ for de ældste 
elever. På andre skoler sker forandringen internt, hvor der bliver oprettet ’børnemiljøer’ for de yngste og 
’ungemiljøer’ for de unge i 7. til 10. klasse.

Afsnit 1 i strukturplanen uddyber den nye retning og tankerne bag forslaget. 

Afsnit 2 indeholder faktuelle oplysninger om blandt andet elevtal og økonomi. 

Afsnit 3 beskriver den fremtidige struktur i de ni lokalområder samt på det specialpædagogiske område. 

Afsnit 4 beskriver konsekvenserne af strukturændringen for medarbejderne.
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1 ny retning og ny tænkning på folkeskoleområdet

1.1 En ny vision på vej

Børn- og Ungeudvalget har i foråret 2010 fået et godt grundlag for at drøfte et forslag til en fremtidig vision 
for folkeskolen i Odense Kommune. Det er sket gennem spændende debatter og med indlæg fra blandt andre 
elever, forældre, lærere, ledere, skoler, organisationer og forskere.

Den nye vision tager afsæt i den udvikling, som samfundet er inde i, og som stiller nye krav til de kompeten-
cer, som børn og unge skal tilegne sig. Derfor skal vi skabe en folkeskole, som i indhold og struktur matcher 
de udfordringer, som børn og unge vil blive mødt med i fremtiden.

Målet er, at eleverne forlader folkeskolen med solide faglige, sociale og personlige kompetencer, så de er
parate til mere uddannelse. Derfor skal alle elever være en del af et vitalt læringsmiljø, hvor de bevarer
motivationen og fortsætter med at blive udfordret, selvom de holder op med at klatre i træer og begynder at 
gå med aviser.

Svigter motivationen, forsvinder en drivkraft, som er lige så vigtig for børn og unges udvikling og læring som 
sundhed og trivsel.

Men for at kunne tilbyde alle elever den rette undervisning, skal fremtidens folkeskole bestå af forskellige 
læringsmiljøer, der støtter og kvalificerer elevernes læring, kreativitet og innovative evner.

Alle børn og unge skal opleve naturlige sammenhænge i deres liv. Forældre, skolen og det omgivende sam-
fund skal arbejde sammen om at skabe meningsfulde sammenhænge, der gør det naturligt for børn og unge 
at bevæge sig mellem arenaer og fællesskaber.

Undervisningen skal tage afsæt i den enkelte elevs behov og forudsætninger, uanset om eleven er genert, 
højrøstet, smilende, ukoncentreret, fåmælt, ked af det, interesseret i geografi eller smykkedesign. Derfor skal 
vores elever møde professionelle voksne i skolen, som med hver deres styrke og faglighed, kan sikre de bedste 
muligheder for, at alle elever udvikler sig. Med spændende læringsmiljøer, sundhed, trivsel og sammen-
hænge i børn og unges liv vil flere elever være parate til mere uddannelse, når de forlader folkeskolen. 

De høje ambitioner for folkeskolen i Odense bliver udfordret af, at elevtallet i kommunen er faldende, hvilket 
betyder færre penge til skoleområdet fremover. Derfor skal der frigøres og omfordeles nogle penge og res-
sourcer for at sikre den nuværende kvalitet på skoleområdet. Forslaget om en anderledes skolestruktur vil 
imidlertid frigøre flere midler, end der skal frigøres på grund af det faldende elevtal, hvilket gør arbejdet med 
at skabe bedre læringsmiljøer i fremtiden skole muligt. 

I forslaget er inddraget anbefalinger fra Skolens Rejsehold 1)  samt KL 2) , som på forskellig vis har bidraget til 
den nationale debat om folkeskolens fremtid. 

Centrale byggeklodser i den nye vision og strukturplan er: 

■  Høj faglighed og bæredygtige skoler - afsnit 1.2
■  Børnemiljøer (for børn i alderen 0 – 12 år) og børneskoler (0. - 6. klasse) – afsnit 1.3
■  Ungemiljøer (for unge i alderen 12 – ca. 18 år) og ungeskoler (7. – 10. kl.) – afsnit 1.4.
■  Læringsmiljøer for alle – afsnit 1.5

 1)  ”Fremtidens folkeskole – én af verdens bedste”, Anbefalinger, 360-graders-eftersyn af folkeskolen gennemført af Skolens Rejsehold, juni 2010
 2) ”Nysyn på folkeskolen”, KL, maj 2010,.



Folkeskolerne i odense  – klar til Fremtiden

5

Strukturplan
forSlag

1.2 Høj faglighed og bæredygtige skoler

I Odense Kommune er målet, at alle elever skal gennemføre en ungdomsuddannelse, når de forlader 
folkeskolen. Men de seneste tal viser, at der fortsat er brug for en indsats specielt for elever med særlige 
behov. 

På fremtidige uddannelsesinstitutioner og på arbejdsmarkedet vil eleverne vil blive mødt af krav om et højt 
fagligt niveau og evnen til at kunne omstille sig. Samtidig skal de kunne begå sig i mange forskellige fælles-
skaber og miljøer.

For at komme den enkelte elev i møde og ruste ham eller hende til fremtiden skal skolen derfor kunne tilbyde 
en mangfoldig pædagogik, fleksible læringsmiljøer, differentieret undervisning og flere valgmuligheder. Dette 
vil ikke mindst have stor betydning for elever med særlige behov. Samtidig skal skolen kunne tilbyde eleverne 
forskellige typer af fællesskaber, hvor eleverne bliver udfordret i at relatere sig til andre på en konstruktiv 
facon, så de kan samarbejde.

Ambitionen om at sikre eleverne gode faglige kundskaber og fremme deres udvikling stiller høje krav til 
folkeskolen. Den enkelte skole skal helst have uddannede lærere med faglige kompetencer, der matcher hele 
folkeskolens fagrække. Herudover er der brug for særlige kompetencer som for eksempel ressourcepersoner 
indenfor læsning, matematik, AKT (adfærd, kontakt og trivsel), DSA (dansk som andetsprog) og vejledning, 
så ressourcepersonerne kan vejlede deres kollegaer. Kompetencer der alle støtter op om elever, som har det 
svært i folkeskolen.

Lærernes arbejde skal suppleres af andre faggrupper, som med deres kvalifikationer kan fremme og støtte 
elevernes læring.

Det er også et mål, at færre elever bliver udskilt til specialpædagogiske undervisningstilbud, men i stedet får 
tilbudt den rette undervisning i de almene klasser. Hvis det skal lykkes, kræver det, at den enkelte skole har 
lærere og pædagoger, der har særlige, faglige kompetencer. 

Skolens Rejsehold har analyseret sig frem til, at tresporede skoler er fagligt og økonomisk bæredygtige skoler. 
Det vil sige, at store skoler giver bedre muligheder for at lave inkluderende læringsmiljøer, holddeling og 
rekruttere lærere med relevante linjefag. Desuden vil der på store skoler være medarbejdere med mange 
forskellige faglige kompetencer, hvilket giver øget mulighed for faglig sparring internt. 

Med store årgange og højere klassekvotienter får man også mulighed for at udnytte ressourcerne bedre.
Skolerne kan danne fleksible hold på årgangene, hvor eleverne både kan blive undervist i deres egen klasse 
samt i større og mindre hold.De fleksible strukturer giver desuden mulighed for, at man mere præcist kan 
rette undervisningen mod elever med særlige faglige udfordringer. Endeligt skaber store årgange grundlag 
for at etablere mange forskellige fællesskaber for den enkelte elev.

Skolens Rejseholds analyse viser, at der er meget store forskelle på, hvad det koster at drive skoler fra kom-
mune til kommune. Men studier af sammenhængen mellem skolestørrelse og grundskoleudgifter viser, at 
store skoler på grund af stordriftsfordele generelt er billigere end små skoler, hvis man regner det ud i om-
kostninger pr. elev. Dette bekræftes også af KREVIs undersøgelse af konsekvenser af en ændret skolestruk-
tur. 3)  Samme tendens er gældende i Odense Kommune.

Geografiske eller bygningsmæssige hensyn kan betyde, at det kan være vanskeligt at samle tre eller flere spor 
på alle klassetrin på samme skole. I stedet foreslår blandt andre Skolens Rejsehold og Danske Skoleelever, at 
man deler skolen op på tværs, hvilket også er den centrale tanke i arbejdet med at etablere børne- og unge-
miljøer samt børneskoler og ungeskoler i Odense.  

  3) ”Konsekvenser af en ændret skolestruktur”, Det Regionale og Kommunale Evalueringsinstitut, august 2010.
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 1.3 Børnemiljøer
Et overordnet mål i kommunens Børn- og Ungepolitik er, at der skal være helhed og sammenhæng i børn og 
unges hverdag. Børn og forældre skal opleve sammenhæng i de læringsmiljøer, som de møder i dagtilbud, 
skole, SFO og i fritiden.

Visionen er at videreudvikle sammenhængende børnemiljøer, hvor alle børn i alderen 0 – 12 år har optimale 
muligheder for at udvikle sig og lære noget. Et bredt samarbejde mellem skole, SFO, forældre, fritidsklub-
ber, dagtilbud, foreningsliv og andre interessenter i lokalområdet er grundlaget for et udfordrende og godt 
børnemiljø.

Børnemiljøerne skal igennem et stærkt samarbejde mellem lærere og pædagoger sikre, at eleverne får en 
fleksibel, udfordrende og varieret dag til gavn for elevernes læring.  

Børnemiljøerne skal sikre en god og glidende overgang fra børnehus til skole med tryghed, forudsigelighed, 
kendte rammer og nære relationer som gennemgående værdier. Overgangen skal sikres i et tæt samarbejde 
med forældrene.

Strukturen i børnemiljøerne skal passe til elevernes forskellige alderstrin og støtte deres udvikling. Eleverne 
skal i takt med deres udvikling have flere valgmuligheder og møde forskellige miljøer, så de løbende udvikler 
deres evne til at træffe selvstændige valg og navigere i fleksible miljøer. Det skal sikre eleverne en smidig og 
naturlig overgang fra børnemiljø til ungemiljø.

Om børnemiljøer:

■  Børnene skal møde faglige udfordringer, som passer til deres kompetencer.
■  Børnene skal have styrket deres motivation, så de bevarer lysten til at lære mere.
■  Med inspiration fra heldagsskoler (skolegang fra kl. 8 til 15.30) og skoler med ’det brede læringsbånd’ 

(skolegang fra kl. 8-14), hvor undervisningsbegrebet er udvidet og strukturen i skoledagen lagt om, skal 
eleverne arbejde på tværs af klasser, alder og relationer og gerne i hold.

■  De professionelle voksne skal arbejde på tværs af personlige egenskaber og faglige kompetencer.
■  Eleverne skal konstant udvikle deres evne til at træffe valg og navigere i fleksible miljøer.
■  Overgangen fra dagtilbud til skole skal være glidende, tryg, forudsigelig og præget af nære relationer mel-

lem børn og voksne til gavn for alle, ikke mindst for børn med særlige behov.
■  Sammenhængen og overgangen fra børnemiljø til ungemiljø skal være naturlig.
■  Klubtilbud og fritidsklubber skal binde skole, forældre og foreningslivet sammen.
■  De voksne skal arbejde sammen og udnytte hinandens forskelligheder, så børnene oplever en fælles 

lærings- og samværskultur.

I Odense er målet at tænke børnemiljøer ind på alle folkeskoler med elever fra 0. til 6. klasse.

Børneskoler
I forlængelse af tanken om børnemiljøer kan man etablere børneskoler for børn i 0. til 6. klasse, hvor de 
fysiske rammer og de pædagogiske muligheder er rettet specielt mod de yngste elever i skolen.

Børneskolerne vil få flere klasser på hver årgang, hvilket giver fleksibilitet, når undervisningen skal planlæg-
ges. Samtidig bliver det lettere at lave hold, og i en stor gruppe af jævnaldrende får børnene lettere ved finde 
venner og prøve forskellige grupper af.

Syv skoler vil fysisk blive omlagt til børneskoler for 0. til 6. klasses elever. De syv skoler er: Stige Skole,
Dalum Skole, Højby Skole, Hunderupskolen, Åløkkeskolen, Ubberud Skole og Kroggårdskolen.

Børneskolerne skal i lighed med børnemiljøerne sikre en god og glidende overgang fra dagtilbud til skole via 
tryghed, forudsigelighed, kendte rammer, nære relationer og i et tæt samarbejde med forældrene.

I børneskolen skal eleverne løbende udvikle deres evne til at træffe valg, sige fra, bakke op og lære at navigere 
i fleksible miljøer, så overgangen fra børneskole til ungeskole bliver naturlig. 

Børneskolen er kendetegnet ved, at både lærere og pædagoger er en del af elevernes hverdag med skole, SFO 
og klub.  
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Børneskolerne skal have et tæt samarbejde med de ungeskoler, hvor eleverne senere skal gå, så de stille og 
roligt bliver modnet. På ungeskolen er rammerne om undervisningen mere fleksible og indeholder en større 
vifte af valgmuligheder, og derfor skal sårbare børn have en ekstra hånd.

En særlig linje i børneskolerne kunne også være en mulighed – eksempelvis en idrætsskole. Odense Kom-
mune har indgået en samarbejdsaftale med Team Danmark om at etablere mindst én idrætsskole i perioden 
2009-2012. På en idrætsskole får eleverne udover den obligatoriske undervisning i idræt 2 ekstra idrætstil-
bud i dagtimerne, så elevernes alsidige fysisk, psykiske og sociale udvikling bliver styrket. Odense Kommune 
ønsker i samarbejde med foreningslivet at give en række skoler mulighed for at øge deres fokus på idræt, 
bevægelse og sundhed.

Miljøskifte
Et miljøskifte efter udgangen af 6. klasse er ofte er en positiv oplevelse for eleven, fordi en ny skole giver nye 
muligheder både fagligt og menneskeligt. Ønsket støttes også bl.a. af DSEs4) forslag om at etablere store cen-
trale overbygningsskoler for de ældste elever.

En del elever flytter allerede i dag skole i løbet af 7.– 9. klasse, hvilket kan have mange årsager. Nogle gange 
er der behov for luftforandring og nye relationer, andre gange har eleven særlige faglige ønsker, eller der er 
kammerater på en anden skole, der trækker. Når eleverne kommer i 13-årsalderen, er de mere mobile og kan 
ofte selv cykle eller tage bussen til den skole og de kammerater, de hellere vil være sammen med. 

Ved at bygge og geare et miljø udelukkende til unge, kan man forvente, at de unge både forbliver motiveret, 
vil lære noget mere, får lyst til at blive i skolen og engagere sig i egen læring og udvikling. 

For nogle elever kan overgangen mellem forskellige tilbud dog være vanskelig at håndtere. Dette vil også 
gælde overgangen mellem en børne- og et ungeskole. Derfor skal der arbejdes på at etablere forskellige broer 
og samarbejder, så eleven trygt kan skifte skole. Et godt samarbejde mellem de professionelle voksne på sko-
lerne, inddragelse af eleven og forældrene kan hjælpe på processen. 

1.4 ungemiljøer 
Ungemiljøerne skal opbygges, så de i højere grad sikrer, at de unge er parate til en ungdomsuddannelse, 
også de 15-20 procent, som i dag ikke tager en uddannelse. Motivation er helt afgørende for, om de unge får 
tilstrækkeligt udbytte af skolegangen. Men hvor eleverne i de yngste klasser har masser af gejst og lyst til at 
lære, aftager motivationen ofte hos unge i de ældste klasser.

KL peger i rapporten ”Nysyn på folkeskolen” på erfaringer fra Sverige, hvor eleverne i udskolingen selv er 
med til at tilrettelægge deres skoledag, hvilket fører til høj motivation. Derfor skal de unge have en bred vifte 
af fag at vælge fra.

Personlige erfaringer fra et folkeskoleforløb, hvor forældrene og den unge selv har været inddraget, vil også 
være en uvurderlig støtte, når den unge snart skal træffe egne, bindende og helt afgørende beslutninger om 
sin fremtidige tilværelse.

Unge er forskellige med hver deres særlige forudsætninger. Ungemiljøerne skal udvikle alle unges kompe-
tence til at vælge. Og derfor er det afgørende at være opmærksom på, at man eksempelvis skal tackle elever, 
som har svært ved at vælge, anderledes end elever med meget klare mål for livet. 
 
Ungemiljøerne skal skabes gennem et udvidet samarbejde mellem skoler, gymnasier, erhvervsskoler, andre 
ungdomsuddannelser, ungdomsskoler, klubber, foreningsliv og lokalområderne. De ældste elever skal i langt 
højere grad end i dag have mulighed for at lære i en undervisning med forskellige læringsformer og hold-
dannelser. Der skal være bedre muligheder for at vælge lige præcis de fag – boglige, praktiske eller musisk-
kreative – som de unge er motiveret for og efterspørger. Undervisningen kan varetages af flere forskellige 
faggrupper og i forskellige rammer. Skoledagen skal planlægges langt mere fleksibelt, og IT skal tænkes ind i 
størst mulig omfang. 

  4) Foreningen DSEs (Danske Skoleelever) oplæg ”Alles fremtid – et fælles ansvar”
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Om ungemiljøer:

■  Dynamiske læringsmiljøer der fastholder elevernes lyst til at lære.
■  Fokus på teori og praksis og koblingen mellem disse – gerne i samarbejde med ungdomsskolen, fritids- og 

ungdomsklubber, foreningslivet, erhvervslivet og lokalsamfundet.
■  Styrket samarbejde med ungdomsuddannelserne med særlig vægt på brobygning for at styrke deres valg 

af ungdomsuddannelse.
■  Eleverne skal tilskyndes til at deltage i mange forskellige fritidstilbud som f.eks. ungdomsskolens almen 

undervisning, ungdomsklubberne og foreningstilbud. 
■  Der skal være et stort udvalg af fag, som de unge er motiveret for og efterspørger.
■  Tilbud om erhvervsklasser i samarbejde med ungdomsskole, erhvervsskole og arbejdsmarked.
■  Flere idræts- og bevægelsestilbud i skoletiden i samarbejde med det lokale fritids- og foreningsliv.

I Odense er målet at tænke ungemiljøer ind på alle folkeskoler med elever fra 7.-9. klasse.

ungeskoler
Alle skoler med elever i 7. - 10. klasse skal etablere et ungemiljø for de ældste elever. 

Tre skoler vil fysisk blive omlagt til ungeskoler for 7.-10. klasseelever. De tre skoler er Næsby skole, Vestre 
skole og Hjalleseskolen. 

Ungemiljøer med flere klassetrin pr. årgang samt ungeskoler vil give mulighed for at samle faglige kompe-
tencer målrettet skolens ældste elever. 

En samling af faglige kompetencer, som er målrettet de ældste elever, vil give mulighed for:

■  Et større udbud af valgfag. 
■  En særlig specialisering indenfor bestemte fagområder.
■  Særlige tilbud til bestemte grupper af elever - eksempelvis bogligt svage elever, højt begavede elever
 eller elever med en særlig interesse for bestemte fag. 

Ungeskolerne vil samtidig få mulighed for at indrette og anvende hele skolens område til at skabe et 
læringsmiljø til eleverne i 7.- 10. klasse. 

En særlig fysisk indretning samt regler og rammer, der er tilpasset de ældste elever i skolen, giver gode mu-
ligheder for at skabe et spændende ungemiljø. 

1.5 læringsmiljøer for alle 

Der skal fortsat arbejdes på at skabe læringsmiljøer, som kan imødekomme alle børn. Stærke og inklu-
derende fællesskaber er en nødvendighed for, at alle børn skal kunne udvikle faglige, sociale og personlige 
kompetencer og nå deres ypperste.

Som situationen er i dag, bliver flere end hver 20. elev på landsplan skilt ud fra den almene undervisning for 
at blive undervist på specialskoler, i specialklasser eller på interne skoler på opholdssteder m.v. Dette har – 
som Skolens Rejseholds eftersyn for nyligt har vist - en række uheldige konsekvenser. Der sker en niveaude-
ling mellem elever i almen- og specialtilbud, den almene folkeskole svækkes ressourcemæssigt, og endelig er 
specialundervisning af udskilte elever meget ressourcekrævende. 

Odense Kommune har i de seneste år ikke oplevet den samme markante stigning i antallet af elever, der ud-
skilles, som mange andre kommuner har 5). Alligevel er der fortsat behov for at arbejde med tiltag, der sørger 
for, at eleverne forbliver i det almene system. Dette fremgår også af Odense Kommunes rummeligheds-
undersøgelse, gennemført i samarbejde med OLF i 2009. Reel inklusion af elever, hvis udvikling kræver en 
særlig hensyntagen eller støtte, kræver blandt andet at:
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■  Det pædagogiske personales kompetencer på det specialpædagogiske område skal øges.
■  De særlige specialpædagogiske miljøer (specialskoler- og afdelinger) bruges som udgangspunkt for opbyg-

ning af kompetencecentre i samarbejde med almensystemet. 
■  PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) fortsat skal fremme inklusion på skolerne via sin konsultative 

og rådgivende funktion. 
■  Skolerne skal arbejde målrettet med fleksible organiseringsformer og differentierede læringsmiljøer.

Selv om de almene læringsmiljøer bliver indrettet med henblik på at imødekomme alle elever, vil der også 
fremover være elever, som har brug for et undervisningstilbud, som er så specialiseret, at det ikke kan skabes 
i det almene system.

Mens for eksempel specialklasser og heldagsafdelinger er forbeholdt elever, som har gavn af tilknytning til et 
alment tilbud, skal specialskolerne være for elever med særligt svære eller sjældent forekommende vanske-
ligheder.

Der skal tages intensivt, fagligt kvalificeret og målrettet hånd om disse elever, så også de kan opleve sig som 
en del af et stærkt læringsmiljø og et inkluderende fællesskab.

Det er en væsentlig pointe, at der skal stilles ambitiøse lærings- og udviklingsmål for alle elever uanset deres 
vilkår, forudsætninger og undervisningstilbud. Alle undervisningstilbud skal være gearet til at tage udgangs-
punkt i den enkelte elevs læringsbehov og -muligheder.

5) I Odense Kommune er der en udskillelsesprocent på 3,9 pct., hvilket er væsentligt lavere end på landsplan med 5,6 pct. Se afsnit 3.4 Konkret plan for de 
specialpædagogiske tilbud.
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2 rammer og forudsætninger
Den nye struktur er udarbejdet med baggrund i den nye vision, de eksisterende rammer og følgende forud-
sætninger:

■  Elevtalsudviklingen – der bliver færre elever og dermed færre penge.
■  De økonomiske udfordringer – området er under økonomisk pres.
■  De fysiske rammer – åbner muligheder og sætter begrænsninger.

Hvis forslaget til en ny struktur bliver realiseret, får planen også konsekvenser for de pædagogiske rammer 
på skolerne, på lokal- og nærmiljøet, på mulighederne for et friere skolevalg samt på skolernes nuværende 
ledelsesstruktur.
 

2.1 Elevtalsudvikling
Af tabellen kan man se, at det faktiske elevtal er faldet fra skoleåret 2007/08 og frem til 2009/2010, og at 
prognosen for det fremtidige antal elever og klasser også peger på færre elever i de kommende år. 

  

Hvis prognosen holder stik, medfører det faldende elevtal, at skoleområdet vil få tilført væsentligt færre mid-
ler i de kommende år, beregnet til ca. 38 mio. kr. i år 2013.

Udviklingen i elevtallet vil være forskellig fra bydel til bydel. Under de enkelte områder kan man se en mere 
detaljeret opgørelse over elevtalsudviklingen.

2.2 Økonomiske udfordringer 
anlæg
Odense Kommune har en samlet årlig anlægsramme, der fastlægger, hvor mange penge kommunen må 
bruge på moderniseringer, nybyggeri og ombygninger. Byrådet vedtog i 2000 en moderniseringsplan for 
folkeskolerne i Odense, som betyder, at skolerne hvert år frem mod 2013 må bruge ca. 30 mio. kr. på mo-
derniseringer. Den samlede moderniseringspulje var på 291 mio. kr. i 00-prisniveau, og i 2010 er alle skoler 
på nær Abildgårdskolen, Holluf Pile Skole, Hjalleseskolen, Højstrupskolen og Kragsbjergskolen blevet 
moderniseret med grupperum til elever, lærerarbejdspladser og opgradering af skolebiblioteket til ”Skolens 
pædagogiske servicecenter”. 

Hvis den nye strukturplan bliver vedtaget, foreslås moderniseringspuljen på ca. 30 mio. kr. årligt fra 2013 
brugt på at realisere visionen om Fremtidens Skole.
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Drift
Skoleområdet får hvert år et budget at arbejde ud fra på baggrund af Odense Kommunes befolkningsprog-
nose, som bygger på en fremskrivning af befolkningstallet. Derudover bliver faktorer som til- og fraflytnings-
tendenser, nye boligområder mv. indregnet i prognosen.

I disse år – og i årene fremover – viser prognosen, at der vil være en markant nedgang i antal 6-16-årige 
i Odense Kommune og dermed færre elever i skolerne. Det faldende antal elever betyder, at den samlede 
budgetramme til skoleområdet bliver reduceret år for år. Reduktion af den samlede budgetramme betyder, at 
hver enkelt skole får færre penge at drive skole for, da en del af budgettet er forbeholdt faste omkostninger, 
som man ikke umiddelbart kan reducere.

Det reducerede budget til skoleområdet har allerede medført, at mange skoler de senere år har oplevet, at 
økonomien er blevet meget stram. Blandt andet har de ikke været i stand til at tilbyde det vejledende antal 
timer, som Undervisningsministeriet har fastlagt, men har tilbudt et timetal mellem minimumstimetallet 
og det vejledende timetal. Byrådet vedtog derfor i forbindelse med budgettet for 2010 at bevilge 14 mio. kr. 
årligt, så alle skoler igen har været i stand til at tilbyde det vejledende timetal fra 1. august 2010.

Beslutningen om at tilbyde det vejledende antal timer til alle klasser uanset størrelse har haft konsekvenser 
for de relativt store klasser, hvor der tidligere var mulighed for at sættes ekstra lærerkræfter ind på en klasse 
med eksempelvis 24 elever. I dag får alle klasser uanset størrelse tilbudt det vejledende antal timer.

Grafen nedenfor viser, at budgettet reduceres løbende trods de ekstra 14 mio. kr. årligt.

 

Den generelle økonomiske situation i kommunen – affødt af blandt andet regeringens genopretningsplan om 
nulvækst i kommunernes økonomi - betyder, at man ikke kan forvente, at der vil blive tilført ekstra midler til 
at opretholde det vejledende timetal fremover. I stedet kan man forvente yderligere krav om effektivisering 
og besparelser. 

Hvis man vil fastholdelse timetallet og gennemføre nye tiltag, skal pengene hentes fra omprioriteringer og 
omlægninger af midler indenfor skoleområdet. Et vigtigt redskab er i den sammenhæng at nedbringe antallet 
af klasser gennem:

■  Sammenlægning af klasser og skoler.
■  Ændring af distrikter, så de fysiske rammer på skolerne bliver udnyttet bedre.
■  Nedlæggelse af skoler.

Vælger man ikke at ændre på strukturen, vil de fleste skoler på grund af det faldende elevtal ikke kunne 
opret holde det nuværende serviceniveauet. 
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Den gennemsnitlige klassekvotient er i 2010 på 20,1 i Odense Kommune, og med de foreslåede strukturom-
lægninger stiger den til 21,9 i 2018. Til sammenligning havde Hørsholm i 2009 landets højeste klassekvotient 
med 23,4 elever, landsgennemsnittet lå på 20,5, mens Brønderslev ifølge De Kommunale Nøgletal med 16,6 
elever havde landets laveste klassekvotient.

2.3 fysiske rammer – muligheder og begrænsninger

For de fysiske rammer på skoleområdet indebærer strukturplanen primært:

■  Omdannelse af en række skoler (primært 0.-9. klasse) til henholdsvis børneskoler (0.-6. klasse)
 og ungeskoler (7.-10. klasse). 
■  Distriktsændringer, der tilpasser elevgrundlaget til de enkelte skolers kapacitet. 
■  Nedlæggelse af skoler

Ved at nedlægge skoler vil der i de pågældende områder være mulighed for at udnytte den ledige kapacitet til 
andre kommunale formål, f.eks. 

■  Placering af CSV (Center for Specialundervisning for Voksne)
■  Omplacering af specialskolen Enghaveskolen, som har store pladsproblemer 
■  Sundhedshus
■  Fritidsaktiviteter
■  Idrætsefterskole
■  Efterskole for unge med særlige behov
■  Aktiviteter for musikskolen 

Strukturplanen tager udgangspunkt i de eksisterende fysiske rammer, som skolerne har i dag, og derfor 
skal der så vidt muligt ikke afsættes ekstra midler til ud- eller ombygning skolerne. Der vil naturligvis være 
forslag, hvor det bliver nødvendigt at lave mindre udbygninger på skolerne eller andre fysiske tilpasninger. 
Eksempelvis kræver ungeskoler (7.- 9. klasse) nogle andre rammer og læringsmiljøer end børneskoler (0.-6.
klasse). 

Derfor er det også vigtigt at undersøge, hvordan de eksisterende rammer på skolerne kan indgå i og tilpasses 
forslagene i strukturplanen. Skolerne er meget forskelligt indrettet og der er store forskelle på udformningen 
af de fysiske rammer skolerne imellem. Odense Kommunes moderniseringsplan har betydet, at de skoler, der 
er blevet moderniseret, har fået:

■  Indrettet grupperum
■  Udbygget skolebibliotek til pædagogisk servicecenter
■  Rum til lærerforberedelse

Moderniseringen er næsten udelukkende gennemført inden for de ovenfor nævnte tre områder, dog er en 
række naturfagslokaler blevet renoveret.

Mange skolers faglokaler er meget gamle og nedslidte, ligesom klasselokalerne på hovedparten af skolerne 
fortsat er på en størrelse på 48 m2.

2.4 opmærksomhedspunkter
Skolenedlæggelser og andre større strukturændringer har afledte konsekvenser i forhold til de pædagogiske 
muligheder, lokalmiljøet og mulighederne for skolevalg, både på kort og på langt sigt. Strukturplanen kan 
også få betydning for skolernes ledelsesstruktur.

2.4.1 pædagogiske muligheder og konsekvenser

Det kan være vanskeligt at overføre de særlige styrker, som de skoler, der skal nedlægges eller omlægges, 
rummer. Nogle af de skoler, der foreslås nedlagt, har eksempelvis nogle særlige kompetencer i forhold til 
inklusion af sårbare og udsatte børn og i forhold til tosprogede elever.
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Skolernes særegne kendetegn og særlige styrker er ofte udviklet over en lang periode, og er en kombination af 
blandt andet personalets faglige kompetencer, skolens kultur og organisering.
 
Megen viden og mange kompetencer kan fastholdes ved, at de modtagende skoler åbent møder de nye med-
arbejdere og aktivt inddrager de mange gode erfaringer, som medarbejderne har fra deres tidligere skole. 
Derfor kan den ny struktur på lang sigt blive en styrke for skolerne, da de får inspiration fra medarbejdere fra 
andre skoler.

En stor strukturomlægning er dog ikke en hurtig løsning på folkeskolens mange udfordringer. Man må for-
vente en overgangsperiode, hvor der vil være fokus på strukturen, overførelsen af elever og medarbejdere og 
etablering af de nye organisationer, inden den faglige udvikling igen får den fulde opmærksomhed. 

Strukturændringen er en langsigtet satsning, hvor resultaterne først vil vise sig om flere år. Ambitionen er, at 
den nye struktur vil gøre vejen mod fremtidens skole mere farbar.

2.4.2 lokal- og nærmiljø

Beslutninger om skolenedlæggelser og omlægninger af skoler til børneskoler og ungeskoler vil få en betyd-
ning for de lokalområder, der bliver berørt.

De faglige begrundelser for at nedlægge og omlægge skoler har været omtalt i det indledende afsnit omkring 
baggrunden for strukturovervejelserne. Ét af de væsentlige argumenter er, at det pædagogisk er vigtigt med 
bæredygtige enheder i form af skoler med flere spor på de enkelte årgange, så der bliver mulighed for en 
faglig spændvidde hos personalet og mulighed for holddeling og differentieret undervisning på årgangene.

En konsekvens af at etablere større og mere bæredygtige skoler er, at en række skoler i kommunen bliver 
nedlagt, og at nogle skoler bliver lavet om til at være enten børneskole (0. - 6. klassetrin) eller ungeskole (7. - 
10. klassetrin).

En lukning af en skole i et lokalområde vil af beboerne blive oplevet som en forringelse af deres lokalområde. 
Skolen er ofte det naturlige samlingspunkt og omdrejningspunkt for forskellige aktiviteter i kvarteret, og 
mange har netop bosat sig i et bestemt område på grund af skolen. Forældrene har ofte oplevet stor tryghed 
ved de mindre skoler, som de oplever som mere overskuelige og trygge for særligt de yngste elever. 

En konsekvens af skolenedlæggelser i området kan derfor være, at det fremover vil være mindre attraktivt at 
flytte dertil. 

Afhængig af strukturen i og omkring lokalområdet kan nedlæggelse eller omlægning af skoler indebære 
en risiko for, at en del af forældrene og eleverne vil fravælge folkeskolen og i stedet vælge en privat- eller 
friskole.

2.4.3 Det friere skolevalg

Lovgivningen 6)  giver ret til frit skolevalg inden for de grænser, som byrådet fastlægger. Forældre kan frit 
vælge en anden folkeskole end distriktsskolen til deres barn, hvis der er plads på den ønskede skole. Det frie 
skolevalg er derfor begrænset af skolernes kapacitet. Elever fra et andet skoledistrikt kan kun optages, hvis 
der er ledige pladser i klassen. 

Ved at optimere skolestrukturen i Odense Kommune stiger den gennemsnitlige klassekvotient, så der vil 
blive færre ’ledige pladser’ i den enkelte klasse. Det vil resultere i, at en øget andel af forældre og elever, der 
ønsker optag på anden skole end distriktsskolen, får afslag på deres ansøgning. For mange vil et afslag blive 
opfattet som en forringelse af vilkårene for det friere skolevalg og kan måske resultere i, at flere forældre 
søger mod privat- og friskoler.

  6) Lov nr. 335 om mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser
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For at fremme integrationen af børn og unge i Odense Kommune fremhæves det i integrationsplanen for 
børn og unge, at Odense Kommune ønsker at understøtte kulturmødet mellem børn og unge på tværs af 
alder, køn, etnicitet og social baggrund. 

For at fremme kulturmødet og bevægeligheden mellem forskellige områder i kommunen har Odense Kom-
mune indlagt etnicitet som kriterium ved optagelse på anden skole end distriktsskolen: ”Elever, der fremmer, 
at skolens elevsammensætning kommer til at afspejle samme etniske sammensætning som i kommunen 
generelt, optages før øvrige elever”. 

De højere klassekvotienter vil give færre muligheder for elever og forældre for aktivt tilvalg af anden skole 
end distriktsskolen og herigennem understøtte kulturmødet.

2.4.4 ledelsesstruktur

Den foreslåede strukturplan vil nødvendiggøre, at der ændres på ledelsesstruktur og –profiler. Ledelserne 
på skolerne skal geares til at understøtte strukturændringen og implementeringen af de beskrevne børne- og 
ungemiljøer. Der vil i den forbindelse blive behov for kompetenceudvikling af skoleledelserne.

Man kan blandt andet overveje at optimere ledelsesstrukturen ved par-skolerne (de skoler, hvor skolerne 
er delt op i en børne- og en ungeskole med fælles skoledistrikt). Det foreslås, at strukturen bygges op med 
en skoleleder for to eller flere enheder og to – tre pædagogiske afdelingsledere, hvor en pædagogisk afde-
lingsleder bliver leder for henholdsvis en børneskole, en ungeskole og eventuelt en specialafdeling. Admini-
strationen tænkes samlet på en skole med en administrativ afdelingsleder under skolelederen.

ledelsesstruktur på almenskole bestående af
børneskole, ungeskole og specialafdeling:

Pædagogisk
afdelingsleder
af børneskole

Pædagogisk
afdelingsleder
af ungeskole

Administrativ
afdelingsleder,
leder af skolens
administration

Pædagogisk
afdelingsleder

af specialafdeling

Skoleleder, leder
 af den samlede skole
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3 forslag til strukturplan
I dette afsnit kobles visionen for fremtidens skole med de givne rammer og forudsætninger gennemgået i 
ovennævnte afsnit til et konkret forslag til ny skolestruktur. Indledningsvist præsenteres et overblik over for-
slagets ændringer opdelt på de enkelte områder. Dernæst gives et overblik over de økonomiske konsekvenser 
af strukturforslaget.

3.1 Samlet overblik 

I denne del af strukturplanen præsenteres først et kort overblik over, hvordan en strukturændring berører de 
enkelte almen-skoler. Dernæst gives et overblik over forslagets samlede økonomi. Strukturforslagets kon-
sekvenser for de specialpædagogiske tilbud præsenteres for sig selv i afsnit 3.4.

Nedenstående tabel viser, hvordan skolerne i de enkelte områder vil blive berørt, hvis strukturforslaget rea-
liseres.

Område/Skole
0.- 9. klasse

skole børne-
 og ungemiljø)

Børneskole
0.-6. klasse

Ungeskole
7.-9. (10.) klasse Skolelukning Distriktsændring

Område 1

Abildgårdskolen X X

H.C. Andersenskolen X X

Humlehaveskolen X

Seden Skole X X

Agedrup Skole X

Område 2

Rosengårdskolen X X

Tingkærskolen X X

Holluf Pile Skole X

Tornbjerg Skole X

Område 3

Provstegårdskolen X X

Tarup Skole X X

Paarup Skole X

Højstrupskolen X

Område 4

Ejbyskolen X

Kragsbjergskolen X X

Risingskolen X X

Munkebjergskolen X X

Sct. Hans Skole X X

Område 5

Forslag A

Stige Skole X X

Søhusskolen X X

Lumby Skole X

Område 5

Forslag B

Stige Skole X

Søhusskolen X X

Lumby Skole X X
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De tre specialskoler Nørrebjergskolen, Enghaveskolen og Bækholmskolen samt CSV beskrives i afsnit 3.4 
”Konkret plan for det specialpædagogiske område”.

Område 5

Forslag C

Stige Skole X X

Søhusskolen X X

Lumby Skole X X

Område 6

Forslag A

Dalumskolen X X

Hjalleseskolen X (inkl. 10. kl.) X

Højby Skole X X

Højmeskolen X X

Rasmus Rask-Skolen X X

Sanderumskolen X X

Skt. Klemensskolen X

Tingløkkeskolen X X

Område 6

Forslag B

Dalumskolen X X

Hjalleseskolen X

Højby Skole X X

Højmeskolen X X

Rasmus Rask-Skolen X X

Sanderumskolen X X

Skt. Klemensskolen X

Tingløkkeskolen X X

Område 7

Hunderupskolen X X

Vestre Skole X X

Åløkkeskolen X

Område 8

Forslag A

Ubberud Skole X

Korup Skole X

Bækholmskolen

Område 8

Forslag B

Ubberud Skole X

Korup Skole X

Område 9

Forslag A

Kroggårdsskolen X X

Næsby Skole X (inkl. 10. kl.) X

Spurvelundskolen X

Område 9

Forslag B

Kroggårdsskolen X X

Næsby Skole X (inkl. 10. kl.) X

Spurvelundskolen X

Forpligtende samarbejde mellem alle skoler med 7.-9. (10.) klasseelever

Den nye skole i centrum
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3.1.1 oversigt over den samlede økonomi i forbindelse med ny skolestruktur
I dette afsnit gennemgås den samlede økonomi i forbindelse med den foreslåede nye skolestruktur.

Konsekvensberegningerne er opdelt i følgende dele: 

■  Klassedannelse: opgør den forventede ændring i udgiften, som konsekvens af den foreslåede struk-
turændring for området. Beregningen er foretaget på baggrund af elev- og klassetalsprognosen. 

■  Faste udgifter: opgør den forventede ændring i udgiften til ledelse, rengøring og ejendomsudgifter som 
konsekvens af de foreslåede strukturændringer.

■  Befordring: opgør de forventede øgede udgifter til befordring af elever.

Elev- og klassetalsprognosen for de enkelte skoler beregnes med udgangspunkt i befolkningsprognosen for 
Odense Kommune samt eksisterende elevdata fra de seneste tre skoleår

Befolkningsprognosen er udarbejdet på baggrund af udviklingen i fraflytnings- og tilflytningsandel, dødshyp-
pighed for de enkelte aldersgrupper samt fertilitetsniveauet for de sidste fire år.

Antallet af nye 0. klasseelever i et skoledistrikt beregnes ud fra antallet af 6-årige (skolestartere) bosiddende i 
skoledistriktet fratrukket den forventede andel af de 6-årige, der vælger en anden folkeskole end distriktssko-
len (jf. det frie skolevalg) eller vælger privatskole. Den forventede andel af børn, der vælger distriktsskolen er 
anslået på baggrund af elevdata fra de seneste tre år.

Udviklingen i antallet af 6-årige bygger frem til 2015 på børn, der allerede er født. De efterfølgende år vil 
antallet være afhængig af den forventede fertilitet. Disse tal vil derfor være behæftet med større usikkerhed.
 
Klassedannelse for 1.-9. klasse er baseret på den andel af distriktets elever, som skolen forventer at fastholde. 

I nogle områder er forslaget forbundet med ekstra udgifter – f.eks. skoleflytning, udbygning mv. 

Nogle af ændringsforslagene i områderne hænger indbyrdes sammen. Derfor kan det have betydning for 
muligheden for gennemførelsen af strukturændringerne i nogle områder, hvis et eller flere områder udgår af 
planen.
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Tabellen viser, at hvis man gennemfører samtlige forslag vil der være et forventet provenu på 36,9 mio. kr. i 
2011-12, stigende til 72,6 mio. kr. i 2018-19. Som tidligere beskrevet falder elevtallet, og der sker derfor også 
en regulering af budgettet med 25,7 mio. kr. i 2011-12 stigende til 33,2 mio. kr. i 2018. Variation over årene 
skyldes ændring i den aldersmæssige elevsammensætning. Sammenholder man de to talrækker fremkommer 
det netto-provenu, som kan bruges til at styrke tiltag, der understøtter visionen for fremtidens skole. Vælger 
man kun dele af forslaget, reduceres netto-provenuet tilsvarende.

Årsagen til, at netto-provenuet svinger mellem 11,2 og 6,7 mio. i de første tre år, er at nedjusteringen af bud-
gettet sker hurtigere end de strukturelle ændringer kan gennemføres og effekten af ændringerne slår igen-
nem. 
 
Der skal gøres opmærksom på, at strukturforslagene foreslås at træde i kraft pr. 1. august 2011, hvorfor be-
sparelsen det første år udgør 5/12 af 36,9 mio. kr.

    2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Område 1   -5.004 -5.544 -6.084 -8.176 -8.716 -9.256 -9.256 -10.336

 Abildgård, H.C.Andersen, Humlehave, 
 Agedrup og Seden Klassedannelse  -540 -1.080 -1.620 -1.620 -2.160 -2.700 -2.700 -3.780
  Faste udgifter  -4.464 -4.464 -4.464 -6.556 -6.556 -6.556 -6.556 -6.556
  Befording  0 0 0 0 0 0 0 0

Område 2   -571 -2.191 -2.191 -5.607 -4.527 -4.527 -5.607 -6.147 

 Holluf Pile, Rosengård, Tingkær og Tornbjerg Klassedannelse  -540 -2.160 -2.160 -3.780 -2.700 -2.700 -3.780 -4.320
  Faste udgifter  -1.231 -1.231 -1.231 -3.027 -3.027 -3.027 -3.027 -3.027
  Befording  1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Område 3   -5.562 -8.262 -9.342 -12.369 -13.449 -13.989 -13.989 -15.609

 Højstrup, Paarup, Provstegård og Tarup Klassedannelse  -2.160 -4.860 -5.940 -6.480 -7.560 -8.100 -8.100 -9.720
  Faste udgifter  -3.952 -3.952 -3.952 -6.439 -6.439 -6.439 -6.439 -6.439
  Befording  550 550 550 550 550 550 550 550

Område 4   -3.309 -3.309 -3.309 -5.462 -5.462 -5.462 -5.462 -5.462

 Ejby, Kragsbjerg, Munkebjerg, Rising og Sct. Hans Klassedannelse  0 0 0 0 0 0 0 0
  Faste udgifter  -3.659 -3.659 -3.659 -5.812 -5.812 -5.812 -5.812 -5.812
  Befording  350 350 350 350 350 350 350 350

Område 5   -3.340 -3.880 -3.880 -4.569 -6.189 -6.189 -6.189 -6.189

 Lumby, Stige og Søhus Klassedannelse  -1.080 -1.620 -1.620 -540 -2.160 -2.160 -2.160 -2.160
  Faste udgifter  -2.610 -2.610 -2.610 -4.379 -4.379 -4.379 -4.379 -4.379
  Befording  350 350 350 350 350 350 350 350

Område 6   -7.804 -8.884 -10.504 -9.872 -12.032 -14.192 -14.192 -10.412

 Dalum, Hjallese, Højby, Højme, Rasmus Rask Klassedannelse  -5.400 -6.480 -8.100 -5.400 -7.560 -9.720 -9.720 -5.940
 Sanderum, Skt. Klemens og Tingløkke Faste udgifter  -4.154 -4.154 -4.154 -6.222 -6.222 -6.222 -6.222 -6.222
  Befording  1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750

Område 7   -3.780 -3.780 -2.700 -4.275 -4.275 -5.355 -4.815 -4.815

 Hunderup, Vestre og Åløkke Klassedannelse  -3.780 -3.780 -2.700 -3.240 -3.240 -4.320 -3.780 -3.780
  Faste udgifter  0 0 0 -1.035 -1.035 -1.035 -1.035 -1.035
  Befording  0 0 0 0 0 0 0 0

Område 8   -1.080 0 -540 -540 0 -540 -1.620 -1.080

 Korup og Ubberud Klassedannelse  -1.080 0 -540 -540 0 -540 -1.620 -1.080
  Faste udgifter  0 0 0 0 0 0 0 0
  Befording  0 0 0 0 0 0 0 0

Område 9   -4.543 -6.163 -6.163 -8.430 -8.970 -8.430 -8.970 -10.590

 Kroggård. Næsby og Spurvelund Klassedannelse  -3.780 -5.400 -5.400 -5.940 -6.480 -5.940 -6.480 -8.100
  Faste udgifter  -1.363 -1.363 -1.363 -3.090 -3.090 -3.090 -3.090 -3.090
  Befording  600 600 600 600 600 600 600 600

Special - Bækholm   -1.965 -1.965 -1.965 -1.965 -1.965 -1.965 -1.965 -1.965

  Faste udgifter  -1.965 -1.965 -1.965 -1.965 -1.965 -1.965 -1.965 -1.965
  Anden udnyttelse  0 0 0 0 0 0 0 0
  Befordring  0 0 0 0 0 0 0 0

Special - ny specialskole   2.771 2.771 2.771 2.771 2.771 2.771 2.771 2.771

  Faste udgifter  2.271 2.271 2.271 2.271 2.271 2.271 2.271 2.271
  Anden udnyttelse  0 0 0 0 0 0 0 0
  Befordring  500 500 500 500 500 500 500 500

Special - CSV   0 0 0 0 0 0 0 0

  Faste udgifter  0 0 0 0 0 0 0 0
  Anden udnyttelse  0 0 0 0 0 0 0 0
  Befordring  0 0 0 0 0 0 0 0

I alt    -36.957 -43.977 -46.677 -61.266 -65.586 -69.906 -72.066 -72.606
           
Budgetregulering jf befolkningsprognose   -25.700 -34.100 -39.900 -38.700 -37.800 -36.200 -33.200 -33.200
           
Nettoprovenu   11.257 9.877 6.777 22.566 27.786 33.706 38.866 39.406
           
 

Økonomioversigt (i 1.000 kr)
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*Budgetreduktionen som følge af faldende børnetal for de 6-16 årige er beregnet på baggrund af den nu-
værende budgetmodel og er kun foretaget for perioden 2009 – 2013. En eventuel reduktion i de efterfølgende 
år er ikke medregnet. Befolkningsprognosen forudsiger et forsat fald i de 6-16 årige i de efterfølgende år, 
hvorfor en fortsat reduktion af budgetrammen kan forventes. 
**I forslag 6B og 8B er klassedannelsen ikke beregnet på baggrund af elev- og klassetalsprognosen, men 
på baggrund af en forventet reduktion i antallet af klasser for 7.-9. klasse som følge af et forpligtende sam-
arbejde mellem de berørte skoler

udgift til haldrift/gymnastiksal
Hvis hallen/gymnastiksalen fortsat skal kunne benyttes til fritidsaktiviteter når en skole er nedlagt, vil det 
medføre driftsudgifter. Indenfor de faste udgifter til Humlehaveskolen, Lumby skole, Højstrupskolen og Skt.
Klemensskolen er der afsat midler til drift af idrætshal. Drift pr idrætshal er ca. 776.000 kr. På Højstrupsko-
len er der under faste udgifter ligeledes indeholdt driftsudgifter til ungdomsskolelokaler mv. 

Vælger man at fastholde drift hal/gymnastiksal, reduceres netto-provenuet, der fremgår af økonomiover-
sigten, tilsvarende.

anlæg
Gennemførelse af den foreslåede struktur med børneskoler og ungeskoler genererer et behov for byg-
ningsmæssige ændringer fordelt på følgende tre kategorier:

■  kapacitet
■  tilpasning af faglokaler til børneskoler
■  indretning af ungemiljø og etablering af tilstrækkeligt antal faglokaler på ungeskoler 

Nedenstående anlægsoversigt er udarbejdet under hensyntagen til moderniseringsplanen på skoleområdet 
og er udtryk for et minimum. Der vil således være behov for fremrykning af midler fra 2013 til 2011 og 2012. 
Fra 2013 foreslås det at lave en ”Moderniseringsplan II”, der tager sit afsæt i børneskoler og ungeskoler.

    2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
område 5B   -2,170 -2,710 -2,170 -3,056 -4,676 -4,676 -4,676 -4,136
 Lumby, Stige og Søhus Klassedannelse  -1.080 -1.620 -1.080 0 -1.620 -1.620 -1.620 -1.080
  Faste udgifter  -1.590 -1.590 -1.590 -3.556 -3.556 -3.556 -3.556 -3.556
  Befording  500 500 500 500 500 500 500 500
område 5C   700 700 700 -289 -289 -289 -289 -289
 Lumby, Stige og Søhus Klassedannelse  0 0 0 0 0 0 0 0
  Faste udgifter  0 0 0 -989 -989 -989 -989 -989
  Befording  700 700 700 700 700 700 700 700
område 6B   0 -540 -1.620 -3.240 -4.320 -4.860 -4.860 -4.860
 Dalum. Hjallese, Højby, Højme, Rasmus Rask,         Klassedannelse  0 -540 -1.620 -3.240 -4.320 -4.860 -4.860 -4.860
 Sanderum,  Skt. Klemens og Tingløkke Faste udgifter  0 0 0 0 0 0 0 0
  Befording  0 0 0 0 0 0 0 0
område 8B   0 0 -540 0 0 -540 -1.080 -540
 Korup og Ubberud Klassedannelse  0 0 -540 0 0 -540 -1.080 -540
  Faste udgifter  0 0 0 0 0 0 0 0
  Befording  0 0 0 0 0 0 0 0
område 9 B   -4.860 -3.780 -4.320 -5.250 -5.250 -5.250 -5.790 -6.330
 Kroggård, Næsby og Spurvelund Klassedannelse  -4.860 -3.780 -4.320 -4.320 -4.320 -4.320 -4.860 -5.400
  Faste udgifter  0 0 0 -930 -930 -930 -930 -930
  Befording  0 0 0 0 0 0 0 0

Økonomioversigt (i 1.000 kr)

    
i 1.000 kr.  Årlig udgift

Drift af hal/gymnastiksal 3.646

 Område 1 Humlehave 776
 Område 3 Højstrup* 1.318
 Område 5 Lumby 776
 Område 6 Skt. Klemens 776

* inkl. teknisk serviceleder og drift af ungdomsskolelokaler
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Vurdering af salgsmuligheder
By- og Kulturforvaltningen vurderer, at salgsmulighederne for de tiloversblevne skolebygninger er vanske-
lige/særdeles vanskelige.

Bemærkninger til områder
Område 2: By- og Kulturforvaltningen har i et Tematillæg til byplanlægningen foreslået, at der på længere 
sigt sker en boligudvikling i Birkum (Tingkærskolen) og Skt. Klemens (Skt. Klemensskolen). Det er usikkert, 
hvor meget et eventuelt byggeri påvirker elevtallet, men det kan betyde, at Tingkærskolen skal udbygges til 
en tre-sporet skole. 

Område 3: Provstegårdskolen overtager ifølge aftale med University College Lillebælt i 2011 lokaler fra 
seminariet – den forventede udgift til ombygninger er anslået til 2 mio. kr.

Område 5: Stige Skole vil i forbindelse med omdannelse fra en étsporet skole for 0.-9. klasse til en tosporet 
skole for 0.-6. klasse komme til at mangle 2 undervisningslokaler. Derfor kræver forslaget en udbygning på 
200 m2 á 19.000 kr. svarende til 3,8 mio. kr.

Område 6: Der er afsat 3 mio.kr. i moderniseringsplanen i 2012 til modernisering af Hjalleseskolen – det 
foreslås at puljen udvides til 5 mio.kr., og at planen tilpasses skolens fremtidige funktion som ungeskole. 
Elev- og klassetalsprognosen viser en stigning i elevtallet omkring Rasmus Rask Skolen. Hvis udviklingen 
fortsætter kan det overvejes, om skolen skal udbygges til en tresporet skole.

Område 7: For Vestre Skole vil en omdannelse til ungeskole betyde, at der vil blive behov for flere faglokaler 
– det forslås at et natur- og tekniklokale ombygges til fysiklokale. Denne ombygning anslås at koste 1,8 mio.
kr. ( 100 m2 á 18.200 kr.). Derudover foreslås det, at de nuværende SFO-lokaler ombygges til samlingssted/
kantine, hvilket anslås at koste ca. 3,6 mio. kr. (200 m2 á 18.200 kr.).

Område 9: Elev- og klassetalsprognosen viser, at Kroggårdskolen efter omdannelse til børneskole vil mang-
le 3 klasselokaler, hvilket anslås at koste 5,7 mio. kr. i anlægsmidler (300 m2 á 19.000 kr.). Næsby Skole vil 
efter omdannelse til ungeskole mangle faglokaler, hvorfor det foreslås, at der afsættes 1,8 mio. kr. til dette 
formål (100 m2 á 18.200 kr.) samt ombygge eksisterende SFOlokaler til samlingssted/kantine for 3,6 mio.kr. 
(200 m2 á 18.200 kr.).

Specialområdet: Ved flytning af Enghaveskolen og centerafdelingerne fra Lumby og Paarup Skole foreslås 
det, at der afsættes 5 mio.kr. til ombygning af eksisterende lokaler på Ejbyskolen til den ændrede brug – små 
grupperum, indhegnet gårdhave, handicaptoiletter mm.

            
i 1.000 kr. I alt 2009/10 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hele kommunen 31.100   7.000 7.400 12.900 0 3.800 0 0 0
Scenarier           
Område 1 0          
Område 2 0          
Område 3 2.000   2.000       
Område 4 0          
Område 5 3.800       3.800   
Område 6 3.800    3.800      
Område 7 5.400    3.600 1.800     
Område 8 0          
Område 9 11.100     11.100     
Specialområdet 5.000   5.000       
Moderniseringsplan (ikke disponeret) 219.000   3.000 6.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Manglende anlægsmidler    -4.000 -1.400 22.100 35.000 31.200 35.000 35.000 35.000
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3.2 tidsplan

Af nedenstående oversigt fremgår det, hvor de forskellige ændringer forventes at være fuldt indfaset.

Herudover skal CSV, Bækholmskolen og Enghaveskolen flytte. 

Bækholmskolen forventes at blive en afdeling af enten Ubberud Skole eller Skt. Klemensskolen og flytte i 
skoleåret 2011/12. Enghaveskolen sammenlægges med centerafdelingerne på Lumby og Paarup Skole og 
forventes at kunne flytte til Ejbyskolen fra skoleåret 2011/12. Centerafdelingerne på Ejbyskolen forventes at 
kunne flyttes til henholdsvis Højme og Højby skole 2011-12. Det skal analyseres nærmere, hvilke af de ledig-
blevne lokaler CSV kan overtage.

Øvrige distriktsændringer vil træde i kraft fra skoleåret 2011/12.

nedlæggelse af skole 2011/12 2012/13

Humlehaveskolen X

Tornbjerg Skole X

Højstrupskolen X

Ejby Skole X

Lumby Skole X

Skt. Klemensskolen X

Spurvelundskolen X

omlægning til børneskole 2011/12 2012/13

Højby Skole X 

Dalum Skole X 

Hunderup Skole X

Kroggårdskolen X

Ubberud Skole X

omlægning til ungeskole 2011/12 2012/13

Hjalleseskolen X 

Vestre Skole X

Næsby Skole X

Korup Skole X
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3.3 konkrete planer for lokalområderne

I de følgende afsnit gennemgås forslagene i strukturplanen område for område. I to områder er alternative 
forslag skitseret (i henholdsvis område 6 og 8).

3.3.1 område 1: Humlehave, H.C. andersen, abildgård, Seden og agedrup 

plan for område

Området er samlet set præget af, at der er udsigt til faldende elevtal på de tre skoler beliggende i Vollsmose: 
Humlehaveskolen, H.C. Andersenskolen samt Abildgårdskolen. Der er samtidig pres på kapaciteten på Seden 
og Agedrup Skole. 

Planen for området er at tilpasse kapaciteten til det faldende børnetal i Vollsmose og dermed opnå en bedre 
klassedannelse på skolerne.

Resultatet bliver, at der i området bliver to tosporede skoler H.C. Andersenskolen og Agedrup Skole, en tre- 
sporet skole Seden Skole samt Abildgårdskolen, der får 2-3 spor pr. årgang. Humlehaveskolen nedlægges. 

Optimeringen af de fire skoler fremmer skolernes muligheder for at arbejde på tværs af årgange, etablere 
flek sible holddannelser, give eleverne muligheder for og tilbud om mange forskellige fællesskaber og sikre 
bred en variation af faglige kompetencer hos medarbejderne.

Alle fire skoler skal styrke indsatsen omkring børnemiljøer og ungdomsmiljøer ved lokalt at samarbejde med 
dagtilbud, ungdomsskolen, fritids- og ungdomsklubber, foreningslivet, erhvervslivet og lokalsamfundet. 

Erfaringer fra heldagsskolerne skal bruges til fortsat udvikling af børnemiljøerne på alle skolerne. 

Fra kommende skoleår 2010/11 udvides heldagsskolerne til også at omfatte 4.-6. klassetrin. Det er meget ka-
rakteristisk for opbygningen af heldagsskolerne, at strukturerne og rammerne er målrettet eleverne og deres 
forskellige behov og kompetencer på forskellige alderstrin. I takt med elevernes udvikling mødes de eksem-
pelvis af større valgmuligheder og forskelligartede miljøer på og udenfor skolen. 

Fra skoleåret 2011/12 gøres heldagsskolen permanent for 0.-3. klassetrin og organiseres indenfor gældende 
lovgivning, hvilket betyder max undervisning pr. dag på 7 timer.

førEfter
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Generelt er der gode muligheder for at udbygge samarbejdet med lokale aktører, som skolerne allerede har 
fokus på. Eksempler på aktører er:

■  De lokale børnehuse
■  De lokale biblioteker
■  Relevante frivillige foreninger.
■  Områdets fritidsklubber 

De kunne eksempelvis:

■  Planlægge fælles afvikling af undervisning, der giver mulighed for en yderligere integration af skole og 
fritid

■  Lave fælles pædagogisk videreudvikling / aktivitetsafvikling på uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede 
integrationsindsatser som eksempel fritidsjobs, lektiehjælp og virksomhedsbesøg.

■  To børnehuse i Vollsmoseområdet er idrætsbørnehaver og det kunne overvejes, om denne linje kunne 
udbygges til flere børnehuse og der eksempelvis kunne etableres samarbejde med én eller flere af skoler 
med særlige kompetencer i forhold til idræt og bevægelse  

I forhold til at styrke ungemiljøerne skal skolerne have fokus på, hvordan der kan skabes et udvidet sam-
arbejde mellem skolerne, ungdomsuddannelser og andre aktører, der kan bidrage til undervisningen i 
folkeskolen. Et udvidet samarbejde skal række udover skolens egen matrikel og trække andre fagligheder ind 
i skolen, og skolerne skal have fokus på differentierede læringsformer og fleksible holddannelser, der tilgode-
ser den enkelte elevs behov.

Eksempler på aktører, som skolerne kan arbejde sammen med, er:
 
■  Ungdomsuddannelserne
■  Ungdomsskolen
■  De lokale biblioteker
■  De lokale ungdomsklubber
■  Det lokale erhvervsliv

Det kunne overvejes at designe særlige linjer i ungemiljøerne – eksempelvis:

■  En international linje, der kunne bruge det mangfoldige etniske miljø, som Vollsmose er. Der kunne 
eksempelvis tilbydes undervisning i både ’traditionelle’ sprog som engelsk, fransk, spansk eller tysk sup-
pleret af eksempelvis arabisk, kinesisk mv. Linien kunne eksempelvis etablere et samarbejde mellem 
Mulernes Legatskole, Syddansk Erhvervsskole, Beboerforeningerne, Vollsmose Kulturhus, Rising Ung-
domsskole og/eller andre relevante foreninger.

■  En særlig bevægelses-/idrætslinje i forlængelse af idrætsbørnehaver og med inddragelse af erfaringer fra 
eksempelvis fodboldskolen, samarbejde med Fritidsbutikken, B1909, Fjordager Idrætsforening mv.  

■  En særlig linje omkring IT i et tæt samarbejde mellem nettet.nu, ungdomsskolen, ungdomsklubberne, 
bibliotek, kulturhus og folkeskolerne. 

■  En ”praktisk” linje, der kunne skabe en god overgang til Syddansk Erhverskole med fokus på forskellige 
håndværksfag eventuelt i samarbejde med Vattenfall (Fynsværket) eller andre relevante erhvervsvirksom-
heder. 

Skolerne i området skal samarbejde omkring de særlige faglige retninger, som skolerne tilbyder, så de unge 
kan tilbydes et bredt udvalg af muligheder. Et bredt udvalg af muligheder på skolerne skal støtte de unges 
muligheder for selv at skabe en meningsfuld og fleksibel skoledag, som er tilpasset den enkelte elevs behov og 
interesser.

Det er vigtigt, at der er kvalitetstilbud til alle unge. Derfor skal der særskilt fokus på at skabe strukturer for de 
sårbare unge, der har brug for særlig voksenstøtte til at få en sammenhængende og meningsfuld skoledag. 
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Forslaget indebærer, at Humlehaveskolen lukkes og distriktet overføres til henholdsvis H.C. Andersenskolen 
og Abildgårdskolen. Der foretages mindre distriktsjusteringer for Seden Skole, mens Agedrup Skole fortsæt-
ter uændret. 

Forslaget om at lukke Humlehaveskolen og fastholde H.C. Andersenskolen samt Abildgårdskolen er bl.a. 
begrundet med, at elevtalsprognosen forudsiger et behov for en tresporet og en tosporet skole i området. 
Abildgårdskolen er en tresporet skole og H.C. Andersenskolen er nyere skole (fra 2000) med en fleksibel 
indretning, der passer til fremtidens krav om forskellige læringsmiljøer i skolen.   

Samtidig forudsiger prognosen, at det er Humlehaveskolen, der får den største tilbagegang i elevtallet. I 
lokal området vil der fortsat være mulighed for et naturligt samlingspunkt omkring Vollsmose Kulturhus. 

Eleverne fra Humlehaveskolens distrikt flyttes til H.C. Andersenskolens og Abildgårdskolens distrikter, som 
har kapacitet til at rumme eleverne fra Humlehaveskolen. Dette giver mulighed for at optimere klassedan-
nelsen på disse to skoler. 

Område/Skole
0.- 9. klasse

skole børne-
 og ungemiljø)

Børneskole
0.-6. klasse

Ungeskole
7.-9. (10.) klasse Skolelukning Distriktsændring

Område 1

Abildgårdskolen X X

H.C. Andersenskolen X X

Humlehaveskolen X

Seden Skole X X

Agedrup Skole X

 område 1 - før            

 Skole  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ændring 

 Abildgårdskolen Elevtal 390 383 371 360 348 340 322 311 289 -101 

  Klassetal 23 20 20 20 20 20 20 18 17 -6 

 H.C.Andersen Skolen Elevtal 341 319 290 272 263 251 242 238 235 -106 

  Klassetal 20 18 17 17 15 14 13 13 13 -7 

 Humlehaveskolen Elevtal 350 300 296 274 256 236 216 204 192 -158 

  Klassetal 20 20 18 15 15 14 12 12 12 -8 

 Agedrup Skole Elevtal 511 500 480 478 486 500 505 505 534 23 

  Klassetal 22 22 22 22 22 23 24 24 26 4 

 Seden Skole Elevtal 641 653 669 680 686 702 725 731 762 121 

  Klassetal 30 29 31 31 32 30 32 34 37 7 

 I alt Elevtal 2.233 2.155 2.106 2.064 2.039 2.029 2.010 1.989 2.012 -221 

  Klassetal 115 109 108 105 104 101 101 101 105 -10 

 

 område 1 - Efter            

 Skole  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ændring 

 Abildgårdskolen Elevtal 390 399 549 555 563 569 536 518 494 104 

  Klassetal 23 21 30 29 30 28 26 26 24 1 

 H.C.Andersen Skolen Elevtal 341 350 442 409 383 359 365 376 399 58 

  Klassetal 20 18 25 21 20 18 18 19 21 1 

 Humlehaveskolen * Elevtal 350 295 0 0 0 0 0 0 0 -350 

  Klassetal 20 18 0 0 0 0 0 0 0 -20 

 Agedrup Skole Elevtal 511 494 468 460 461 470 469 462 479 -32 

  Klassetal 22 22 21 21 21 22 22 21 23 1 

 Seden Skole Elevtal 641 643 652 654 652 658 671 668 681 40 

  Klassetal 30 29 30 31 30 29 30 30 30 0 

 I alt Elevtal 2.233 2.181 2.111 2.078 2.059 2.056 2.041 2.024 2.053 -180 

  Klassetal 115 108 106 102 101 97 96 96 98 -17 

 * Overflytning af eksisterende klasser sker efter aftale med de berørte skoler og skoleafdelingen        
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Humlehaveskolen kan evt. anvendes til CSV, der mangler lokaler efter brand. 

Overgangsordningen, hvor eleverne skifter skole, skal efterfølgende beskrives i samråd med de implicerede 
skoler. 

opmærksomhedspunkter

pædagogik 
Humlehaveskolens personale har et højt fagligt niveau i forhold til deres arbejde med sårbare elever og elever 
med anden etnisk baggrund. Skolen har udviklet særlige integrationsmæssige indsatser, målrettet deres sær-
lige gruppe af elever eks. Pink zone, Humletøserne, Piger med puls, Humleholdet og fodboldskolen. Skolen 
deltager samtidig i et seksårigt forskningsprojekt ”Tegn på sprog”.
 
Det skal afklares, hvorvidt de særlige indsatser og forskningsprojektet skal ophøre eller kan overføres til en 
af de øvrige skoler i området. Nogle af tilbuddene er lokalt tilpasset og målrettet Humlehaveskolens elever og 
kan måske være vanskelige direkte at overføre til en anden skole. Det betyder, at en række sårbare og udsatte 
elever med særlige behov risikerer at miste et særligt tilrettelagt pædagogisk tilbud.

Generelt må det forventes, at den faglige ekspertise på Humlehaveskolen ikke direkte kan overføres med 
med arbejderne til andre skole. Men det er vigtigt, at de modtagende skoler åbent møder de nye medarbej-
dere og aktivt inddrager deres faglige kvaliteter og særlige kompetencer, så de modtagende skoler på sigt kan 
styrkes af erfaringerne fra Humlehaveskolen og indarbejde dem i den ’fremtidige’ skole. 

Ved at samle ressourcerne på færre skoler i området kan den enkelte skoles samlede faglighed højnes, da 
personalet samles på færre enheder. Færre skoler betyder større årgange med flere elever og deraf følgende 
bedre muligheder for holddannelser og fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen.

Det friere skolevalg
Hovedparten af forældre og elever antages at have en særlig tilknytning til deres skole – i dette tilfælde Hum-
lehaveskolen. Det er uvist, hvilke skolevalg de vil træffe, hvis Humlehaveskolen nedlægges. Om de vil vælge 
den nye distriktsskole (H.C. Andersen eller Abildgårdskolen), anden folkeskole eller privatskole. 

En stor andel af elever fra Vollsmose søger allerede i dag andre folkeskoler end de tre skoler i Vollsmose. En 
del elever vælger bl.a. andre folkeskoler tæt på Vollsmose, som eksempelvis Seden Skole, Agedrup Skole, Ris-
ingskolen og Ejbyskolen. Disse tilvalg vil blive begrænset af, at Seden Skole og Agedrup skole vil være fyldt 
pga. stigende elevtal i eget skoledistrikt, samt at Ejbyskolen foreslås nedlagt som almen folkeskole. 

En del elever og forældre vælger private skoler og for nogles vedkommende muslimske friskoler i stedet for 
folkeskolen. I takt med at de nærliggende folkeskoler ikke har mulighed for at optage eleverne fra Vollsmose, 
kan der være en risiko for, at en øget andel vælger forskellige former for privatskoler. 

Et muligt tiltag for at påvirke valget af privatskole kunne være at indføre en fornyet udgave af modersmålsun-
dervisning på heldagsskolerne og/eller indføre nogle af de foreslåede tiltag med særlige linjer på skolerne og 
fokus på overgange til ungdomsuddannelserne. 

lokal- og nærmiljø
De tre skoler i Vollsmose er alle kendetegnet ved, at de ligger i et område, hvor der er en stor andel af udsatte 
og sårbare børn. De tre skoler har hver især udviklet kompetencer i forhold til forskellige grupper af børn fra 
Vollsmose og synes i dag at supplere hinanden godt. 

Seden og Agedrup vil med prognosen for de stigende elevtal i områderne fremadrettet blive skole for distrik-
tets egne børn og vil få begrænset mulighed for at bidrage til integrationen i kommunen.

For fritidsområdet vil nedlæggelse af Humlehaveskolen betyde, at der skal tages hensyn til kapaciteten i 
klubberne på de berørte skoler. Samtidig anbefales det, at idrætshallen og svømmehallen samt de faciliteter, 
der er i tilknytning til skolen, fortsat kan benyttes af fritidsbrugerne. 
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Det kan overvejes, om det kan være en gevinst fagligt/økonomisk at opsige eksterne lejemål i umiddelbar 
nærhed af skolen eller andre steder i byen, hvor der afvikles aktiviteter, der naturligt kan flyttes til Humle-
haveskolen. Andre alternative anvendelser af Humlehaveskolen bør undersøges nærmere, f.eks.: 

■  Aktiviteter til musikskolen
■  Fritidsaktiviteter

Økonomiske konsekvenser
Strukturændringen

Nedlæggelsen af Humlehaveskolen vil betyde medføre færre faste udgifter i størrelsesordenen 6,56 mio. kr.

Der skal oprettes syv klasser mindre, hvilket forventes at give et provenu på ca. 3,8 mio. kr.

Da de berørte skoler ligger i samme nærområde, vil eleverne fra Humlehaveskolens nuværende distrikt ikke 
få væsentlig længere skolevej, og der forventes derfor ikke ekstraordinære udgifter til befordring.

Når planen for dette område er fuld indfaset forventes et samlet provenu på ca. 10,3 mio. kr.

Ombygning/udbygning
Der forventes ikke større omkostninger til renovering/indretning, da eleverne fra Humlehaveskolens distrikt 
vil kunne rummes på de eksisterende skoler i området.

tidsperspektiv
Planen for området vil kunne realiseres i løbet af to-tre skoleår. 

Med virkning fra skoleåret 2011/12 indskrives der ikke længere elever på Humlehaveskolen, og senest i 
skoleåret 2012/13 kan de resterende klasser på Humlehaveskolen overflyttes til Abildgårdskolen og H.C. 
Andersenskolen. Den konkrete plan for overflytningen aftales mellem Skoleafdelingen og skolerne.

Scenarie (i 1.000 kr) Klassedannelse Faste udgifter Befordring I alt Anlæg

Område 1 -3.780 -6.556 0 -10.336 0
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3.3.2 område 2: rosengård, tingkær, tornbjerg og Holluf pile 

plan for området

Planen for dette område er at lave kapacitetstilpasninger, der kan være med til at optimere klassedannelserne 
på skolerne med henblik på at skabe stærkere fagligt bæredygtige enheder.

Resultatet er to store tre-sporede skoler Holluf Pile Skole og Rosengårdskolen, samt en to-sporet skole Ting-
kærskolen i lokalområdet i Fraugde/Tingkær. Tornbjerg Skole nedlægges.

Tre skoler i området optimerer ressourceudnyttelsen og kan via et øget elevgrundlag fremme skolernes 
muligheder for at arbejde på tværs af årgange, etablere fleksible holddannelser, give eleverne muligheder for 
og tilbud om mange forskellige fællesskaber og sikre bred en variation af faglige kompetencer hos medarbej-
derne.

Alle tre skoler skal styrke indsatsen omkring børnemiljøer og ungdomsmiljøer ved lokalt at samarbejde med 
dagtilbud, ungdomsskolen, fritids- og ungdomsklubber, foreningslivet, erhvervslivet og lokalsamfundet. 

Børnemiljøerne skal sikre en god og glidende overgang fra dagtilbud til skole via tryghed, forudsigelighed, 
kendte rammer og nære relationer. Der skal ske en kontinuerlig udvikling af elevernes evne til at træffe 
valg og kompetence til at navigere i fleksible miljøer, så der bliver en naturlig overgang fra elevens færden i 
børnemiljøet til ungdomsmiljøet.

For de yngste elever er der gode muligheder for at benytte de lokale faciliteter i området – eksempelvis:

■  Naturskolen Tarup-Davinde
■  Hollufgård
■  Lokale idrætsfaciliteter og legepladser

Og fortsætte og udbygge samarbejdet med lokale aktører i området - eksempelvis:

■  De lokale børnehuse
■  De lokale biblioteker
■  Relevante frivillige foreninger.
■  Områdets fritidsklubber 

I forhold til at styrke ungemiljøerne skal skolerne have fokus på, hvordan der kan skabes et udvidet sam-
arbejde mellem skolerne, ungdomsuddannelser og andre aktører, der kan bidrage til undervisningen i 
folkeskolen. Et udvidet samarbejde, der skal række udover skolens egen matrikel og trækker andre faglig-
heder ind i skolen. 

førEfter
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Eksempler på aktører, som skolerne kan arbejde sammen med er: 

■  Ungdomsuddannelserne
■  Ungdomsskolen
■  De lokale biblioteker
■  De lokale ungdomsklubber
■  Det lokale erhvervsvliv

Det kunne overvejes at designe særlige linjer i ungemiljøerne – eksempelvis:

■  En naturfags- og sciencelinje, som tager udgangspunkt i naturområderne i lokalområdet og evt. i sam-
arbejde med SDU og Ungdommens Naturvidenskabelige Odense, Forskerparken og Teknisk Gymnasium

■  En bevægelses- og idrætslinje evt. kan samarbejdes med f.eks. B 1913, Bordtennisklubben Triton, Cirkus 
Flik Flak og Tornbjerg Gymnasium, som har en særlig eliteidrætslinje eller SDU 

Skolerne i området skal samarbejde omkring de særlige faglige retninger, som skolerne tilbyder, så de unge 
kan tilbydes et bredt udvalg af muligheder. Et bredt udvalg af muligheder på skolerne skal støtte de unges 
muligheder for selv at skabe en meningsfuld og fleksibel skoledag, som er tilpasset den enkelte elevs behov og 
interesser.

Det er vigtigt, at der er kvalitetstilbud til alle unge. Derfor skal der særskilt fokus på at skabe strukturer for de 
sårbare unge, der har brug for særlig voksenstøtte til at få en sammenhængende og meningsfuld skoledag

 område 2 - før            

 Skole  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ændring 

 Holluf Pile Skole Elevtal 698 715 722 713 725 735 740 742 737 39

  Klassetal 31 30 31 32 34 33 32 32 32 1

 Rosengårdskolen Elevtal 586 588 597 598 632 631 619 606 597 11

  Klassetal 27 28 27 29 30 28 27 27 27 0

 Tingkærskolen Elevtal 430 440 457 472 488 502 517 520 536 106

  Klassetal 23 21 23 24 24 23 24 25 27 4

 Tornbjerg Skole Elevtal 140 143 140 142 130 132 134 133 130 -10

  Klassetal 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0

 I alt Elevtal 1.854 1.886 1.916 1.925 1.975 2.000 2.010 2.001 2.000 146

  Klassetal 89 87 89 93 96 92 91 92 94 5

 

 

område 2 - Efter            

 Skole  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ændring 

 Holluf Pile Skole Elevtal 698 710 711 696 702 707 707 702 686 -12

  Klassetal 31 30 30 32 33 33 32 31 30 -1

 Rosengårdskolen Elevtal 586 719 719 700 711 697 676 652 620 34

  Klassetal 27 35 32 34 33 31 31 31 31 4

 Tingkærskolen Elevtal 430 436 453 464 476 487 500 500 510 80

  Klassetal 23 21 23 23 23 23 23 23 25 2

 Tornbjerg Skole * Elevtal 140 0 0 0 0 0 0 0 0 -140

  Klassetal 8 0 0 0 0 0 0 0 0 -8

 I alt Elevtal 1.854 1.865 1.883 1.860 1.889 1.891 1.883 1.854 1.816 -38

  Klassetal 89 86 85 89 89 87 86 85 86 -3

 * Overflytning af eksisterende klasser sker efter aftale med de berørte skoler og skoleafdelingen        
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Forslaget indebærer, at Tornbjerg Skole lukkes, og eleverne overføres til Rosengårdsskolen. De øvrige skoler 
fortsætter uændret. 

Forslaget om at lukke Tornbjerg Skole er begrundet i, at eleverne fra Tornbjerg Skoles distrikt kan rummes 
på Rosengårdskolen og dermed optimeres klassedannelsen. Der har ikke været den forventede udvikling i 
elevtallet, som prognoserne forudså ved etablering af Tornbjerg Skole.

Lukning af Tornbjerg Skole giver mulighed for at skabe et sammenhængende børnemiljø på Rosengårdskolen 
og undgå, at eleverne skal opleve et tidligt skoleskifte i 4. klasse. Et øget elevgrundlag på Rosengårdskolen 
giver mulighed for yderligere at styrke elevernes læringsmiljø og medarbejdernes faglige miljø. Distriktsæn-
dringerne gør det muligt at optimere klassedannelsen på de tilbageværende skoler. 

For at reducere behovet for en udbygning på Tingkærskolen flyttes en del af Tingkærskolens distrikt 
(Allerup) til Højby Skole. 

Med nedlæggelse af Tornbjerg Skole som folkeskole kan lokaliteterne evt. anvendes til Center for Specialun-
dervisning for Voksne (CSV), der har manglet lokaler siden en brand i september 2009 og derfor har måttet 
leje lokaler på flere forskellige adresser i byen. Der er dog behov for yderligere analyser af CSVs muligheder 
og behov, inden der træffes afgørelse om placering.

opmærksomhedspunkter

pædagogik
Lukning af Tornbjerg Skole betyder, at der bliver tre fagligt og økonomisk bæredygtige enheder i området, da 
ressourceanvendelsen optimeres. Det kan sikre højere faglighed på den enkelte skole og mulighed for faglig 
sparring, ligesom fleksibiliteten i undervisningen, eksempelvis i form af holddannelse og differentierede 
undervisningsformer, forbedres.
 
Tornbjerg Skoles har gennem årene udviklet og opbygget et pædagogisk miljø med et velfungerende lærer- og 
pædagogsamarbejde, hvor arbejdet med læringsstile og de mange intelligenser er vigtige elementer. Desuden 
har skolen mange erfaringer med at arbejde med mental sundhed, ligesom skolen har arbejdet pædagogisk 
nytænkende på en række andre områder. 

Det er vigtigt, at de modtagende skoler åbent møder de nye medarbejdere fra Tornbjergskolen og aktivt 
inddrager deres faglige kvaliteter og særlige kompetencer, så de modtagende skoler på sigt kan styrkes af 
erfaringerne fra Tornbjergskolen. 

Det friere skolevalg 
Eleverne fra Tornbjerg Skole overflyttes i dag fra Tornbjerg Skole til Rosengårdskolen fra 4. klassetrin. Det 
er usikkert, om eleverne fremover vælger den nye distriktsskole (Rosengårdskolen), hvis Tornbjerg Skole 
nedlægges, eller om de vil søge mod andre folkeskoler eller evt. privatskoler.

Et øget elevtal på Rosengårdskolen vil reducere muligheden for optag af elever, der ikke er bosiddende i 
skoledistriktet.

lokal- og nærmiljø
For lokalområdet omkring Tornbjerg Skole vil det betyde, at de yngste elever ikke længere vil have en skole i 
det nære lokalmiljø. 

Område/Skole
0.- 9. klasse

skole børne-
 og ungemiljø)

Børneskole
0.-6. klasse

Ungeskole
7.-9. (10.) klasse Skolelukning Distriktsændring

Område 2

Rosengårdskolen X  X

Tingkærskolen X  X

Holluf Pile Skole X  

Tornbjerg Skole    X  
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Der vil dog fortsat være mulighed for, at lokalområdet kan bruges skolens faciliteter, selvom skolen lukkes 
som almen folkeskole.

For fritidsområdet forventes det, at den nuværende anvendelse af fritidsfaciliteter på skolen kan fortsætte 
uændret.

Der er overvejelser omkring yderligere boligbyggeri i Birkum i forbindelse med Tematillæg om byudvikling, 
som kan betyde, at der med tiden vil være behov for, at Tingkærskolen udbygges til en tre-sporet skole, 
hvilket der er mulighed for på matriklen.

På sigt bør der udarbejdes en samlet, fælles plan for daginstitutions- og skoleområdets fysiske lokaliteter.

Økonomiske konsekvenser
Strukturændringen

Nedlæggelsen af Tornbjerg Skole vil medføre færre, faste udgifter i størrelsesordenen 3,0 mio. kr. 

Der skal oprettes 8 klasser mindre, hvilket forventes at give et provenu på ca. 4,3 mio. kr.

I dag er der ikke udgifter til befordring, da Tornbjerg Skole ikke har farlige skoleveje i distriktet. Det for-
ventes, at strukturændringen vil medføre befordringsudgifter i størrelsesordenen 1,2 mio. kr. om året, da 
det forventes, at Ørbækvej vil blive vurderet som farlig skolevej for de yngste elever på trods af tunnelen ved 
Ikea.

Når planen for dette område er fuld indfaset forventes et samlet provenu på 6,1 mio. kr.

Ombygning/udbygning
Udgifterne til ombygning/udbygning vil afhænge af hvad der besluttes vedrørende fremtidig udnyttelse af 
lokalerne 

tidsperspektiv
Planen for området vil kunne realiseres i skoleåret 2011/12. 

Fra skoleåret 2011/12 indskrives der ikke længere elever på Tornbjerg Skole, og de eksisterende klasser på 
Tornbjerg Skole overflyttes til Rosengårdskolen

Den konkrete plan for overflytningen aftales mellem skoleafdelingen og skolerne.

Scenarie (i 1.000 kr) Klassedannelse Faste udgifter Befordring I alt Anlæg

Område 2 -4.320 -3.027 1.200 -6.147
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3.3.3 område 3: provstegård, Højstrup, paarup og tarup

plan for området

Planen for dette område er at lave kapacitetstilpasninger, der kan optimere klassedannelserne på skolerne 
med henblik på at skabe stærkere fagligt bæredygtige enheder. 

Resultatet er, at der fremadrettet vil være tre store skoler i området Paarup Skole, Provstegårdsskolen og 
Tarup Skole. Højstrupskolen nedlægges. 

Tre store skoler i området optimerer ressourceudnyttelsen. Skolernes øgede elevgrundlag fremmer skolernes 
muligheder for at arbejde på tværs af årgange, etablere fleksible holddannelser, give eleverne muligheder for 
og tilbud om mange forskellige fællesskaber og sikre bred en variation af faglige kompetencer hos medarbej-
derne.

Alle tre skoler skal styrke indsatsen omkring børnemiljøer og ungdomsmiljøer ved lokalt at samarbejde 
med dagtilbud, ungdomsskolen, fritids- og ungdomsklubber, foreningslivet, erhvervslivet og andre aktører i 
lokalsamfundet. 

Børnemiljøerne skal sikre en god og glidende overgang fra dagtilbud til skole via tryghed, forudsigelighed, 
kendte rammer og nære relationer. Der skal ske en kontinuerlig udvikling af elevernes evne til at træffe 
valg og kompetence til at navigere i fleksible miljøer, så der bliver en naturlig overgang fra elevens færden i 
børnemiljøet til ungdomsmiljøet.

For de yngste elever er der gode muligheder for at benytte de lokale faciliteter i området – eksempelvis:

■  De lokale idrætsfaciliteter
■  Jernalderlandsbyen
■  Legepladser og naturområder

Og fortsætte og udbygge samarbejdet med lokale aktører i området - eksempelvis:

■  De lokale børnehuse
■  De lokale biblioteker
■  Relevante frivillige foreninger.
■  Områdets fritidsklubber 

I forhold til at styrke ungemiljøerne skal skolerne have fokus på, hvordan der kan skabes et udvidet sa-
marbejde mellem skolerne, ungdomsuddannelser og andre aktører, der kan bidrage til undervisningen i 
folkeskolen. Et udvidet samarbejde skal række ud over skolens egen matrikel og trække andre fagligheder ind 
i skolen, og skolerne skal have fokus på differentierede læringsformer og fleksible holddannelser, der tilgode-
ser den enkelte elevs behov.

førEfter
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Eksempler på aktører, som skolerne kan arbejde sammen med, er: 

■  Ungdomsuddannelserne
■  Ungdomsskolen
■  De lokale biblioteker
■  De lokale ungdomsklubber
■  Det lokale erhvervsliv

I og omkring Bolbro, Tarup og Paarup findes mange muligheder for, at ungemiljøerne kan indgå i et tæt 
samarbejde med eksempelvis Foreninger i og ved Odense Idrætspark, Tarup Ungdomsskole og områdets 
fritids- og ungdomsklubber 

Det kunne overvejes at designe særlige linjer i eller samarbejder omkring ungemiljøerne – eksempelvis:

■  Etablere særlig idrætslinje, som allerede er undervejs på Provstegårdskolen, hvor der fra skoleåret 
2010/11 oprettes en idrætsklasse. Der er mange store idrætsforeninger i og faciliteter i området.

■  Etablere et særligt musisk-talentmiljø sammen med Odense Musikskole, Kansas City og/eller Tarup
 Ungdomsskole, inklusiv øvelokaler og studiefaciliteter.
■  Etablere en linje for særligt begavede (erfaringer fra Kroggårdsskolen, Tarup skole og Tarup Ung-

domsskole)
■  Etablere en linje med praktiske aktiviteter (arbejds/erhvervsklasse) for at sikre at bredt tilbud i sam-

arbejde med det lokale erhvervsliv og div. uddannelsesinstitutioner.
■  Videreudvikle et særligt samarbejde omkring de udsatte børn og unges fritidsliv fx via fritidsemner på 

forældrekonsultationer og en styrket socialrådgiverindsats i området.

Skolerne i området skal samarbejde omkring de særlige faglige retninger, som skolerne tilbyder, så de unge 
kan tilbydes et bredt udvalg af muligheder. Et bredt udvalg af muligheder på skolerne skal støtte de unges 
muligheder for selv at skabe en meningsfuld og fleksibel skoledag, som er tilpasset den enkelte elevs behov og 
interesser.

Det er vigtigt, at der er kvalitetstilbud til alle unge. Derfor skal der særskilt fokus på at skabe strukturer for de 
sårbare unge, der har brug for særlig voksenstøtte til at få en sammenhængende og meningsfuld skoledag.  
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forslaget i praksis

Forslaget indebærer, at Højstrupskolen lukkes, og distriktet overføres til Provstegårdskolen og Tarup Skole. 

Åløkkeskolens elever skal fremover gå på Vestre Skole (ungeskole) i stedet for Tarup Skole, når de skal i 7. 
klasse (se område 7). Dermed får Tarup Skole plads til de ekstra elever fra Højstrupskolen. 10. klassecentret 
fra Højstrupskolen flyttes til Næsby Skole, og specialklasserne flyttes til Paarup. 

Almendelen på Paarup Skole fortsætter uændret, mens centerafdelingen flyttes til Ejbyskolen (sammen med 
specialskolen Enghaveskolen - se afsnit 9). Det skal bemærkes, at der i årene fremover vil være pres på ka-
paciteten på Paarup Skole bl.a. på grund af planlagte boligområder.

Forslaget om at lukke Højstrupskolen begrundes med, at eleverne fra Højstrupskolens distrikt i høj grad 
vælger at gå på andre skoler i området samt at Højstrupskolens bygninger er nedslidte.

Skolen fastholder omkring halvdelen af distriktets børn på skolen. P.t. går 259 elever ud af distriktets 506 
skolesøgende børn på Højstrupskolen. Skolens øvrige elever kommer fra andre distrikter.

Højstrupskolens elever kan rummes på Tarup Skole og Provstegårdskolen. 

Nedlæggelsen af Højstrupskolen betyder, at klassedannelsen optimeres på de tilbageværende skoler. 

Tarup Skole får mere kapacitet, når overbygningseleverne fra Åløkkeskolen fremover skal gå på Vestre Skole, 

Område/Skole
0.- 9. klasse

skole børne-
 og ungemiljø)

Børneskole
0.-6. klasse

Ungeskole
7.-9. (10.) klasse Skolelukning Distriktsændring

Område 3

Provstegårdskolen X  X

Tarup Skole X  X

Paarup Skole X   

Højstrupskolen    X  

 område 3 - før            

 Skole  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ændring 

 Højstrupskolen Elevtal 283 270 255 259 248 236 227 228 212 -71

  Klassetal 22 16 15 15 12 12 11 11 10 -12

 Paarup Skole Elevtal 575 593 611 624 636 659 666 684 706 131

  Klassetal 28 27 28 28 29 29 29 29 29 1

 Provstegårdskolen Elevtal 473 444 436 424 418 418 423 421 415 -58

  Klassetal 26 22 23 23 23 23 24 24 27 1

 Tarup Skole Elevtal 584 552 523 537 546 551 540 539 518 -66

  Klassetal 27 25 26 28 30 32 33 34 34 7

 I alt Elevtal 1.915 1.859 1.825 1.844 1.848 1.864 1.856 1.872 1.851 -64

  Klassetal 103 90 92 94 94 96 97 98 100 -3

område 3 - Efter            

 Skole  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ændring 

 Højstrupskolen * Elevtal 283 245 0 0 0 0 0 0 0 -283

  Klassetal 22 14 0 0 0 0 0 0 0 -22

 Paarup Skole Elevtal 575 590 607 618 628 649 654 671 689 114

  Klassetal 28 27 28 28 29 29 29 29 29 1

 Provstegårdskolen Elevtal 473 399 494 505 517 527 504 515 492 19

  Klassetal 26 21 27 28 26 28 27 27 25 -1

 Tarup Skole Elevtal 584 527 561 547 557 557 584 608 640 56

  Klassetal 27 24 28 27 27 25 26 27 28 1

 I alt Elevtal 1.915 1.761 1.662 1.670 1.702 1.733 1.742 1.794 1.821 -94

  Klassetal 103 86 83 83 82 82 82 83 82 -21

 * Overflytning af eksisterende klasser sker efter aftale med de berørte skoler og skoleafdelingen
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mens Provstegårdskolen overtager lokaler fra seminariet.

Overgangsordningen, hvor eleverne skifter skole, skal efterfølgende beskrives i samråd med de implicerede 
skoler og skolebestyrelser.

opmærksomhedspunkter

pædagogik
Højstrupskolen er kendetegnet ved, at skolen rummer en stor andel af udsatte og sårbare elever fra området. 

Højstrupskolens medarbejdere har et højt fagligt niveau i forhold til at arbejde inkluderende. Personalet er 
dygtigt i forhold til samarbejdet med forældrene og med andre myndigheder – især områdekontoret – når 
det gælder gruppen af udsatte og sårbare børn. Desuden har Højstrupskolen stor erfaring og kompetence i 
forhold til undervisning af tosprogede elever.

Højstrupskolen har samtidige gode erfaringer med Det brede læringsbånd og forårs-sfo, som gerne skal 
bringes videre til de øvrige skoler.

Det er vigtigt, at den faglige ekspertise, som Højstrupskolens medarbejdere har opbygget i forhold til 
gruppen af udsatte og sårbare børn samt undervisning af tosprogede, indarbejdes på de skoler, som med-
arbejderne overflyttes til. Det må dog forventes, at det vil tage noget tid, før medarbejderne er ’på plads’ i 
deres nye miljøer og kan overføre deres ekspertise til den ”nye” skole. 

En samling af forskelligartede personaleressourcer på færre skoler bør dog på sigt kunne sikre en højere 
faglighed og kvalitet i de pædagogiske tilbud, ligesom fleksibiliteten i undervisningen, eksempelvis i form af 
holddannelse og differentierede undervisningsformer kan forbedres. 

Det er samtidig vurderingen, at Tarup Skole og Provstegårdskolen har kompetencer og faglige miljøer, der 
kan tage hånd om Højstrupskolens elever.

Det friere skolevalg
En stor del af eleverne fra Højstrupskolens distrikt søger allerede i dag andre skoler, men det er usikkert, om 
eleverne fremover vil vælge den nye distriktsskole (Tarup Skole eller Provstegårdskolen), hvis Højstrupsko-
len nedlægges, eller om de vil søge mod andre folkeskoler eller evt. privatskoler. Generelt vil det frie skolevalg 
blive begrænset, såfremt Højstrupskolen nedlægges, fordi der kommer et stigende pres på skolerne i områ-
det. 

lokale forhold
Højstrupskolen har en central placering i lokalområdet, og der foregår mange aktiviteter efter skoletid. Tarup 
Skole og Provstegårdskolen ligger dog så tæt på Højstrupskolen, at de elever, der må skifte skole, stadig vil 
være i deres lokalområde, ligesom der allerede er et vist kendskab på tværs af skolerne i forbindelse med 
eksempelvis sport og andre fritidstilbud.  

I forhold til fremtidig brug af Højstrupskolen, er det ikke hensigtsmæssigt med salg af Højstrupskolen til 
virksomhed, der ikke er foreneligt med, at Tarup Ungdomsskole og KFUM’s boldklub ligger så tæt på skole-
bygningerne. Det skal bemærkes, at vedligeholdelse af ungdomsskolens administrationsbygning ligger som 
en del af skolens driftsbudget. Gymnastiksale og lille sportshal er en meget integreret del af skolen bygninger 
og kan derfor ikke benyttes uafhængigt af skolen øvrige lokaler.

Højstrupskolens klasselokaler benyttes i stort omfang til overnatninger og har derfor en central rolle ved 
placering af store idrætsarrangementer i Odense Idrætspark. De øvrige skoler i området kan ikke dække 
behovet for overnatninger ved disse arrangementer. 

Det skal indgå i de videre overvejelser om dele af driftsbudgettet (udgifter til ungdomsskolelokaler og fritids-
faciliteter) skal overføres til Fritidsafdelingen. En sådan beslutning vil medføre færre frigjorte midler til 
skoleområdet. 
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Alternativ anvendelse af Højstrupskolen bør undersøges, f.eks.:

■  Sundhedshus for Distrikt Tarup
■  Specialskole 
■  Idrætsefterskole
■  Fritidsaktiviteter
■  Aktiviteter for musikskolen
■  Efterskole for elever med særlige behov

Såfremt, der skal etableres en form for alternativt skoletilbud på Højstrupskolen, kræver det en særskilt 
Byrådsbeslutning.

Økonomiske konsekvenser
Strukturændringen

Nedlæggelsen af Højstrupskolen vil medføre færre faste udgifter i størrelsesordenen 6,4 mio. kr. 

Der skal oprettes 18 klasser mindre, hvilket vil forventes at give et provenu på ca. 9,7 mio. kr.

Befordring af elever fra Højstrupskolens nuværende distrikt til Tarup og Provstegård vil betyde øgede be-
fordringsudgifter i størrelsesordenen 550.000 kr. om året.

Når planen for dette område er fuld indfaset forventes et samlet provenu på 15,6 mio. kr.

Ombygning/udbygning
Provstegårdskolen overtager i 2011 lokaler fra seminariet, og den forventede udgift til ombygning er anslået 
til 2,0 mio. kr.

tidsperspektiv
Planen for området vil kunne realiseres i løbet af to år. 

Fra skoleåret 2011/12 indskrives der ikke længere elever på Højstrupskolen, og senest i 2012/13 kan de 
resterende klasser på Højstrupskolen overflyttes til Tarup Skole og Provstegårdskolen. Den konkrete plan for 
overflytningen aftales mellem skoleafdelingen og skolerne.

Scenarie (i 1.000 kr) Klassedannelse Faste udgifter Befordring I alt Anlæg

Område 3 -9.720 -6.439 550 -15.609 2.000
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3.3.4 område 4: Ejby, Munkebjerg, rising, kragsbjerg og Sct. Hans Skole 

plan for området

Området er præget af et faldende elevtal, hvor især Ejbyskolen og Kragsbjergskolens elevtal falder markant.

Planen for området er at lave kapacitetstilpasninger, der kan optimere klassedannelserne på skolerne med 
henblik på at skabe fagligt bæredygtige enheder. 

Resultatet er fire store tre-sporede skoler: Munkebjergskolen, Risingskolen, Sct. Hans Skole og Kragsbjerg-
skolen. Ejbyskolen, der fra skoleåret 2010/11 er omlagt til en 0.-6. klasseskole, nedlægges og omdannes til en 
specialskole. 

De fire store bæredygtige enheder fremmer mulighederne for på den enkelte skole at arbejde med fleksible 
holddannelser på tværs af årgangene, give eleverne muligheder for og tilbud om mange forskellige fællesska-
ber og sikrer bred en variation af faglige kompetencer hos medarbejderne.

Alle fire skoler skal styrke indsatsen omkring børnemiljøer og ungdomsmiljøer ved lokalt at samarbejde med 
dagtilbud, ungdomsskolen, fritids- og ungdomsklubber, foreningslivet, erhvervslivet og lokalsamfundet. 

Børnemiljøerne skal sikre en god og glidende overgang fra dagtilbud til skole via tryghed, forudsigelighed, 
kendte rammer og nære relationer. Skolerne skal arbejde på, at der sker en kontinuerlig udvikling af elev-
ernes evne til at træffe valg og deres kompetencer til at navigere i fleksible miljøer, så der bliver en naturlig 
overgang fra elevens færden i børnemiljøet til ungdomsmiljøet.

For de yngste elever er der gode muligheder for at benytte de lokale faciliteter i området – eksempelvis:

■  De lokale idrætsfaciliteter, legepladser og naturområder
■  Forskellige kulturtilbud i centrum – eksempelvis Fyrtøjet
■  Odense Zoologiske have

Og fortsætte og udbygge samarbejdet med lokale aktører i området - eksempelvis:

■  De lokale børnehuse
■  De lokale biblioteker
■  Relevante frivillige foreninger.
■  Områdets fritidsklubber 

førEfter
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I forhold til at styrke ungemiljøerne skal skolerne have fokus på, hvordan der kan skabes et udvidet samarbe-
jde mellem skolerne, ungdomsuddannelser og andre aktører, der kan bidrage til undervisningen i folkesko-
len. Et udvidet samarbejde skal række udover skolens egen matrikel og trække andre fagligheder ind i skolen, 
og skolerne skal have fokus på differentierede læringsformer og fleksible holddannelser, der tilgodeser den 
enkelte elevs behov.

Eksempler på aktører, som skolerne kan arbejde sammen med er: 

■  Ungdomsuddannelserne
■  Ungdomsskolen
■  De lokale biblioteker
■  De lokale ungdomsklubber
■  Det lokale erhvervsliv

Der findes mange muligheder for, at ungemiljøerne kan indgå i et tæt samarbejde med forskellige aktører i 
lokalområdet.  

Det kunne overvejes at designe særlige linjer i ungemiljøerne - eksempelvis:

■  En Multimedielinje i samarbejde med Multimedieuddannelserne på Syddansk Erhvervsskole, samt Kul-
turmaskinens medieværksted og Ungdomshusets Computer Clubhouse. 

■  En businesslinie i samarbejde med Rosengårdcentret og TietgenSkolen 
■  En krop- og bevægelseslinie i samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole og lokale foreninger f.eks. OKS
■  Risingskolens sciencelinie kan videreudvikles gennem skolens tætte samarbejde mellem klub, ung-

domsskole, foreninger og lokalområdet. Der kunne også etableres ny linje omkring sundhed, trivsel og 
bevægelse. 

■  En videreudvikling af den internationale linje på Sct. Hansskole i samarbejde med erhvervsliv, ung-
domsskolen og foreninger. 

Skolerne i området skal samarbejde omkring de særlige faglige retninger, som skolerne tilbyder, så de unge 
kan tilbydes et bredt udvalg af muligheder. Et bredt udvalg af muligheder på skolerne skal støtte de unges 
muligheder for selv at skabe en meningsfuld og fleksibel skoledag, som er tilpasset den enkelte elevs behov og 
interesser.

Det er vigtigt, at der er kvalitetstilbud til alle unge. Derfor skal der særskilt fokus på at skabe strukturer for de 
sårbare unge, der har brug for særlig voksenstøtte til at få en sammenhængende og meningsfuld skoledag.
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forslaget i praksis

Forslaget indebærer, at Ejbyskolen lukkes som almenskole, og distriktets elever fordeles til Kragsbjergskolen 
(primært) og Risingskolen. 

Derudover laves der en mindre distriktsændring, så nogle af eleverne fra Munkebjergskolens distrikt flyttes 
til den nye skole i centrum. Sct. Hans Skole er ikke umiddelbart berørt af forslaget ud over en mindre dis-
triktsjustering som kan ses i bilag.

Kragsbjergskolen, Munkebjergskolen, Risingskolen og Sct. Hans Skole er alle store tre-sporede skoler, mens 
Ejbyskolen er en to-sporet skole, der dog kun indskriver elever svarende til en et-sporet skole. 

Det foreslås derfor, at Ejbyskolen nedlægges som folkeskole. Ejbyskolen forventes at have det største fald i 
elevtallet og eleverne kan rummes på Kragsbjergskolen og Risingskolen.  

Ejbyskolen har samtidig vanskeligt ved at fastholde distriktets elever. I alt fastholder skolen cirka 25 procent 

Område/Skole
0.- 9. klasse

skole børne-
 og ungemiljø)

Børneskole
0.-6. klasse

Ungeskole
7.-9. (10.) klasse Skolelukning Distriktsændring

Område 4

Ejbyskolen   X  

Kragsbjergskolen X  X

Risingskolen X  X

Munkebjergskolen X  X

Sct. Hans Skole X X

 område 4 - før            

 Skole  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ændring 

 Ejbyskolen Elevtal 239 182 158 135 129 130 131 133 133 -106

  Klassetal 13 9 8 7 7 7 7 7 7 -6

 Kragsbjergskolen Elevtal 497 512 498 511 478 449 426 412 411 -86

  Klassetal 23 23 23 24 23 22 20 20 20 -3

 Munkebjergskolen Elevtal 658 657 653 649 649 643 645 650 645 -13

  Klassetal 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0

 Risingskolen Elevtal 464 476 484 481 487 506 500 514 520 56

  Klassetal 24 24 24 23 24 24 24 24 24 0

 Sct. Hans Skole Elevtal 727 725 729 723 722 723 722 708 732 5

  Klassetal 32 32 31 32 31 32 32 31 31 -1

 I alt Elevtal 2.585 2.552 2.522 2.499 2.465 2.451 2.424 2.417 2.441 -144

  Klassetal 122 118 116 116 115 115 113 112 112 -10

 

 område 4 - Efter            

 Skole  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ændring 

 Ejbyskolen * Elevtal 239 0 0 0 0 0 0 0 0 -239

  Klassetal 13 0 0 0 0 0 0 0 0 -13

 Kragsbjergskolen Elevtal 497 599 565 558 556 564 568 580 596 99

  Klassetal 23 28 27 26 28 29 27 28 27 4

 Munkebjergskolen Elevtal 658 650 647 645 645 643 644 647 640 -18

  Klassetal 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0

 Risingskolen Elevtal 464 556 552 546 527 531 519 525 544 80

  Klassetal 24 28 28 29 26 27 26 26 26 2

 Sct. Hans Skole Elevtal 727 723 725 718 716 716 714 698 719 -8

  Klassetal 32 32 31 31 31 32 32 31 31 -1

 I alt Elevtal 2.585 2.528 2.489 2.467 2.444 2.454 2.445 2.450 2.499 -86

  Klassetal 122 118 116 116 115 118 115 115 114 -8

* Overflytning af eksisterende klasser sker efter aftale med de berørte skoler og skoleafdelingen.
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af distriktets elever. P.t. går 77 af distriktets elever på Ejbyskolen ud af i alt 317 skolesøgende børn i distriktet. 
Skolens øvrige 162 elever kommer fra andre distrikter blandt andet fra Vollsmose.

Ejbyskolen kan omlægges til specialskole for elever med autismespektrumforstyrrelser. Eleverne overflyttes 
fra Enghaveskolen, som har store pladsproblemer samt centerklasserne fra Paarup og Lumby. Høreafdelin-
gen og læsecenteret, der p.t. er beliggende på Ejbyskolen, flyttes til Højmeskolen, og tale-sprogafdelingen 
flyttes til Højby Skole. 

Overgangsordningen, hvor eleverne skifter skole, skal efterfølgende beskrives i samråd med de implicerede 
skoler og skolebestyrelser.

opmærksomhedspunkter

pædagogik
Ejbyskolen er fra 2010/11 omlagt til en børneskole (0.-6. klasse), hvor de ældste elever fortsætter i overbyg-
ningen på Kragsbjergskolen. 

Det var oprindeligt planen, at skolen skulle opbygges som et børneunivers, hvor der fysisk skulle placeres 
et børnehus på matriklen. På den måde var det hensigten, at Ejbyskolen skulle leve op til visionen omkring 
etablering af børnemiljøer. 

En af fløjene på Ejbyskolen blev derfor omdannet til et børnehus, som i dag står klar til at blive taget i brug. 
Da der endnu ikke er indskrevet børn i børnehuset, kan man genoverveje placeringen af dette. Der skal dog 
gøres opmærksom på, at pladserne er indregnet i den samlede kapacitetsplan for småbørnsområdet.

Børnehuset på Ejbyskolen kan alternativt indrettes til et børneunivers for småbørn med autismespektrum-
forstyrrelser, som med dag- og skoletilbud samlet ét sted ville kunne undgå en – for børn med autisme -
ekstra vanskelig overgang (se afsnit 3.4). 

Generelt vil en flytning af de nuværende tilbud til elever med autismespektrumforstyrrelser til større, og 
nyrenoverede rammer betyde en markant forbedring af de pædagogiske muligheder og langt bedre mulig-
heder for at reducere antallet af magtanvendelser og enkeltmandsforanstaltninger, da en del af de vanske-
ligheder, der i dag opleves på området kan bedres eller afværges med passende fysiske rammer.

Ejbyskolen har gode erfaringer med arbejdet med tosprogede elever, det brede læringsbånd og forårs-sfo. 
Det er vigtigt, at den faglige ekspertise, som er opbygget på Ejbyskolen indtænkes på de øvrige skoler. Det må 
dog forventes, at det tager noget tid før medarbejderne er ’på plads’ i deres nye miljøer og kan overføre deres 
ekspertise til den ’nye’ skole. Det er afgørende, at de modtagende skoler åbent møder de nye medarbejdere 
fra Ejbyskolen og aktivt inddrager deres faglige kvaliteter og særlige kompetencer, så de modtagende skoler 
på sigt kan styrkes af erfaringerne fra Ejbyskolen. 

Det friere skolevalg
Forældre og elever antages at have en særlig tilknytning til deres lokale skole og dermed en tryghed ved den 
eksisterende struktur med 0.-9. klasse-skoler. Et brud med denne struktur kan betyde, at forældre og elever 
fremover måske vil søge mod andre folkeskoler eller privatskoler.

En stor del af eleverne fra Ejbyskolens distrikt søger allerede i dag andre skoler, idet Ejbyskolen kun fasthold-
er omkring 25 % af distriktseleverne. Til gengæld tiltrækker Ejbyskolen en del elever fra andre distrikter, idet 
der eksempelvis er mange elever fra Vollsmose, der går på Ejbyskolen. 

Det er uvist, hvordan bevægelsesmønstret vil være, såfremt Ejbyskolen nedlægges som folkeskole, og elev-
erne overflyttes til andre distrikter. I prognoserne er der indlagt en forventning om, at en øget andel vil vælge 
de nye distriktsskoler. Prognosen forudsiger, at området vil få yderligere cirka 120 elever, såfremt Ejbyskolen 
nedlægges, og eleverne i stedet hører under Rising- eller Kragsbjergskolen.

Generelt vil det frie skolevalg blive begrænset, såfremt Ejbyskolen nedlægges, idet presset på kapaciteten på 
især Kragsbjergskolen og Risingskolen vil stige, når eleverne fra Ejbyskolen skal rummes. Et pres på kapa-
citeten kan også betyde, at eksempelvis elever fra Vollsmose i mindre grad vil kunne benytte sig af det friere 
skolevalg og søge om optagelse på Kragsbjergskolen og Risingskolen. 
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lokal- og nærmiljø
Overdrages Ejbyskolens lokaler til en specialskole forventes det, at den nuværende anvendelse af fritids-
faciliteter på skolen kan fortsætte uændret. Nuværende brug af faglokaler til fritidsvirksomhed skal sikres på 
andre skoler.

Det forudsættes ligeledes, at flytning af elever fra Ejbyskolen til Kragsbjergskolen og Risingskolen ikke på-
virker nuværende klub- og fritidsfaciliteter på de pågældende skoler.

Økonomiske konsekvenser
Strukturændringen

Lukningen af Ejbyskolen vil medføre færre, faste udgifter i størrelsesordenen 5,8 mio. kr. 

Grundet en forventning om et stigende elevtal i hele området på omkring 120 elever forventes der ikke et fald 
i klassedannelsen på skolerne. 

Der forventes øgede udgifter til befordring i størrelsesordenen 350.000 kr. 

Når planen for dette område er fuld indfaset vil det givet et samlet provenu på 5,46 mio. kr.

Ombygning/udbygning
I forbindelse med indretningen af en specialskole på Ejbyskolens arealer må der forventes udgifter til reno-
vering/indretning i størrelsesordenen 5 mio. kr.(til indretning af handicaptoiletter, indhegnet legeareal mv).

tidsperspektiv
Planen for området vil kunne realiseres i løbet af et år. 

Fra skoleåret 2011/12 vil Ejbyskolen være nedlagt og eleverne overflyttes til Munkebjergskolen, Kragsbjerg-
skolen og Risingskolen.

Den konkrete plan for overflytningen aftales mellem skoleafdelingen og skolerne.

Når skolen er rømmet, kan den ombygges til brug for en specialskole i løbet af efteråret 2011.

Scenarie (i 1.000 kr) Klassedannelse Faste udgifter Befordring I alt Anlæg

Område 4 0 -5.812 350 -5.462 5000
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3.3.5 område 5a: lumby, Stige og Søhus

plan for området

Planen for dette område er at lave kapacitetstilpasninger, der tager højde for det faldende elevtal. 

Resultatet er, at Stige Skole omdannes til en børneskole med elever fra 0.-6. klasse og Lumby Skole nedlæg-
ges.  Områdets 7.-9. klasser samles på Søhusskolen, der fortsat vil være en fuldt udbygget 0.-9. klasse skole.

Omdannelsen af Stige Skole til en børneskole vil give mulighed for at indrette et børnemiljø, hvor de fysiske 
rammer og pædagogiske muligheder er målrettet børn op til 12 år. 

En børneskole vil give mulighed for at udvikle en faglighed og pædagogik, der specifikt er målrettet de yngste 
elever. 

Stige Skole vil få to spor pr. årgang. Skolens nye struktur fremmer mulighederne for at etablere 
læringsmiljøer, hvor eleverne kan arbejde på tværs af klasser. Generelt giver større årgange den enkelte elev 
øgede muligheder for at indgå i forskellige fællesskaber.

Børnemiljøerne skal sikre en god og glidende overgang fra dagtilbud til skole via tryghed, forudsigelighed, 
kendte rammer og nære relationer. Der skal ske en kontinuerlig udvikling af elevernes evne til at træffe 
valg og kompetence til at navigere i fleksible miljøer, så der bliver en naturlig overgang fra elevens færden i 
børnemiljøet til ungdomsmiljøet.

Søhusskolen fortsætter med at være en skole for elever i 0.-9. klasse, men den udbygges med ekstra spor på 
7.-9. klassetrin.

Flere klasser på de ældste årgange på Søhusskolen styrker muligheden for en mere fleksibel tilrettelæggelse 
af undervisningen.

Søhusskolen skal tilbyde et fleksibelt og dynamisk ungemiljø, der fastholder og udvikler elevernes lyst til at 
lære. Eleverne skal møde en undervisning præget af differentierede læringsformer og fleksible holddannelser, 
der tilgodeser den enkeltes behov. Desuden kan undervisningen tilrettelægges, så den på en positiv måde 
forbereder eleverne til at fortsætte på en ungdomsuddannelse, bl.a. ved at undervisningen kan varetages af 
forskellige faggrupper og i forskellige rammer – også uden for skolen.
Der skal være mulighed for at vælge boglige, praktiske eller musisk-kreative fag, som de unge er motiverede 
for. 

Der er et stort potentiale i, at Søhusskolen indgår i et åbent og aktivt samarbejde med dagtilbud, ung-
domsskolen, fritids- og ungdomsklubber, foreningslivet, erhvervslivet og andre aktører i lokalsamfundet.

førEfter
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Det kunne overvejes at designe særlige linjer i eller samarbejder omkring ungemiljøet – eksempelvis:

■  Et samarbejde med Stige og Søhus Boldklub om træner- og lederuddannelse, 
■  I samspil med lokalområdet eksempelvis etablere en særlig linje i læsning
■  Etablerer en praktisk linje spor med fokus på landbrug og gartneri i samarbejde med lokale erhvervsdriv-

ende og uddannelsesinstitutioner.

Et bredt udvalg af muligheder på skolen skal støtte de unges muligheder for selv at skabe en meningsfuld og 
fleksibel skoledag, som er tilpasset den enkelte elevs behov og interesser.

Det er vigtigt, at der er kvalitetstilbud til alle unge. Derfor skal der særskilt fokus på at skabe strukturer for de 
sårbare unge, der har brug for særlig voksenstøtte til at få en sammenhængende og meningsfuld skoledag.

forslaget i praksis

Forslaget indebærer, at Lumby Skole lukkes. 

Stige Skole bliver børneskole med elever fra 0.-6. klasse. 

Søhusskolen får en større udskoling, da eleverne fra Stige Skole fortsætter i 7.klasse på Søhusskolen. 

Når Søhusskolen er valgt som overbygningsskole, skyldes det, at den er centralt placeret i området, og at den 
har kapacitet til at skabe et sammenhængende ungemiljø.

Område/Skole
0.- 9. klasse

skole børne-
 og ungemiljø)

Børneskole
0.-6. klasse

Ungeskole
7.-9. (10.) klasse Skolelukning Distriktsændring

Område 5

Stige Skole  X  X

Søhusskolen X  X

Lumby Skole   X 

 område 5 - før            

 Skole  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ændring 

 Lumby Skole Elevtal 109 108 116 126 131 132 134 139 141 32

  Klassetal 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0

 Stige Skole Elevtal 213 208 203 196 194 189 191 188 190 -23

  Klassetal 12 12 12 10 10 10 10 10 10 -2

 Søhusskolen Elevtal 395 389 372 357 341 339 333 324 313 -82

  Klassetal 21 20 20 19 17 20 19 18 18 -3

 I alt Elevtal 717 705 691 679 666 660 658 651 644 -73

  Klassetal 40 39 39 36 34 37 36 35 35 -5

område 5 - Efter            

 Skole  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ændring 

 Lumby Skole * Elevtal 109 0 0 0 0 0 0 0 0 -109

  Klassetal 7 0 0 0 0 0 0 0 0 -7

 Stige Skole Elevtal 156 202 217 237 252 273 276 280 281 125

  Klassetal 12 11 12 12 13 14 14 14 14 2

 Søhusskolen Elevtal 452 501 471 438 410 381 374 363 355 -97

  Klassetal 21 26 24 21 20 19 18 17 17 -4

 I alt Elevtal 717 703 688 675 662 654 650 643 636 -81

  Klassetal 40 37 36 33 33 33 32 31 31 -9

 * Overflytning af eksisterende klasser sker efter aftale med de berørte skoler og skoleafdelingen
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Stige Skole har kapacitet til at rumme de resterende 0.-6. klasser og skabe et børnemiljø. 

Eleverne fra Lumby Skoles nuværende distrikt fordeles på Stige Skoles og Søhusskolens distrikter. 

opmærksomhedspunkter

pædagogiske konsekvenser
Lumby Skoles er bl.a. kendetegnet ved at have profil i form af SUND LIVSSTIL og generelt være en skole i 
lokalområdet. Lumby Skole har arbejdet meget bevidst på og har gode erfaringer med at gøre eleverne fysisk 
aktive i løbet af skoledagen. Mere bevægelse i undervisningen, mere bevægelse ude, frisk luft, aktive voksne i 
pauserne med fokus på ”Den gamle Legekultur” m.m.  
  
Skolen er en udviklingsorienteret skole, som arbejder med Howard Gardners teori om “De Mange Intelli-
genser” og Dunn og Dunn´s “Læringsstile”. Undervisningen er årgangsopdelt, men der arbejdes med hold-
dannelser på tværs, hvor “Værkstedsundervisningen” er en ofte anvendt undervisningsform.

Det er vigtigt, at den faglige ekspertise, som er opbygget på Lumby Skole indarbejdes på de øvrige skoler. De 
modtagende skoler skal åbent møde de nye medarbejdere fra Lumby Skole og aktivt inddrage deres faglige 
kvaliteter og særlige kompetencer, så fagligheden på sigt kan højnes yderligere på de modtagende skoler.

Lumby Skoles erfaringer med holddannelser kan bl.a. bruges i de nye større enheder, hvor der bliver bedre 
muligheder for fleksibilitet i undervisningen eksempelvis i form af holddannelse og differentierede under-
visningsformer.

Ved at samle alle områdets 7.-9. klasser på Søhusskolen bliver der et egentlig ungemiljø med mange klasser 
pr. årgang. 

Det giver bedre muligheder for at skabe et spændende pædagogisk miljø, som målrettes aldersgruppen 
med langt større muligheder i forhold til elevernes individuelle evner og ønsker, alternative undervisnings-
former, særlige linjer mv. Det er i den forbindelse vigtigt, at der skabes et omfattende pædagogisk samar-
bejde mellem Stige Skole og Søhusskolen, så der bliver sammenhæng i pædagogikken og overgangen fra 
børnemiljøerne på de to skoler til det fælles ungemiljø på Søhusskolen.

Det frie skolevalg
Lumby Skole har en særlig betydning for lokalområdet og dermed også for skolens forældre og elever. 

Hvis Lumby Skole nedlægges, er det derfor usikkert hvilket skolevalg, forældrene vil træffe fremover. Aller-
ede i dag går 25 pct. af eleverne i Lumby Skoles distrikt på Søhusskolen. Ud over de nye distriktsskoler 
(Søhusskolen og Stige Skole) har forældrene også mulighed for at vælge Stige Friskole (inkl. børnehave) i 
lokalområdet. Derudover er der mulighed for at vælge andre folkeskoler, men denne mulighed vil mange 
steder være begrænset af pres på kapaciteten fra egne distriktselever. 

Det er overordnet set usikkert, hvordan forældre og elever vil reagere på det nye tiltag med børne- og un-
gemiljøer. Et nyskabende og spændende kommunalt tilbud kan appellere til eleverne og deres forældre, 
hvilket kan føre til øget interesse og søgning til folkeskolen. Omvendt kan der også være skepsis og usikker-
hed omkring de nye tiltag, som kan få elever og forældre til at vælge skoler med den nuværende 0.-9. klasses 
struktur eller privatskoler i stedet.

Ovenstående har betydning for beregningen af elevtallet og de deraf afledte effekter på klassedannelser og 
økonomi.

lokal- og nærmiljø
For lokalområdet vil det betyde, at Lumby udover skolen også mister et naturligt samlingspunkt i lokalområ-
det, samt at der bliver længere afstand til skole for elever i Lumbys Skoles distrikt. 

For fritidsområdet vil nedlæggelse af Lumby Skole betyde, at det foreslås, at fritidsaktiviteter i gymnastiksal, 
kælder, omklædningsrum og på boldbaner beholdes i drift. Det bør overvejes at overføre driftsbudgettet til 
Fritidsafdelingen.
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”Klub Harlekin” nedlægges i forbindelse med en skolelukning. I forbindelse med lukningen betjenes området 
klubmæssigt fra Vædderen. 

Økonomiske konsekvenser
Strukturændringen

Nedlæggelsen af Lumby Skole vil medføre færre faste udgifter i størrelsesordenen 4,38 mio. kr. 

Der skal oprettes fire klasser mindre, hvilket forventes at give et provenu på ca. 2,16 mio. kr.

Det forventes, at strukturændringen vil medføre øgede befordringsudgifter i størrelsesordenen 350.000 kr. 
om året.

Når planen for dette område er fuld indfaset, vil det betyde et forventet provenu på 6,2 mio. kr.

Ombygning/udbygning
I forbindelse med indretning af Stige Skole til en børneskole vil der være udgifter i størrelsesordenen 3,8 mio. 
kr., idet der skal tilbygges svarende til 2 klasselokaler.

tidsperspektiv
Planen for området vil kunne realiseres i løbet af to år. 

Fra skoleåret 2011/12 indskriver der ikke længere elever på Lumby Skole og klasserne overflyttes til Søhus-
skolen og Stige Skole. Samlingen af 7.-9-klasses eleverne på Søhusskolen sker fra skoleåret 2011/12 og 
2012/13.

Den konkrete plan for overflytningen aftales mellem skolerne og Skoleafdelingen.

Scenarie (i 1.000 kr) Klassedannelse Faste udgifter Befordring I alt Anlæg

Område 5 -2.160 -4.379 350 -6.189 3.800
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3.3.6 område 5B: lumby, Stige og Søhus

plan for området

Dette forslag er et alternativ til forslag 5a.

Planen for dette område er at lave kapacitetstilpasninger, der tager højde for det faldende elevtal og dermed 
optimerer klassedannelserne på skolerne med henblik på at skabe stærkere fagligt bæredygtige enheder. 

Lumby Skole fastholdes som børneskole med elever fra 0.-6. klasse, mens Stige Skole nedlægges. De ældste 
elever (7.-9. klassetrin) samles på Søhusskolen, hvor der skabes et ungemiljø for de unge i alderen 13 til 16.

Fastholdelsen af Lumby Skole som en børneskole giver mulighed for at udvikle skolens eksisterende 
børnemiljø ved at øge antallet af elever i børneskolen. Lumby Skole vil få to spor pr. årgang. Skolens nye 
struktur fremmer mulighederne for at etablere læringsmiljøer, hvor eleverne kan arbejde på tværs af klasser. 
Strukturen medfører større årgange og den enkelte elev får øgede muligheder for at indgå i forskellige fæl-
lesskaber.

En børneskole vil give mulighed for at udvikle en faglighed og pædagogik, der specifikt er målrettet de yngste 
elever. 

Børnemiljøerne skal sikre en god og glidende overgang fra dagtilbud til skole via tryghed, forudsigelighed, 
kendte rammer og nære relationer. Der skal ske en kontinuerlig udvikling af elevernes evne til at træffe 
valg og kompetence til at navigere i fleksible miljøer, så der bliver en naturlig overgang fra elevens færden i 
børnemiljøet til ungdomsmiljøet.

Søhusskolen fortsætter med at være en skole for elever i 0.-9. klasse, men den udbygges med ekstra spor på 
7.-9. klassetrin.

Flere klasser på de ældste årgange på Søhusskolen styrker muligheden for en mere fleksibel tilrettelæggelse 
af undervisningen.

Søhusskolen skal tilbyde et fleksibelt og dynamisk ungemiljø, der fastholder og udvikler elevernes lyst til at 
lære. Eleverne skal møde en undervisning præget af differentierede læringsformer og fleksible holddannelser, 
der tilgodeser den enkeltes behov. Desuden kan undervisningen tilrettelægges, så den på en positiv måde 
forbereder eleverne til at fortsætte på en ungdomsuddannelse, bl.a. ved at undervisningen kan varetages af 
forskellige faggrupper og i forskellige rammer – også uden for skolen.   

Der skal være mulighed for at vælge boglige, praktiske eller musisk-kreative fag, som de unge er motiverede 
for. 

førEfter
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Der er et stort potentiale i, at Søhusskolen indgår i et åbent og aktivt samarbejde med dagtilbud, ung-
domsskolen, fritids- og ungdomsklubber, foreningslivet, erhvervslivet og andre aktører i lokalsamfundet. 

Det kunne overvejes at designe særlige linjer i eller samarbejder omkring ungemiljøet – eksempelvis:

■  Et samarbejde med Stige og Søhus Boldklub om træner- og lederuddannelse, 
■  I samspil med lokalområdet eksempelvis etablere en særlig linje i læsning
■  Etablerer en praktisk linje spor med fokus på landbrug og gartneri i samarbejde med lokale erhvervsdriv-

ende og uddannelsesinstitutioner.

Et bredt udvalg af muligheder på skolen skal støtte de unges muligheder for selv at skabe en meningsfuld og 
fleksibel skoledag, som er tilpasset den enkelte elevs behov og interesser.

Det er vigtigt, at der er kvalitetstilbud til alle unge. Derfor skal der særskilt fokus på at skabe strukturer for de 
sårbare unge, der har brug for særlig voksenstøtte til at få en sammenhængende og meningsfuld skoledag.

forslaget i praksis
 
Forslaget indebærer, at Stige Skole lukkes, og eleverne flyttes til Lumby Skole og Søhusskolen.

Lumby Skole fastholdes som børneskole med elever fra 0.-6. klasse. 

 område 5 - før            

 Skole  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ændring 

 Lumby Skole Elevtal 109 108 116 126 131 132 134 139 141 32

  Klassetal 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0

 Stige Skole Elevtal 213 208 203 196 194 189 191 188 190 -23

  Klassetal 12 12 12 10 10 10 10 10 10 -2

 Søhusskolen Elevtal 395 389 372 357 341 339 333 324 313 -82

  Klassetal 21 20 20 19 17 20 19 18 18 -3

 I alt Elevtal 717 705 691 679 666 660 658 651 644 -73

  Klassetal 40 39 39 36 34 37 36 35 35 -5

område 5 - Efter            

 Skole  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ændring 

 Lumby Skole  Elevtal 109 189 215 244 268 272 275 279 278 169

  Klassetal 7 11 12 13 14 14 14 14 14 7

 Stige Skole * Elevtal 156 0 0 0 0 0 0 0 0 -156

  Klassetal 12 0 0 0 0 0 0 0 0 -12

 Søhusskolen Elevtal 452 515 474 432 396 384 377 366 360 -92

  Klassetal 21 26 24 21 20 20 19 18 19 -2

 I alt Elevtal 717 704 689 676 664 656 652 645 638 -79

  Klassetal 40 37 36 34 34 34 33 32 33 -7

 * Overflytning af eksisterende klasser sker efter aftale med de berørte skoler og skoleafdelingen

Område/Skole
0.- 9. klasse

skole børne-
 og ungemiljø)

Børneskole
0.-6. klasse

Ungeskole
7.-9. (10.) klasse Skolelukning Distriktsændring

Område 5B

Stige Skole  X

Søhusskolen X  X

Lumby Skole   X  X
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Søhusskolen får en større udskoling, da eleverne fra Lumby skole fortsætter i 7.klasse på Søhusskolen. 
Når Søhusskolen er valgt som overbygningsskole, skyldes det, at den er centralt placeret i området, og at den 
har kapacitet til at skabe et sammenhængende ungemiljø.

Lumby Skole har kapacitet til at rumme de resterende 0.-6. klasser og skabe et børnemiljø. Det forudsætter 
dog, at centerafdelingen flytter fra Lumby skole. Placering af centerafdelingen skal analyseres nærmere.

Eleverne fra Stige Skoles nuværende distrikt fordeles på Lumby og Søhusskolens distrikter. 

opmærksomhedspunkter

pædagogiske konsekvenser
Stige Skole er stærkt funderet i nærmiljøet og har en lang tradition for at samarbejde med daginstitutioner i 
nærområdet. 

Skolen har i de senere år arbejdet ihærdigt med at strukturere og nytænke specialpædagogikken og arbejdet 
intensivt med trivsel for såvel børn som medarbejdere.

Det er vigtigt, at den faglige ekspertise, som er opbygget på Stige Skole indarbejdes på de øvrige skoler. De 
modtagende skoler skal åbent møde de nye medarbejdere fra Stige Skole og aktivt inddrage deres faglige 
kvaliteter og særlige kompetencer, så fagligheden på sigt kan højnes yderligere på de modtagende skoler.

Ved at samle alle områdets 7.-9. klasser på Søhusskolen bliver der et egentlig ungemiljø med mange klasser 
pr. årgang. 

Det giver bedre muligheder for at skabe et spændende pædagogisk miljø, som målrettes aldersgruppen 
med langt større muligheder i forhold til elevernes individuelle evner og ønsker, alternative undervisnings-
former, særlige linjer mv. Det er i den forbindelse vigtigt, at der skabes et omfattende pædagogisk samar-
bejde mellem Lumby Skole og Søhusskolen, så der bliver sammenhæng i pædagogikken og overgangen fra 
børnemiljøerne på de to skoler til det fælles ungemiljø på Søhusskolen.

Det frie skolevalg
Stige Skole har en særlig betydning for lokalområdet og dermed også for skolens forældre og elever.

Hvis Stige Skole nedlægges, er det derfor usikkert hvilket skolevalg, forældrene vil træffe fremover. I Stige ek-
sisterer allerede en friskole (incl. børnehave), og det må forventes, at en stor andel af eleverne fra Stige Skole 
vil vælge Stige Friskole, såfremt Stige Skole nedlægges. 

Derudover er der mulighed for at vælge andre folkeskoler, men denne mulighed vil mange steder være be-
grænset af pres på kapaciteten fra egne distriktselever. 

Det er overordnet set usikkert, hvordan forældre og elever vil reagere på det nye tiltag med børne- og un-
gemiljøer. Et nyskabende og spændende kommunalt tilbud kan appellere til eleverne og deres forældre, 
hvilket kan føre til øget interesse og søgning til folkeskolen. Omvendt kan der også være skepsis og usikker-
hed omkring de nye tiltag, som kan få elever og forældre til at vælge skoler med den nuværende 0.-9. klasses 
struktur eller privatskoler i stedet.

Ovenstående har stor betydning for beregningen af elevtallet og de deraf afledte effekter på klassedannelser 
og økonomi.

lokal- og nærmiljø
For lokalområdet vil det betyde, at Stige udover skolen også mister et naturligt samlingspunkt i lokalområ-
det, samt at der bliver længere afstand til skole for elever i Stige Skoles distrikt. 

For fritidsområdet kan nedlæggelse af Stige Skole få betydning for Stige Fritids- og ungdomsklub, der begge 
har lokaler på skolen, som også bruges til klasseværelse.
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Økonomiske konsekvenser
Strukturændringen

Nedlæggelsen af Stige Skole vil medføre færre faste udgifter i størrelsesordenen 3,556 mio. kr. 

Optimering af klassedannelsen varierer over årene. I 2018/19 forventes etableret to klasser mindre, hvilket 
forventes at give et provenu på ca. 1,08 mio. kr.

Det forventes, at strukturændringen vil medføre øgede befordringsudgifter i størrelsesordenen 500.000 kr. 
om året.

Når planen for dette område er fuld indfaset, vil det betyde et forventet provenu på 4,1 mio. kr. afhængigt af 
klassedannelsen

ombygning/udbygning
Der forventes ikke udgifter i forbindelse med indretning af Lumby Skole til en børneskole.

tidsperspektiv
Planen for området vil kunne realiseres i løbet af to år. 

Fra skoleåret 2011/12 indskriver der ikke længere elever på Stige Skole og klasserne overflyttes til Søhus-
skolen og Lumby Skole. Samlingen af 7.-9-klasses eleverne på Søhusskolen sker fra skoleåret 2011/12 og 
2012/13.

Den konkrete plan for overflytningen aftales mellem skolerne og Skoleafdelingen.

Scenarie (i 1.000 kr) Klassedannelse Faste udgifter Befordring I alt Anlæg

Område 5 b -1.008 -3.556 500 -4.1 -4.136
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3.3.7 område 5C: lumby, Stige og Søhus

plan for området

Dette forslag er et alternativ til forslag 5a. 

Planen for dette område er at etablere to børneskoler og én ungeskole. 

Resultatet er, at Stige Skole omdannes til en børneskole med elever fra 0.-6. klasse, og Lumby Skole fortsæt-
ter som børneskole. Søhusskolen omlægges til en ny ungeskole for områdets 7.-9. klasseseelever. 

0.-6. klasseseleverne fra Søhuskolen overflyttes til henholdsvis Lumby og Stige Skole. 

Der etableres en ny skoleorganisering for de tre skoler

Pædagogisk
afdelingsleder
af børneskole
Stige Skole

Pædagogisk
afdelingsleder
af ungeskole
Søhusskolen

Administrativ
afdelingsleder,
leder af skolens
administration

Pædagogisk
afdelingsleder
af børneskole
lumby Skole

Skoleleder
Leder for alle
tre afdelinger

førEfter
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Børneskolerne giver mulighed for at indrette særlige børnemiljøer, hvor de fysiske rammer og pædagogiske 
muligheder er målrettet børn op til 12 år. 

Både Lumby Skole og Stige Skole forventes at få to spor pr. årgang. Skolernes nye struktur med flere elever 
pr. årgang fremmer mulighederne for at etablere læringsmiljøer, hvor eleverne kan arbejde på tværs af klas-
ser og generelt giver større årgange den enkelte elev øgede muligheder for at indgå i forskellige fællesskaber.

Børneskolerne skal sikre en god og glidende overgang fra dagtilbud til skole via tryghed, forudsigelighed, 
kendte rammer og nære relationer. Der skal ske en kontinuerlig udvikling af elevernes evne til at træffe 
valg og kompetence til at navigere i fleksible miljøer, så der bliver en naturlig overgang fra elevens færden i 
børnemiljøet til ungdomsmiljøet.

Søhusskolen omlægges til en fælles ungeskole for 7.-9. klassetrin. Antallet af elever i ungeskolen vil være det 
samme som ved etablering af et ungemiljø i forslag 5a og 5b, da ungemiljøet ligeledes rummer alle 7.-9. klas-
seselever fra Lumby, Stige og Søhusområdet. 

En ungeskole på Søhusskolen giver 2-3 spor pr. årgang, hvilket muliggør en fleksibel tilrettelæggelse af
undervisningen.

Søhusskolen skal tilbyde et fleksibelt og dynamisk ungemiljø, der fastholder og udvikler elevernes lyst til at 
lære. Eleverne skal møde en undervisning præget af differentierede læringsformer og fleksible holddannelser, 
der tilgodeser den enkeltes behov. Desuden kan undervisningen tilrettelægges, så den på en positiv måde 
forbereder eleverne til at fortsætte på en ungdomsuddannelse, bl.a. ved at undervisningen kan varetages af 
forskellige faggrupper og i forskellige rammer – også uden for skolen.  

forslaget i praksis

Forslaget indebærer, at Lumby Skole og Stige Skole bliver børneskoler (0.-6. klassetrin). Forslaget forudsæt-
ter, at centerafdelingen på Lumby skole flyttes.

Søhusskolen omlægges til en ren ungeskole, og de yngste elever fra Søhusskolen flyttes til henholdsvis Lumby 
Skole og Stige Skole. 

 område 5 - før            

 Skole  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ændring 

 Lumby Skole Elevtal 109 108 116 126 131 132 134 139 141 32

  Klassetal 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0

 Stige Skole Elevtal 213 208 203 196 194 189 191 188 190 -23

  Klassetal 12 12 12 10 10 10 10 10 10 -2

 Søhusskolen Elevtal 395 389 372 357 341 339 333 324 313 -82

  Klassetal 21 20 20 19 17 20 19 18 18 -3

 I alt Elevtal 717 705 691 679 666 660 658 651 644 -73

  Klassetal 40 39 39 36 34 37 36 35 35 -5

område 5 - Efter            

 Skole  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ændring 

 Lumby Skole  Elevtal 109 129 151 177 206 229 253 273 281 172

  Klassetal 7 8 9 10 11 12 13 14 14 7

 Stige Skole Elevtal 213 366 338 314 282 262 253 223 227 14

  Klassetal 12 18 17 16 15 15 15 14 14 2

 Søhusskolen Elevtal 395 212 203 196 193 189 180 181 165 -230

  Klassetal 21 9 9 9 9 9 9 9 8 -13

 I alt Elevtal 717 707 692 687 681 680 686 677 673 -44

  Klassetal 40 35 35 35 35 36 37 37 36 -4
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Når Søhusskolen er valgt som ungeskole, skyldes det, at den er centralt placeret i området. 

Søhusskolen vil fysisk få meget overskydende kapacitet, da prognoserne forudsiger, at ungeskolen vil få om-
kring 8 klasser i alt. Søhusskolen er i dag en tosporet skole med et klassetal på omkring 21 klasser.

opmærksomhedspunkter

pædagogiske konsekvenser
Søhusskolen har en årelang tradition for en sammenhængende og nytænkende indskoling, hvor der er et 
velfunderet samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Skolen har en særskilt afdeling for indskolingen, hvor der fysisk er indrettet udviklings- og læringsmiljøer 
for de yngste børn i skolen. Netop nu arbejder skolen med en fleksibel skolestart, hvor de i samarbejde med 
daginstitutionerne kvalificerer overgangen samtidig med, at man organiserer læringen i skolestarten på nye 
måder.

På Søhusskolen har personale og bestyrelsen hen over vinteren vedtaget en række nye værdier og en vision 
2020, hvor de ser Søhusskolen som et heldags lærings-, studie- og fritidstilbud. Visionen er helt i samklang 
med værdierne i visionen for Fremtidens Skole.

Det må forventes, at Søhusskolens særligt opbyggede ekspertise omkring indskolingen ikke direkte kan 
overføres med medarbejderne til andre skoler. Men det er vigtigt, at de modtagende skoler åbent møder de 
nye medarbejdere fra Søhusskolen og aktivt inddrager deres faglige kvaliteter og særlige kompetencer, så de 
modtagende skoler på sigt kan styrkes af erfaringerne fra Søhusskolen. 

Det er vigtigt, at få skabt en struktur og et samarbejde mellem Stige Skole, Lumby Skole og Søhusskolen, 
så overgangen fra børneskolen til ungeskolen bliver et positivt og ”trygt” skifte for både børn og forældre. 
Forældre og elever skal opleve, at de tre skoler og det pædagogiske miljø er én sammenhængende skole be-
liggende på fysisk adskilte matrikler. 

Forældre og elever skal kunne se de positive muligheder i, at eleverne ”skifter” de fysiske børnemiljøer ud 
med et fysisk ungdomsmiljø, som åbner op for elevens valgmuligheder og på positiv vis forbereder dem til en 
ungdomsuddannelse. 

Omlægges Søhusskolen til en ungeskole forudsiger prognoserne, at det samlede elevtal på skolen bliver på 
omkring 165-185 elever. Det kan give skolen udfordringer i forhold til optimering af ledelse, administration 
og teknisk service i forhold til den eksisterende skolestørrelse på omkring 400 elever.

Det frie skolevalg
Søhusskolen har en særlig betydning for lokalområdet og dermed også for skolens forældre og elever. 

Det er overordnet set usikkert, hvordan forældre og elever vil reagere på det nye tiltag med børne- og unge-
miljøer. Et nyskabende og spændende kommunalt tilbud kan appellere til eleverne og deres forældre, hvilket 
kan føre til øget interesse og søgning til folkeskolen. Omvendt kan der også være skepsis og usikkerhed om-
kring de nye tiltag, som kan få elever og forældre til at vælge skoler med den nuværende 0.-9. klasses struktur 
eller privatskoler i stedet.

Omlægges skolerne i området til børne- og ungeskoler er der risiko for, at en større andel af forældre i om-
rådet tilvælger privat- eller friskoler, da der i nærområdet ikke længere vil findes skoler med den traditionelle 

Område/Skole
0.- 9. klasse

skole børne-
 og ungemiljø)

Børneskole
0.-6. klasse

Ungeskole
7.-9. (10.) klasse Skolelukning Distriktsændring

Område 5C

Stige Skole  X  X

Søhusskolen X X

Lumby Skole   X X
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indretning med 0.-9. klasse. Jf. forslag 9a og 9b (Spurvelundskolen, Kroggårdskolen og Næsby Skole), hvor 
skolerne ligeledes omlægges til børne- og ungeskoler.

Ovenstående har betydning for beregningen af elevtallet og de deraf afledte effekter på klassedannelser og 
økonomi.

lokal- og nærmiljø
For lokalområdet vil det betyde, at de yngste elever i Søhusområdet ikke længere vil have en skole i 
nærmiljøet. Søhusskolen har i dag omkring 250 elever på 0.-6. klassetrin. En stor del af eleverne forventes at 
skulle befordres til henholdsvis Lumby og Stige Skole.
Omlægningen af Søhusskolen til ungeskole kan få betydning for Søhus Fritidsklub ”Vædderen”, der har sepa-
rate lokaler på skolens område. 

Økonomiske konsekvenser
Strukturændringen

Etablering af Lumby og Stige Skole som børneskoler og Søhusskolen som ungeskole forventes at medføre 
færre faste udgifter i størrelsesordenen 0,989 mio. kr. 

Klassedannelsen optimeres samlet set ikke på de tre skoler. 

Det forventes, at strukturændringen vil medføre øgede befordringsudgifter i størrelsesordenen 700.000 kr. 
om året.

Når planen for dette område er fuld indfaset, vil det betyde et forventet provenu på 0,289 mio. kr.

ombygning/udbygning
I forbindelse med indretning af Stige Skole til en børneskole vil der være udgifter i størrelsesordenen 3,8 mio. 
kr., idet der skal tilbygges svarende til 2 klasselokaler.

tidsperspektiv
Planen for området vil kunne realiseres i løbet af to år. 

Fra skoleåret 2011/12 indskriver der ikke længere elever på Søhusskolen og klasserne overflyttes til enten 
Lumby eller Stige Skole. Samlingen af 7.-9-klasses eleverne på Søhusskolen sker fra skoleåret 2011/12 og 
2012/13.

Den konkrete plan for overflytningen aftales mellem skolerne og Skoleafdelingen.

Scenarie (i 1.000 kr) Klassedannelse Faste udgifter Befordring I alt Anlæg

Område 5c 0 -989 700 -289 3.800
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3.3.8 område 6a:
Dalum, Hjallese, Højby, Skt. klemens, Sanderum,tingløkke, Højme, rasmus rask 

plan for området

Området er præget af et faldende elevtal, der er ulige fordelt på de forskellige skoler. Planen for dette område 
er derfor at lave kapacitetstilpasninger og distriktsjusteringer, så klassedannelser på skolerne optimeres, og 
der skabes fagligt bæredygtige enheder.

Der etableres 2 børneskoler og 1 ungeskole ved at samle 0.-6. klasserne på Dalumskolen og Højby Skole og 
7.-9. klasserne på Hjalleseskolen. Skt. Klemensskolen nedlægges. 

Der laves distriktsændringer for de øvrige skoler.

Dermed optimeres både det faglige aspekt og klassedannelsen for alle områdets skoler.

Omdannelsen af Dalumskolen og Højby Skole til børneskoler vil give mulighed for at indrette børnemiljøer, 
hvor de fysiske og pædagogiske rammer er målrettet børn op til 12 år. Dalumskolen bliver en 3-4 sporet bør-
neskole og Højby Skole bliver en 3 sporet børneskole. 

Børneskoler med mange klasser pr. årgang giver gode muligheder for at etablere læringsmiljøer, hvor elev-
erne kan arbejde på tværs af klasser med udgangspunkt i den enkelte elevs behov og hvor eleverne får mu-
lighed for at indgå i mange forskellige fællesskaber. 

Børnemiljøerne skal sikre en god og glidende overgang fra dagtilbud til skole via tryghed, forudsigelighed, 
kendte rammer og nære relationer. Der skal ske en kontinuerlig udvikling af elevernes evne til at træffe 
valg og kompetence til at navigere i fleksible miljøer, så der bliver en naturlig overgang fra elevens færden i 
børnemiljøet til ungdomsmiljøet.

Hjalleseskolen omlægges til en ungeskole for eleverne fra Dalum og Højby Skoles distrikter.  Hjalleseskolen 
blive en unge skole med 4-6 spor pr. årgang og det giver mulighed for at udvikle et decideret ungemiljø.

Ungemiljøet skal have dynamiske og fleksible læringsmiljøer, der fastholder og udvikler elevernes lyst til at 
lære. Eleverne skal møde en undervisning præget af differentierede læringsformer og fleksible holddannelser, 
der tilgodeser den enkeltes behov. Der skal være mulighed for at vælge fra en bred vifte af boglige, praktiske 
eller musisk-kreative fag, som de unge er motiverede for. Undervisningen kan varetages af forskellige fag-
grupper og i forskellige rammer - også uden for skolen. 

I Hjallese kunne det betyde, at Ungemiljø Hjallese samarbejder med Dalum Ungdomsskole både omkring 
valgfag, linjer og koordineringen i relation til lokaleområdernes øvrige tilbud for unge i hele Ungemiljø 
Hjalleses distrikt. 

Eksempler om samarbejder eller særlige linjer, som Ungemiljø Hjallese kunne indgå samarbejde med ung-
domsskolen om: 

førEfter
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■  Sundhed, idræt og outdoor – med flere elementer f.eks. talentudvikling, idrætslederkurser, personlig 
udvikling og velvære.

■  Erhvervslinje – f.eks. motivering til uddannelse via fritidsjob, praktikker, værkstedsaktiviteter, samspil 
med Syddansk Erhvervsskole m.m. 

■  Musik- og teaterlinje - i tæt samarbejde med MusikTeaterSkolen under Dalum Ungdomsskole
 
Et bredt udvalg af muligheder i ungeskolen skal støtte de unges muligheder for selv at skabe en meningsfuld 
og fleksibel skoledag, som er tilpasset den enkelte elevs behov og interesser.

Det er vigtigt, at der er kvalitetstilbud til alle unge. Derfor skal der særskilt fokus på at skabe strukturer for de 
sårbare unge, der har brug for særlig voksenstøtte til at få en sammenhængende og meningsfuld skoledag.

Sanderumskolen, Højmeskolen og Tingløkkeskolen forbliver tresporede skoler for 0.-9. klasser. Rasmus Rask 
skolen fortsætter som en tosporet skole.

Alle skoler med elever i 0.-9. klasse forpligtes til at arbejde med børne- og ungemiljøer, hvor fokus skal være 
det samme som på børne- og ungeskolerne. 
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Forslaget i praksis

Forslaget går ud på, at Skt. Klemensskolen lukkes.

Dalumskolen og Højby Skole bliver børneskoler med elever fra 0.-6.klasse. 

Hjalleseskolen bliver en ungeskole fra 7.-9.klasse med eleverne fra Dalumskolen og Højby Skole. 10. klasse-
centret fortsætter på Hjalleseskolen. Bortset fra mindre distriktsændringer fortsætter de øvrige skoler uæn-
dret.

 område 6a - før            

 Skole  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ændring 

 Dalumskolen Elevtal 495 480 473 471 462 458 472 471 484 -11

  Klassetal 26 23 23 24 22 22 22 22 21 -5

 Hjalleseskolen Elevtal 464 471 475 467 452 449 463 467 465 1

  Klassetal 26 22 23 23 21 22 22 22 23 -3

 Højby Skole Elevtal 397 378 372 364 359 351 338 325 303 -94

  Klassetal 20 20 20 20 20 20 20 20 19 -1

 Højmeskolen Elevtal 586 578 579 581 577 573 583 582 582 -4

  Klassetal 29 29 28 28 29 29 30 29 30 1

 Rasmus Rask-Skolen Elevtal 435 432 433 435 444 450 453 463 493 58

  Klassetal 20 20 21 20 20 20 21 21 24 4

 Sanderumskolen Elevtal 673 682 704 698 710 719 723 734 726 53

  Klassetal 30 31 31 29 31 32 31 32 30 0

 Skt. Klemensskolen Elevtal 374 362 351 338 321 317 307 302 299 -75

  Klassetal 19 19 19 19 18 19 19 18 17 -2

 Tingløkkeskolen Elevtal 639 609 584 583 576 567 552 536 517 -122

  Klassetal 30 29 29 29 29 28 28 28 25 -5

 I alt Elevtal 4.063 3.992 3.971 3.937 3.901 3.884 3.891 3.880 3.869 -194

  Klassetal 200 193 194 192 190 192 193 192 189 -11

område 6a - Efter            

 Skole  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ændring 

 Dalumskolen Elevtal 616 577 554 556 548 535 537 540 550 -66

  Klassetal 26 26 24 24 23 23 23 24 25 -1

 Hjalleseskolen Elevtal 452 533 588 517 458 438 440 407 361 -91

  Klassetal 26 22 26 22 19 18 18 16 15 -11

 Højby Skole Elevtal 288 309 426 439 454 450 428 427 426 138

  Klassetal 20 15 21 22 24 23 20 20 21 1

 Højmeskolen Elevtal 586 579 581 583 580 578 588 589 590 4

  Klassetal 29 29 28 28 29 29 30 29 30 1

 Rasmus Rask-Skolen Elevtal 435 442 449 460 478 499 511 531 577 142

  Klassetal 20 21 22 21 23 25 26 26 28 8

 Sanderumskolen Elevtal 673 674 691 678 685 688 686 692 676 3

  Klassetal 30 29 30 29 30 30 29 30 30 0

 Skt. Klemensskolen * Elevtal 374 211 0 0 0 0 0 0 0 -374

  Klassetal 19 11 0 0 0 0 0 0 0 -19

 Tingløkkeskolen Elevtal 639 629 619 644 651 659 658 654 655 16

  Klassetal 30 30 31 31 32 30 29 29 29 -1

 I alt Elevtal 4.063 3.954 3.908 3.877 3.854 3.847 3.848 3.840 3.835 -228

  Klassetal 200 183 182 177 180 178 175 174 178 -22

* Overflytning af eksisterende klasser sker efter aftale med de berørte skoler og skoleafdelingen.
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Når Hjalleseskolen er valgt som ungeskole, skyldes det, at den er centralt placeret i området. Den har kapac-
itet til at rumme en samlet ungeskole og skabe et sammenhængende ungemiljø. Desuden har skolen mange 
års erfaring med ’idrætsklasser’ for de ældste elever og 10. klasser.

Dalumskolen har kapacitet til at rumme alle 0.-6. klasser fra Dalums nuværende distrikt samt alle 0.-6. klass-
er fra Hjalleseskolens distrikt. Højby Skole kan rumme 0.-6.klasserne fra Højby distrikt samt den nordlige 
del af Skt. Klemensskolens distrikt. Den sydlige del af Skt. Klemensskolens distrikt flyttes til Rasmus Rask 
Skolen.

Omlægning til børneskoler og ungeskoler optimerer både det faglige aspekt og klassedannelsen.

Der skal gøres opmærksom på, at Rasmus Rask skolen forventes at komme under pres med et stigende 
elevtal. Der er planlagt udbygninger i området og samtidig med omlægning af Skt. Klemensskolens distrikt 
betyder det, at prognoserne forudsiger, at skolens elevtal stiger. 

Mulige konsekvenser

pædagogik
Hjalleseskolen har gennem de seneste år haft 10. klasser på skolen, og har derfor erfaringer med at arbejde 
med unge. Skolen har således det faglige fundament på plads, og er rustet til at skulle være en ren ungeskole. 
Det bliver fremadrettet vigtigt at bygge videre på denne faglige viden, når Hjalleseskolen omdannes til un-
geskole. 

Skt. Klemensskolen har de seneste år arbejdet med et projekt om Fællesskabets skole samt arbejdet meget 
med indskolingen. Det er vigtigt, at medarbejderne bærer de indhøstede erfaringer og gode oplevelser videre.

Skt. Klemensskolen starter i indeværende skoleår 2010/11 en ny struktur for de ældste elever, hvor der er 10 
fællesfaglige uger for en årgang, og hvor der er fleksible mødetider mellem kl. 8.00 - 9.45 og 13.40 - 14.25. Et 
af projekts kerneområder er øget brug af It i undervisningen og daglige idrætslige aktiviteter. Der arbejdes 
med hyppige holddannelser på tværs af klasser, køn og faglige kvalifikationer. Såfremt Skt. Klemensskolen 
nedlægges, bør erfaringerne fra dette arbejde videreføres i andet regi, da de er i fuld overensstemmelse med 
visionerne i Fremtidens Skole.
På samme måde har Dalumskolen en naturfaglig profil på udskolingen samt medarbejdere med stor kompe-
tence indenfor dette område, hvilket ligeledes bør videreføres eller overdrages i en eller anden form, såfremt 
Dalumskolen bliver børneskole.

Højby Skole har et højt fagligt niveau i forhold til at arbejde med IT i undervisningen. Det skal afklares, hvor-
vidt disse erfaringer kan overføres til en af de øvrige skoler i området. Samtidig har Højby Skole et velfunger-
ende samarbejde med de omkringliggende børnehuse, som det er vigtigt at bygge videre på i forbindelse med 
etablering af en børneskole.

Område/Skole
0.- 9. klasse

skole børne-
 og ungemiljø)

Børneskole
0.-6. klasse

Ungeskole
7.-9. (10.) klasse Skolelukning Distriktsændring

Område 6

Forslag A

Dalumskolen X  X

Hjalleseskolen  X (inkl. 10. kl.) X

Højby Skole X  X

Højmeskolen X  X

Rasmus Rask-Skolen X  X

Sanderumskolen X  X

Skt. Klemensskolen   X  

Tingløkkeskolen X  X



Folkeskolerne i odense  – klar til Fremtiden

57

Strukturplan
forSlag

Det er vigtigt, at de modtagende skoler åbent møder de nye medarbejdere fra den nedlagte og de omlagte 
skoler og aktivt inddrager deres faglige kvaliteter og særlige kompetencer, så de modtagende skoler på sigt 
kan styrkes af erfaringerne fra de mange forskellige skoler.  

For alle involverede skoler gælder, at der vil være en stor omstillingsproces, hvor der skal opbygges nye 
faglige og pædagogiske miljøer på skolerne, og at der skal opbygges en ny identitet som hhv. børneskole eller 
ungeskole.

Det er i forbindelse med oprettelsen af børneskoler og en ungeskoler vigtigt, at der skabes et omfattende 
pædagogisk samarbejde mellem Højby Skole, Dalumskolen og Hjalleseskolen, således at der er sammenhæng 
i pædagogikken og overgangen fra børnemiljøerne på de to skoler til det fælles ungemiljø på Hjalleseskolen.

Nedlægges Skt. Klemensskolen skal eleverne i Obs-enhederne revurderes, og de der ikke med fordel kan inte-
greres i almensystemet med støtte, skal flyttes til en anden Obs-enhed. Se mere om dette i afsnit 3.4.

Det frie skolevalg
Det er overordnet set usikkert, hvordan forældre og elever vil reagere på det nye tiltag med børne- og un-
gemiljøer.

Den nye struktur for området kræver generelt, at forældre og elever er indstillet på at være mere mobile, for 
så til gengæld at få et skoletilbud med større valgmuligheder for den enkelte. Opfattes det nye tiltag som et 
nyskabende og spændende kommunalt tilbud, kan det appellere til eleverne og deres forældre, hvilket kan 
føre til øget interesse og søgning til folkeskolen. Omvendt kan der også være skepsis og usikkerhed omkring 
de nye tiltag, som kan få elever og forældre til at vælge skoler med den nuværende 0.-9. klasses struktur eller 
privatskoler i stedet. 

Overordnet set bevirker strukturen, at mulighederne for frit skolevalg begrænses i området, men til gengæld 
øges valgmulighederne på de enkelte skoler.

Ovenstående har betydning for beregningen af elevtallet og de deraf afledte effekter på klassedannelser og 
økonomi.

lokal- og nærmiljø
For lokalområdet vil det betyde, at Skt. Klemens udover skolen også mister et naturligt samlingspunkt i 
lokalområdet, samt at der bliver en betydelig længere afstand til skole for elever i Stenløse, Skt. Klemens og 
Fangel-området. 

På samme måde vil de yngste elever i Hjalleseområdet også skulle gå i skole væk fra nærmiljøet.

Derudover er der i disse dage en ny lokalplan (5-672) til høring. Lokalplanen omfatter muligheden for at 
opføre 200 boliger tæt ved Skt. Klemensskolen. En nedlæggelse af Skt. Klemensskolen må forventes at gøre 
boligområdet mindre attraktivt. I forbindelse med det planlagte boligområde har mange nævnt krydset 
Dahlsvej-Stenløsevej (v/ Skt. Klemensskolen) som oplagt lokalt midtpunkt. Hvis skolen nedlægges, bør alter-
native anvendelsesmuligheder af Skt. Klemensskolens bygninger undersøges nærmere i den sammenhæng.

For fritidsområdet vil nedlæggelse af Skt. Klemensskolen betyde, at der skal tages hensyn til, at der er mange 
sårbare unge i område, og det vil derfor være hensigtsmæssigt, at bibeholde klubtilbud for de 10-18 årige i 
nærområdet.

Hvis Skt. Klemensskolen nedlægges som folkeskole forventes det, at idrætshallen, gymnastiksalen og de 
faciliteter, der i tilknytning til skolen fortsat kan benyttes af fritidsbrugerne. Det skal derfor indgå i over-
vejelserne, om driftsbudgettet skal overføres til Fritidsafdelingen.
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Økonomiske konsekvenser
Strukturændringen

Nedlæggelsen af Skt. Klemensskolen vil medføre færre, faste udgifter i størrelsesordenen 6,2 mio. kr. 

Det forventes, at der skal oprettes 11 klasser mindre, hvilket vil give et provenu på ca. 5,9 mio. kr.

Det forventes, at strukturændringen vil medføre øgede befordringsudgifter i størrelsesordenen 1,75 mio. kr. 
om året.

Når planen for dette område er fuld indfaset, vil det betyde et forventet provenu på 10,4 mio. kr.

Ombygning/udbygning
I forbindelse med samlingen af 7-.9.klasserne på Hjalleseskolen må der forventes udgifter til renovering/om-
bygning i størrelsesordenen 3,8 mio. kr.

Der er afsat 3 mio. kr. i moderniseringsplanen i 2012 til modernisering af Hjalleseskolen. Disse penge vil 
kunne anvendes specifikt til indretning af ungemiljø.

tidsperspektiv
Planen for området vil kunne realiseres i løbet af tre år. 

Fra skoleåret 2011/12 indskriver der ikke længere elever på Skt. Klemensskolen, og senest i 2012/13 kan de 
resterende klasser på Skt. Klemensskolen overflyttes til Dalumskolen. Samlingen af 7.-9-klasses eleverne på 
Hjalleseskolen sker fra skoleåret 2011/12 og forventes gennemført i løbet af to-tre skoleår. 

Den konkrete plan for overflytningen aftales mellem skoleafdelingen og skolerne.

Scenarie (i 1.000 kr) Klassedannelse Faste udgifter Befordring I alt Anlæg

Område 6 -5.940 -6.222 1.750 -10.412 3.800
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3.3.9 område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. klemens, Sanderum, tingløkke, Højme,
rasmus rask og specialskole (Bækholm)

plan for området

Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. 

Planen er stadig at tilpasse kapaciteten til det faldende elevtal og optimere klassedannelserne, men i dette 
forslag er der særligt fokus på at optimere klassedannelserne på skolernes 7.-9.klasser, mens der for 0.-6. 
klasserne lægges vægt på, at eleverne skal gå i skole i nærområdet. Derfor opretholdes Skt. Klemensskolen i 
dette forslag som børneskole.

Med denne struktur fastholdes skolernes nuværende og velfungerende børnemiljøer (0.-6. kl.) i samarbejde 
med lokalsamfundet og dettes dagtilbud. Der vil dog ikke kunne opnås samme fleksibilitet som på andre 
børneskoler i forhold til tilrettelæggelse af undervisningen og læringsmiljøer, da der ikke bliver flere klasser 
på hver årgang. Men der vil stadig være mulighed for at arbejde med følgende tiltag:
 
■  Det brede læringsbånd i hele indskolingen
■  Helhed i børnenes hverdag, herunder samarbejde med SFO og klub.
■  Øget samarbejde med distriktets dagtilbud og øvrige foreningsliv

Desuden vil der være mulighed for at indrette børnemiljøer på Højby Skole og Skt. Klemensskolen, hvor de 
fysiske rammer er målrettet børn op til 12 år. Skolerne skal arbejde med strukturer, der understøtter, at der 
sker en kontinuerlig udvikling af elevernes evne til at træffe valg og udvikling af deres kompetencer til at
navigere i fleksible miljøer, så der bliver en naturlig overgang fra elevens skolegang i børneskolen til unge-
skolen.

Børnemiljøerne skal sikre en god og glidende overgang fra dagtilbud til skole via tryghed, forudsigelighed, 
kendte rammer og nære relationer. Der skal ske en kontinuerlig udvikling af elevernes evne til at træffe 
valg og kompetence til at navigere i fleksible miljøer, så der bliver en naturlig overgang fra elevens færden i 
børnemiljøet til ungdomsmiljøet.

forpligtende samarbejde omkring de ældste elever
Med omlægningen af Højby Skole og Skt. Klemensskolen til børneskoler bliver Dalumskolen overbyg-
ningsskole for eleverne fra Skt. Klemensskolen og Hjalleseskolen bliver overbygningsskole for eleverne
Højby Skole. 

Et øget elevtal på 7.-9. klassetrin på Dalumskolen og Hjalleseskolen 7)  giver muligheder for at etablere 
større ungdomsmiljøer på skolerne. Antallet af klasser på de ældste klassetrin for både Dalumskolen og 
Hjalleseskolen vil afhænge af elevernes bevægelsesmønster i en ny forpligtende samarbejdsstruktur mellem 
skolerne.

7) Dalumskolen er i dag en tre sporet skole i overbygningen. Elevtalsprognoserne forudsiger, at skolen på sigt vil blive en tosporet skole i overbygningen, hvis 
skolen ikke modtager elever fra andre skoler. Hjalleseskolens elevtal på 7.-10. klassetrin forventes at stige, så der vil være 3-4 klasser pr. årgang.

førEfter
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Der skal opbygges en ny forpligtende samarbejdsstruktur mellem skolerne i Dalumområdet, hvor skolerne 
forpligtes til at samarbejde omkring undervisningstilbuddene til eleverne på de ældste klassetrin (7.-9.(10.) 
klassetrin). 
Samarbejdet skal indebære, at skolerne udbyder forskellige linjer, som områdets unge kan vælge ved slut-
ningen af 6. klasse. Skolerne koordinerer tilbuddene, så området samlet sikrer, at linjerne adskiller sig fra 
hinanden - både hvad angår fagligt indhold og pædagogisk tilgang.

Derved skabes varierede undervisningstilbud til skolernes ældste elever og øgede mulighederne for at matche 
elevernes behov, interesser, potentialer og kompetencer, således at det i langt højere grad end i dag lykkes at 
motivere alle elever og gøre dem klar til en ungdomsuddannelse.

I Dalumområdet er der gode muligheder for at udbygge samarbejdet med lokale aktører, som skolerne alle-
rede har fokus på. Eksempler på aktører er:

■  Dalum Ungdomsskole
■  Frivillige foreninger – eksempelvis Dalum IF, Højby IF, Sanderum Boldklub, DHG mv.
■  Klubberne  
■  Uddannelsesinstitutioner såsom SDU, Cold College, gymnasier m.fl.
■  Virksomheder i området

Det kunne overvejes at designe særlige linjer i ungemiljøerne - eksempelvis:

■  Musik- og teaterlinje
■  Linje med fokus på sundhed, idræt og outdoor – med flere elementer f.eks. talentudvikling, idrætsleder-

kurser, personlig udvikling og velvære
■  Erhvervslinje – f.eks. motivering til uddannelse via fritidsjob, praktikker, værkstedsaktiviteter, samspil 

med Syddansk Erhvervsskole m.m. i samarbejde med f.eks. Jobkontakten for Unge.
■  Samarbejde om motiveringsforløb målrettet elever med særligt højt fravær – f.eks. i form af pauseklasser 

eller ungecoach-ordninger
■  Særligt tilrettelagt lokalt skoletilbud med tilknyttet fritidsindsats målrettet elever med særlige indlærings-

vanskeligheder, som ikke lader sig rumme af folkeskolen og som heller ikke kan profitere af ungdomssko-
lens almindelige heltidsundervisning – f.eks. jævnfør konceptet for Skolen i Fruens Bøge.

Skolerne i området skal samarbejde omkring de særlige faglige retninger, som skolerne tilbyder, så de unge 
kan tilbydes et bredt udvalg af muligheder. Et bredt udvalg af muligheder på skolerne skal støtte de unges 
muligheder for selv at skabe en meningsfuld og fleksibel skoledag, som er tilpasset den enkelte elevs behov og 
interesser.

Det er vigtigt, at der er kvalitetstilbud til alle unge. Derfor skal der særskilt fokus på at skabe strukturer for de 
sårbare unge, der har brug for særlig voksenstøtte til at få en sammenhængende og meningsfuld skoledag.

Effektiviseringspotentialet kan sikres ved, at der udarbejdes en budgetmodel, som dels kan sikre, at der op-
nås det forventede provenu i forhold til klassedannelsen, og dels at skolerne får budget i forhold til antallet af 
klasser/elever på deres respektive udskoling. De enkelte skoler skal således samarbejde om at sikre elevernes 
timetal, selv på små ”hold”.

Alle elever vil fortsat være sikret tilknytning til den lokale skole, såfremt eleven ikke har særlige ønsker om 
bestemte fag mv.

Alternativt kan der søges om lovdispensation i forhold til fælles skoledistrikt for de ældste elever.
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forslaget i praksis

 

Forslaget går ud på, at Skt. Klemensskolen og Højby Skole bliver børneskoler med to spor fra 0.-6.klasse.
Dalumskolen og Hjalleseskolen får en større udskoling, da eleverne fra hhv. Skt. Klemensskolen og Højby 
Skole fortsætter der fra 7.klasse.

Den ledige kapacitet på Skt. Klemensskolen tænkes anvendt til Bækholmskolens elever. Bækholmskolen 
er en specialskole med ca. 30 elever med specifikke indlæringsproblemer kombineret med problemer med 
adfærd. (Forslaget om flytning af Bækholmskolen til Skt. Klemensskolen skal ses i sammenhæng med forslag 
8A og 8B, idet forslag 8A indebærer, at Bækholmskolen flyttes til Ubberud Skole). 

 område 6B - før            

 Skole  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ændring 

 Dalumskolen Elevtal 495 480 473 471 462 458 472 471 484 -11

  Klassetal 26 23 23 24 22 22 22 22 21 -5

 Hjalleseskolen Elevtal 464 471 475 467 452 449 463 467 465 1

  Klassetal 26 22 23 23 21 22 22 22 23 -3

 Højby Skole Elevtal 397 378 372 364 359 351 338 325 303 -94

  Klassetal 20 20 20 20 20 20 20 20 19 -1

 Højmeskolen Elevtal 586 578 579 581 577 573 583 582 582 -4

  Klassetal 29 29 28 28 29 29 30 29 30 1

 Rasmus Rask-Skolen Elevtal 435 432 433 435 444 450 453 463 493 58

  Klassetal 20 20 21 20 20 20 21 21 24 4

 Sanderumskolen Elevtal 673 682 704 698 710 719 723 734 726 53

  Klassetal 30 31 31 29 31 32 31 32 30 0

 Skt. Klemensskolen Elevtal 374 362 351 338 321 317 307 302 299 -75

  Klassetal 19 19 19 19 18 19 19 18 17 -2

 Tingløkkeskolen Elevtal 639 609 584 583 576 567 552 536 517 -122

  Klassetal 30 29 29 29 29 28 28 28 25 -5

 I alt Elevtal 4.063 3.992 3.971 3.937 3.901 3.884 3.891 3.880 3.869 -194

  Klassetal 200 193 194 192 190 192 193 192 189 -11

område 6B - Efter            

 Skole  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ændring 

 Dalumskolen Elevtal 495 468 483 504 518 491 496 482 468 -27

  Klassetal 26 22 23 24 24 24 23 23 23 -3

 Hjalleseskolen Elevtal 464 472 511 544 564 564 576 567 546 82

  Klassetal 26 22 25 25 26 26 27 26 25 -1

 Højby Skole Elevtal 397 381 341 296 262 255 247 249 240 -157

  Klassetal 20 20 18 16 14 14 14 14 14 -6

 Højmeskolen Elevtal 586 578 580 581 578 574 584 583 579 -7

  Klassetal 29 29 28 28 29 29 30 29 30 1

 Rasmus Rask-Skolen Elevtal 435 432 432 433 442 448 449 459 484 49

  Klassetal 20 20 21 20 20 20 21 21 22 2

 Sanderumskolen Elevtal 673 674 691 678 684 686 685 690 665 -8

  Klassetal 30 30 30 29 30 30 29 30 30 0

 Skt. Klemensskolen Elevtal 374 362 321 268 220 230 221 220 220 -154

  Klassetal 19 19 17 15 13 14 14 13 14 -5

 Tingløkkeskolen Elevtal 639 629 620 644 652 661 660 656 652 13

  Klassetal 30 30 31 31 32 30 29 29 29 -1

 I alt Elevtal 4.063 3.996 3.979 3.948 3.920 3.909 3.918 3.906 3.854 -209

  Klassetal* 200 192 191 186 181 183 184 183 180 -20

* Det forpligtende samarbejde mellem skolerne på 7.-9. klasse forventes at reducere klassetallet med 9 fra 2014       
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Den ledige kapacitet på Højby Skole tænkes anvendt til flytning af taleklasserne på Ejbyskolen, som i dag er 
på ca. 80 elever. Tendensen er, at de øvrige kommuner ikke henviser nye elever til tale-/sprogafdelingen. Det 
forventes derfor, at elevtallet de kommende år vil falde og taleklasserne herefter vil bestå af 30-35 elever fra 
Odense.

opmærksomhedspunkter

pædagogik
Forslaget kræver et øget pædagogisk samarbejde mellem skolerne med henblik på at skabe en god overgang 
for de elever, der vælger en linje på en anden skole. Eleverne skal opleve skolegangen som en kontinuerlig 
proces, også selv om de skifter skole.

På Skt. Klemensskolen arbejdes der i øjeblikket med holddannelser i udskolingen. Det er vigtigt, at disse
erfaringer inddrages i opbygningen af de nye spor/linier.

For alle involverede skoler gælder, at der vil være en stor omstillingsproces, hvor der skal opbygges nye 
faglige og pædagogiske miljøer på skolerne, og at der skal opbygges en ny identitet som børneskole på to af 
skolerne. Desuden skal alle skoler designe linjer og samarbejde i forhold til, at det samlede tilbud bliver bredt 
og alsidigt.

Flytningen af Bækholmskolen til Skt. Klemensskolen vil give god sammenhæng med Obs-enhederne, der 
allerede er på Skt. Klemensskolen.

Det friere skolevalg
Forslaget indebærer, at der skal være en høj grad af mobilitet blandt eleverne i 7.-9.klasse, da skolerne vil ud-
byde forskellige linjer, som eleverne kan vælge imellem. De praktiske forhold vedr. elevernes valgmuligheder, 
fordeling af elever mellem skolerne osv. skal afklares nærmere. 

Desuden er det overordnet set usikkert, hvordan forældre og elever vil reagere på det nye tiltag, hvor der læg-
ges op til større valgfrihed og mobilitet mellem skolerne, hvilket har betydning for beregningen af elevtallet 
og de deraf afledte effekter på klassedannelser og økonomi.

lokal- og nærmiljø
Forslaget indebærer, at alle skoler bevares, hvorved lokalmiljøet er tilgodeset med en skole tæt på, hvor elev-
erne bor.

Det har yderligere den indbyggede sikkerhed, at såfremt der sker en boligudbygning i Skt. Klemens jævnfør 
Tematillæg til byplanudviklingen, så kan skolens struktur hurtigt tilpasses nye forudsætninger.

Område/Skole
0.- 9. klasse

skole børne-
 og ungemiljø)

Børneskole
0.-6. klasse

Ungeskole
7.-9. (10.) klasse Skolelukning Distriktsændring

Område 6

Forslag B

Dalumskolen X   X

Hjalleseskolen X (inkl. 10. kl.)

Højby Skole X   X

Højmeskolen X   X

Rasmus Rask-Skolen X   X

Sanderumskolen X   X

Skt. Klemensskolen  X   

Tingløkkeskolen X   X

Forpligtende samarbejde på 7.-9. klassetrin
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Økonomiske konsekvenser
Strukturændringen

Skolerne forpligtes til at opnå et provenu, svarende til 9 færre klasser svarende til 4,9 mio. kr.

Det forventes ikke, at strukturændringen vil medføre øgede befordringsudgifter, idet de ældste elever kan 
befordre sig selv. Derved kan de øgede befordringsudgifter, som indgår i forslag 6A, undgås

Hertil kommer besparelsen ved at flytte Bækholmskolen til Skt. Klemensskolen svarende til 2,2 mio.kr. (ikke 
medregnet i nedenstående tabel, da det er opgjort under specialområdet – se afsnit 3.4).

Når planen for dette område er fuld indfaset, vil det betyde et provenu på 4,9 mio. kr.

Ombygning/udbygning
Der er afsat 3 mio.kr. i moderniseringsplanen i 2012 til modernisering af Hjalleseskolen. Disse penge vil 
kunne anvendes specifikt til indretning af ungemiljø. Det er vigtigt, at skolerne samarbejder omkring antal 
klasser i ungemiljøet, da der ellers kan opstå behov for udbygning på nogle skoler.

Elev- og klassetalsprognosen viser en stigning i elevtallet omkring Rasmus Rask Skolen i slutningen af prog-
noseperioden. Hvis udviklingen fastholdes foreslås det, at skolen udbygges til en tre-sporet skole i 2016-18. 

tidsperspektiv
Planen for området vil kunne realiseres i løbet af tre skoleår. Fra skoleåret 2011/12 samarbejder alle skoler 
i Område Dalum om et tilbud til elever i kommende 7. klassetrin, hvor hver skole har udbudt en eller flere 
linjer. Herudover flyttes kommende 7. klassetrin fra Skt. Klemensskolen til Dalumskolen og de tilsvarende 
elever på Højby Skole flyttes til Hjalleseskolen.

Den konkrete plan for overflytningen aftales mellem skoleafdelingen og skolerne.

Scenarie (i 1.000 kr) Klassedannelse Faste udgifter Befordring I alt Anlæg

Område 6B -4.860 0 0 -4.860 0
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3.3.10 område 7: Hunderup, Vestre og Åløkke

plan for området

 Et faldende elevtal i området betyder, at der er behov for at optimere skoledistrikterne.

Planen for dette område er at skabe sammenhængende børnemiljøer og ungemiljøer ved at samle
0.-6. klasserne på Hunderupskolen og Åløkkeskolen og 7.-10. klasserne på Vestre Skole i en ny skoleorgani-
sering:

Den nye centrumskole

Der henvises til 2.2.4 ledelse

Pædagogisk
afdelingsleder
af børneskole

Hunderup

Pædagogisk
afdelingsleder
af ungeskole

Vestre

Administrativ
afdelingsleder,
leder af skolens
administration

Pædagogisk
afdelingsleder

af specialafdeling
Åløkke

Skoleleder, leder
 af den samlede skole 

Centrumskolen

førEfter



Folkeskolerne i odense  – klar til Fremtiden

65

Strukturplan
forSlag

Omlægningen til børneskoler og ungeskole giver mulighed for at optimere klassedannelsen og sikre flere 
klasser på alle årgange på Hunderup og Vestre Skole. Årgange med mange elever / klasser giver gode mulig-
heder for holddannelse på tværs af årgange, hvilket bl.a. Rejseholdet anbefaler i deres rapport. 

Etableringen af børneskoler vil give mulighed for at indrette børnemiljøer, hvor de fysiske rammer og de 
pædagogiske muligheder er målrettet børn op til 12 år.

Børneskolen i den eksisterende Hunderup Skole vil fremadrettet få cirka fire spor pr. årgang. Det giver 
mange klasser pr. årgang og dermed styrkes mulighederne for fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen på 
tværs af årgangen. Åløkkeskolen fastholdes som lokalskole i Åløkkekvarteret og fortsætter som en to-sporet 
børneskole.

Strukturerne og rammerne i børneskolerne skal give mulighed for at etablere læringsmiljøer, hvor den 
enkelte elev gives passende udfordringer både via differentiering i undervisningen i klassen samt via sam-
arbejder og holddannelser på tværs af klasser. 

Åløkkeskolen og Vestre Skole har de seneste år arbejdet meget med Cooperative Learning (CL) som særlig 
undervisningsform. CL er en undervisningsform, der giver gode redskaber til at undervisningsdifferentiere 
og giver nye strukturer ind i undervisningen, som skaber effektiv læring og trivsel. Cooperative Learning skal 
derfor indtænkes i den nye centrum skole.

Børnemiljøerne skal sikre en god og glidende overgang fra dagtilbud til skole via tryghed, forudsigelighed, 
kendte rammer og nære relationer. Der skal ske en kontinuerlig udvikling af elevernes evne til at træffe 
valg og kompetence til at navigere i fleksible miljøer, så der bliver en naturlig overgang fra elevens færden i 
børnemiljøet til ungdomsmiljøet.. 

Ungeskolen (7.-10. klassetrin) placeres fysisk på den nuværende Vestre Skole. Skolen skal have en under-
visning præget af differentierede læringsformer og fleksible holddannelser, der tilgodeser den enkelte elevs 
behov. Der skal være valgmuligheder mellem eksempelvis boglige, praktiske, eller musisk-kreative fag, som 
eleverne er motiverede for. Undervisningen kan varetages af forskellige faggrupper og i forskellige rammer - 
også uden for skolen. 

Ungemiljøet på Vestre Skole bliver bredt og varieret med elever både fra det tidligere Hunderupdistrikt,
Vestre Skoles distrikt samt elever fra Åløkkeskolen.

Vestre Skoles placering i midtbyen er en optimal placering af et ungemiljø. Det er attraktivt for de unge, som 
oftest er tiltrukket af en urban ungdomskultur, at Ungeskolen ligger tæt på betydningsfulde kulturinstitution-
er, butiksområder og ungdomsuddannelser.  Det giver gode muligheder for et samvirke med lokalsamfundet, 
f.eks.

■  Brug af faciliteter i Kulturmaskinen og Ungdomshuset - f.eks. til produktion af musikvideo, Brandts
 Mediemuseum
■  Et naturvidenskabeligt projekt i samarbejde med Ungdomsskolen og SDU
■  Praktikforløb i virksomheder og formidling af fritidsjob i samarbejde med Cityforeningen og erhvervsor-

ganisationer
■  Et større kulturprojekt i samarbejde med Cityforeningen, et af teatrene og et af museerne.  
■  en selvstændig event under kulturnatten eller på Havnekulturfestival

Det kunne overvejes at designe særlige linjer i ungeskolen – eksempelvis:

■  Bevægelses- og idrætslinje i samarbejde med lokale idrætsforeninger eksempelvis OB.
■  En international linje med fokus på sprog og kultur – evt. i samarbejde med Sct. Knuds Gymnasium, der 

fra 2010 har to sproglige studieretninger, hvor der er mulighed for deltagelse i et særlig internationalt 
projekt.

■  en science eller innovationslinje – evt. i samarbejde med Tietgenskolen, Korsløkke Ungdomsskole mv.

Et bredt udvalg af muligheder i ungeskolen skal støtte de unges muligheder for selv at skabe en meningsfuld 
og fleksibel skoledag, som er tilpasset den enkelte elevs behov og interesser.

Det er vigtigt, at der er kvalitetstilbud til alle unge. Derfor skal der særskilt fokus på at skabe strukturer for de 
sårbare unge, der har brug for særlig voksenstøtte til at få en sammenhængende og meningsfuld skoledag.
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forslaget i praksis

Forslaget indebærer, at Vestre Skole og Hunderupskolen lukkes i nuværende form og genopstår som en ny 
centrum skole med et fælles skoledistrikt.

Hunderupskolen bliver fysisk hjemsted for de yngste elever (0.-6. klassetrin) og Vestre Skole bliver fysisk 
hjemsted for de ældste elever (7.-10. klasse). Åløkkeskolen lægges under den nye centrum skoles ledelse og 
den nuværende struktur som børneskole fastholdes. Skolens ældste elever flyttes til den nye centrum skole, 
som fysisk er beliggende på Vestre Skole i stedet for til Tarup Skole, som det er nu. 

Overbygningselever fra Hunderupskolen flyttes til Vestre Skole og eleverne på 0.-6. klassetrin på Vestre 
Skole flyttes til Hunderupskolen.  

Det skal bemærkes, at omlægningen kræver, at skolerne har de nødvendige fysiske rammer til rådighed og 
den rette personalemæssige sammensætning.  

Personalet kan med fordel arbejde på tværs af børne- og ungeskolen indenfor specifikke fagområder og 
vejledere indenfor eksempelvis AKT (adfærd, kontakt og trivsel) og læsning kan bruges til at skabe gode over-
gange for sårbare elever. 

Område/Skole
0.- 9. klasse

skole børne-
 og ungemiljø)

Børneskole
0.-6. klasse

Ungeskole
7.-9. (10.) klasse Skolelukning Distriktsændring

Område 7

Hunderupskolen  X  X

Vestre Skole  X  X

Åløkkeskolen  X   X

Ny centrum skole

 område 7 - før            

 Skole  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ændring 

 Hunderupskolen Elevtal 758 748 744 722 718 695 691 686 671 -87

  Klassetal 32 32 33 32 32 31 31 31 30 -2

 Vestre Skole Elevtal 332 315 310 317 317 310 304 304 306 -26

  Klassetal 19 20 19 20 20 20 20 20 20 1

 Åløkkeskolen Elevtal 265 250 244 237 227 224 230 218 224 -41

  Klassetal 13 14 14 14 14 14 14 14 14 1

 I alt Elevtal 1.355 1.313 1.298 1.276 1.262 1.229 1.225 1.208 1.201 -154

  Klassetal 64 66 66 66 66 65 65 65 64 0

område 7 - Efter            

 Skole  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ændring 

 Hunderupskolen Elevtal 754 736 700 689 685 678 668 663 662 -92

  Klassetal 32 31 29 29 29 29 28 28 28 -4

 Vestre Skole Elevtal 336 358 407 437 432 401 381 374 355 19

  Klassetal 19 15 17 19 18 17 15 16 15 -4

 Åløkkeskolen Elevtal 265 251 246 242 237 248 267 272 298 33

  Klassetal 13 13 13 13 13 13 14 14 14 1

 I alt Elevtal 1.355 1.345 1.353 1.368 1.354 1.327 1.316 1.309 1.315 -40

  Klassetal 64 59 59 61 60 59 57 58 57 -7

 * Overflytning af eksisterende klasser sker efter aftale med de berørte skoler og skoleafdelingen
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opmærksomhedspunkter

pædagogik  
Hunderupskolen er en eftertragtet skole i et lokalområde, hvor mange traditionelt overvejer privatskoler. 
Skolen fastholder mere end 90 procent af distriktets elever.

Hunderupskolen er allerede en faglig og økonomisk bæredygtig tre-sporet skole, hvor grundlaget for høj 
faglighed og en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse allerede er til stede. Tre klasser pr. årgang giver gode 
muligheder for fleksibel holddannelse på årgangen og mange forskellige fællesskaber for eleverne. 

Vestre Skole har arbejdet meget med de yngste klassetrin og udviklingen af god overgang fra dagtilbud til 
skole. Skolen starter i det kommende skoleår et udviklingsarbejde i forhold til musik, der bl.a. indebærer, at 
musik hver dag indgår i elevernes hverdag.  Skolens legeplads er forholdsvis nyetableret.  

Vestre Skole har dog udfordringer i at være en skole i et område præget af stor til- og fraflytning og forholds-
vis lave klassekvotienter. 

En fordel ved at samle eleverne fra de to skoler er, at der kan skabes to gode bæredygtige enheder i området 
og at der kan gøres en særlig indsats for at skabe særlige børnemiljøer for de yngste elever og ungdomsmiljø 
for de ældste elever.

En sammenlægning af distrikterne vil samtidig positivt understøtte en mere mangfoldig elevgruppe. Hun-
derupskolen har i dag omkring 6-7 pct. elever med anden etnisk baggrund, Vestre Skole har omkring 30 pct. 
En samling af skoledistrikterne vil betyde, at omkring 15 pct. af elever vil have anden etnisk baggrund.

Det er vigtigt at få skabt en struktur og et samarbejde mellem skolerne, så overgangen fra børneskolen til 
ungeskolen bliver et positivt og trygt ’skifte’ for børn og forældre og at forældre og børn oplever, at den nye 
centrum skole er én skole beliggende på to fysisk adskilte matrikler. 

Forældre og elever skal kunne se de positive muligheder i at eleverne ’skifter’ det fysiske børnemiljø ud med 
et fysisk ungdomsmiljø, som åbner op for elevens valgmuligheder og på positiv vis forbereder dem til en 
ungdomsuddannelse.

Det friere skolevalg
Forældre og elever antages at have en særlig tilknytning til deres ’lokale’ skole og have en tryghed ved den 
eksisterende struktur med 0.-9. klasse-skoler.

Et nyt spændende kommunalt tilbud i form af børneskoler og efterfulgt af et særligt ungemiljø kan betyde 
en øget søgning til folkeskolen. Omvendt kan en usikkerhed omkring effekterne af en ny struktur og dennes 
betydning for den enkelte elev betyde, at en række forældre fravælger de nye distriktsskoler og i stedet vælger 
en privatskole.

Dette giver en usikkerhed i beregningen af elevtallet og de deraf afledte effekter på klassedannelser, økonomi 
og evt. øgede udgifter til privatskoleelever. 

Lokal- og nærmiljø
Hunderupskolen og Vestre Skole ligger fysisk tæt placeret på bymidten, hvilket som beskrevet, giver gode 
muligheder for at udnytte de mange kulturelle tilbud og andre tilbud i byområdet.

Der vil ikke være konsekvenser for fritidsområdet i øvrigt.
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Økonomiske konsekvenser
Strukturændringen

Det er usikkert, hvorledes omdannelsen af Hunderupskolen og Vestre Skole vil frigøre midler, da usikker-
heden omkring elevfastholdelsen er stor. Der er i dag store forskelle mellem fastholdelsen af distriktets elever 
på de to skoler og det er vanskeligt at forudsige, hvorledes forældre og elever vil agere ved en strukturæn-
dring. 

Prognoserne forudsiger, at der vil være en øget elevtilgang til området på omkring 180 elever. Med den nye 
struktur forventes det, at der alligevel oprettes syv klasser mindre, hvilket vil give et provenu på 3,8 mio. kr.

Det forventes dog, at strukturen vil være med til at optimere klassedannelsen. Den ændrede ledelsesstruktur 
forventes at give et provenu på ca. 1 mio. kr.

Der er fysisk kapacitet til eventuel elevtilgang. Elevtilgangen til skolerne vil betyde en stigning i udgifterne i 
de tilfælde, hvor det vil udløse en ekstra klasse. Der forventes dog tilsvarende færre udgifter til de folkeskoler 
eller privatskoler, som eleverne kommer fra.

Der forventes ikke øgede udgifter til befordring. 

Når planen er fuldt indfaset forventes et samlet provenu på 4,8 mio.kr.

Ombygning/udbygning
I forbindelse med omdannelsen af Vestre Skole må der forventes udgifter til renovering/indretning i stør-
relsesordenen 5,4 mio. kr. 

Renovering / indretning af ungemiljø på i alt 5,4 mio. kr. fordelt på:

■  omdannelse af Vestre Skole til ungeskole vil betyde, at der vil blive behov for flere faglokaler – det forslås 
at et natur- og tekniklokale ombygges til fysiklokale. Denne ombygning anslås at koste 1,8 mio.kr. ( 100 
m2 á 18.200 kr.). 

■  derudover foreslås det, at de nuværende SFO-lokaler ombygges til samlingssted/kantine, hvilket anslås at 
koste ca. 3,6 mio.kr. (200 m2 á 18.200 kr.).

tidsperspektiv
Planen for området vil kunne realiseres i løbet af to år. 

Fra skoleåret 2011/12 vil der ikke indskrives nye børnehaveklasselever på Vestre Skole, og overflytningen 
af eksisterende klasser mellem Vestre Skole og Hunderupskolen kan begynde. Senest i skoleåret 2012/13 er 
overflytningerne på plads.

Den konkrete plan for overflytningen aftales mellem Skoleafdelingen og skolerne.

Scenarie (i 1.000 kr) Klassedannelse Faste udgifter Befordring I alt Anlæg

Område 7 -3.780 -1.035 0 -4.815 5.400
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3.3.11 område 8a: ubberud og korup 

plan for området

 

Et faldende elevtal i området betyder, at der er behov for at omlægge skoledistrikterne, så klassedannelserne 
optimeres og der skabes fagligt og økonomisk bæredygtige enheder. 

Planen for dette område er at skabe børnemiljøer og ungemiljøer ved at omdanne Ubberud Skole til en bør-
neskole for elever i 0.-6. klasse og samtidig udvide Korup Skole med et ekstra spor på 7.-9. klassetrin.

På denne måde bliver det muligt at optimere klassedannelsen på både Ubberud Skole og Korup Skole. Dette 
kan give mulighed for at få flere klasser på årgangene, hvilket igen øger mulighederne for holddannelse på 
tværs af årgange, som er i tråd med Rejseholdets anbefalinger. 

Omdannelsen af Ubberud Skole til en børneskole vil give mulighed for at indrette et børnemiljø, hvor de 
fysiske og pædagogiske rammer er målrettet børn op til 12 år. 

En børneskoles strukturer og rammer skal give mulighed for at etablere læringsmiljøer, hvor eleverne kan 
arbejde på tværs af klasser og alder med det formål at give den enkelte elev passende udfordringer. 

Børnemiljøerne skal sikre en god og glidende overgang fra dagtilbud til skole via tryghed, forudsigelighed, 
kendte rammer og nære relationer. Der skal ske en kontinuerlig udvikling af elevernes evne til at træffe 
valg og kompetence til at navigere i fleksible miljøer, så der bliver en naturlig overgang fra elevens færden i 
børnemiljøet til ungdomsmiljøet.

Korup Skole fortsætter med at være en skole for elever i 0.-9. klasse, men den udbygges med et ekstra spor på 
7.-9. klassetrin. 

Et ekstra spor i udskolingen på Korup Skole giver flere klasser pr. årgang og dermed styrkes muligheden 
for en fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen. Korup Skole skal kunne tilbyde et fleksibelt og dynamisk 
ungemiljø, der fastholder og udvikler elevernes lyst til at lære. Eleverne skal møde en undervisning præget af 
differentierede læringsformer og fleksible holddannelser, der tilgodeser den enkeltes behov. 

Der skal være mulighed for at vælge boglige, praktiske eller musisk-kreative fag, som de unge er motiverede 
for. Undervisningen kan varetages af forskellige faggrupper og i forskellige rammer - også uden for skolen. 

Efter
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Der er derfor et stort potentiale i, at Korup Skole indgår i et åbent og aktivt samarbejde med dagtilbud, ung-
domsskolen, fritids- og ungdomsklubber, foreningslivet, erhvervslivet og andre aktører i lokalsamfundet. 

Det kunne overvejes at designe særlige linjer eller samarbejder omkring ungemiljøet på Korup Skole –
eksempelvis:

■  Træner- og lederuddannelse i samarbejde med Korup Idrætsforening
■  It og medier fx i samarbejde med Fyens Stiftstidende og TV2fyn
■  Musik fx i samarbejde med Tarup Ungdomsskole

Et bredt udvalg af muligheder på skolen skal støtte de unges muligheder for selv at skabe en meningsfuld og 
fleksibel skoledag, som er tilpasset den enkelte elevs behov og interesser.

Det er vigtigt, at der er kvalitetstilbud til alle unge. Derfor skal der særskilt fokus på at skabe strukturer for de 
sårbare unge, der har brug for særlig voksenstøtte til at få en sammenhængende og meningsfuld skoledag.

forslaget i praksis

Forslaget indebærer, at Ubberud Skole omdannes til børneskole (0.-6. klassetrin).

Korup Skole fortsætter med at være en skole for elever i 0.-9. klasse, men den udbygges med et ekstra spor på 
7.-9. klassetrin. Der er mulighed for at en specialskole (Bækholmskolen) rykker ind i den ledige kapacitet på 
Ubberud Skole. 

De ældste elever fra Ubberud Skole (7.-9. kl.) flyttes til Korup Skole. 

Område/Skole
0.- 9. klasse

skole børne-
 og ungemiljø)

Børneskole
0.-6. klasse

Ungeskole
7.-9. (10.) klasse Skolelukning Distriktsændring

Område 8

Forslag A

Ubberud Skole X    

Korup Skole X    

 område 8a - før            

 Skole  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ændring 

 Korup Skole Elevtal 528 521 511 503 489 491 487 481 479 -49

  Klassetal 27 24 23 23 23 23 23 23 22 -5

 Ubberud Skole Elevtal 411 400 397 393 391 385 379 374 358 -53

  Klassetal 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0

 I alt Elevtal 939 921 908 896 880 876 866 855 837 -102

  Klassetal 47 44 43 43 43 43 43 43 42 -5

 område 8a - Efter            

 Skole  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ændring 

 Korup Skole Elevtal 528 636 632 626 611 615 610 605 587 59

  Klassetal 27 28 29 28 28 29 28 26 26 -1

 Ubberud Skole Elevtal 411 284 275 269 269 262 256 250 252 -159

  Klassetal 20 14 14 14 14 14 14 14 14 -6

 I alt Elevtal 939 920 907 895 880 877 866 855 839 -100

  Klassetal 47 42 43 42 42 43 42 40 40 -7
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Det skal bemærkes at omdannelse af Ubberud Skole til børneskole samt oprettelse af specialskole på
Ubberud Skoles arealer indebærer, at Ubberud Skole har de nødvendige fysiske rammer til rådighed. 

opmærksomhedspunkter

pædagogik  
Ubberud Skole har internt på skolen et veludbygget samarbejde mellem skoledel og SFO. Derudover har sko-
len et godt samarbejde med daginstitutioner og klubben. Det bliver fremadrettet vigtigt at fastholde de gode 
erfaringer og udviklingstiltag, når Ubberud Skole omdannes til en børneskole. 

Ved at samle overbygningseleverne fra Ubberud Skole og Korup Skole på Korup Skole skabes der en stærk 
faglig bæredygtig enhed i området, der kan være med til at skabe et særligt ungemiljø for de ældste elever. 

Det er vigtigt at få skabt en struktur og et samarbejde mellem Ubberud Skole og Korup Skole, så overgangen 
fra børneskolen til ungeskolen bliver et positivt og ”trygt” skifte for både børn og forældre. Forældre og elever 
skal kunne se de positive muligheder i et ”skifte” til et ungdomsmiljø, som giver eleverne flere valgmuligh-
eder og forbereder dem på en ungdomsuddannelse. 

Både Ubberud Skole og Korup Skole arbejder med LP-modellen, hvilket kan tænkes at styrke et tættere
samarbejde de to skoler imellem. 

Flytningen af Bækholmskolen ind på Ubberud Skole har selvsagt nogle mulige pædagogiske konsekvenser, 
som er beskrevet nærmere i afsnit 3.4.

Det friere skolevalg
Forældre og elever antages at have en særlig tilknytning til deres lokale skole og derved have en tryghed ved 
den eksisterende struktur med 0.-9. klasse-skoler. Et brud med denne struktur kan betyde, at forældre og 
elever fremover måske vil søge mod andre folkeskoler eller privatskoler.

Det er uvist, hvordan bevægelsesmønstret vil være, såfremt Ubberud Skole omdannes til børneskole og 
skolens elever i overbygningen overflyttes til Korup Skole. Dermed giver det også en usikkerhed i forhold til 
beregningen af elevtallet og de deraf afledte effekter på klassedannelser, økonomi, og evt. øgede udgifter til 
privatskoleelever. 

lokal- og nærmiljø
Ubberud Skole er i dag solidt funderet i lokalmiljøet via det gode og veludbyggede samarbejde med de lokale 
aktører omkring skolen.  Det er således væsentligt, at der bygges videre på dette samarbejde og de gode
erfaringer, når Ubberud Skole omdannes til børnekole.

De ældste elever fra Ubberud vil få længere skolevej.

For Fritidsområdet vil det betyde, at forslaget umiddelbart bør være foreneligt med fritidsaktiviteterne på 
både Ubberud Skole og Korup Skole. 

Økonomiske konsekvenser
Strukturændringen

Omdannelsen af Ubberud Skole og udbygningen af Korup Skole medfører, at der kan optimeres på klasse-
dannelsen, hvilket betyder et provenu på ca. 1,1 mio.kr.

Derudover vil flytningen af Bækholmskolen ind på Ubberud Skoles arealer betyder det et forventet provenu 
på ca. 2,2, mio. kr. (ikke medregnet i nedenstående tabel, da det er opgjort under specialområdet – se dette).

Der forventes ikke øgede udgifter til befordring. 

Når planen for dette område er fuld indfaset, vil det give et forventet provenu på ca. 1,1 mio.kr.
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Ombygning/udbygning
I forbindelse med omdannelse af Ubberud Skole til børneskole og udbygning af Korup Skole til ungeskole 
for hele storskoledistriktet må der påregnes en anlægsudgift til 4 klasselokaler på Korup Skole til en samlet 
udgift på 7,6 mio. kr.

tidsperspektiv
Planen for området vil kunne realiseres i løbet af 2 skoleår under forudsætning af, at Korup Skole bliver 
udbygget i 2011. 

Fra skoleåret 2011/12 overføres 7. klassetrin fra Ubberud Skole til Korup Skole og året efter 8. klassetrin, 
mens 9. klassetrin forlader folkeskolen. Den konkrete plan for overflytningen aftales mellem skoleafdelingen 
og skolerne.

Scenarie (i 1.000 kr) Klassedannelse Faste udgifter Befordring I alt Anlæg

Område 8A -1.080 0 0 -1.080 7.600
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3.3.12 område 8B: ubberud og korup 

plan for området

Som alternativ til forslag ”Område 8A” kan det foreslås, at Ubberud Skole og Korup Skole indleder et for-
pligtende samarbejde for skolernes 7.- 9. klassetrin, hvor de to skoler hver især udarbejder en linje, som de 
ældste elever kan vælge sig ind på, startende med 7. klasse i skoleåret 2011/12.

Begge skoler opretholdes således som fuldt udbyggede skoler for elever på 0. – 9. klassetrin, men bliver 
forpligtet til at etablere et tættere samarbejde, som skal give det resultat, at klassedannelsen for de to skoler 
optimeres. 

I dette forslag skal begge skoler både arbejde på børnemiljø og ungemiljø og samtidig indgå i et forpligtende 
samarbejde omkring ungemiljøet. 

forslaget i praksis

 område 8B - før            

 Skole  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ændring 

 Korup Skole Elevtal 528 521 511 503 489 491 487 481 479 -49

  Klassetal 27 24 23 23 23 23 23 23 22 -5

 Ubberud Skole Elevtal 411 400 397 393 391 385 379 374 358 -53

  Klassetal 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0

 I alt Elevtal 939 921 908 896 880 876 866 855 837 -102

  Klassetal 47 44 43 43 43 43 43 43 42 -5

 område 8B - Efter            

 Skole  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ændring 

 Korup Skole Elevtal 528 521 511 503 489 491 487 481 479 -49

  Klassetal 27 24 23 23 23 23 23 23 22 -5

 Ubberud Skole Elevtal 411 400 397 393 391 385 379 374 358 -53

  Klassetal 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0

 I alt Elevtal 939 921 908 896 880 876 866 855 837 -102

  Klassetal* 47 44 43 43 42 43 43 42 41 -6

* Det forpligtende samarbejde mellem skolerne på 7.-9. klasse forventes at reducere klassetallet med 9 fra 2014

Efter
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Forslaget går ud på, at Ubberud Skole og Korup Skole indleder et forpligtende samarbejde omkring eleverne 
på 7.-9. klassetrin i form af udvikling af et samlet tilbud til udskolingen, hvor de to skoler komplementerer 
hinanden.

Ideen er, at eleverne i storskoledistriktet skal tilbydes mulighed for at sammensætte/vælge forløb i 7. – 9. 
klassetrin (evt. 10. klassetrin) ud fra egne ønsker og interesser. 

Dette indebærer, at begge skoler bliver forpligtet på at implementere tankerne om et børnemiljø og et 
ungemiljø. Med dette forslag kan Bækhomskolen ikke flyttes til Ubberud Skole, som beskrevet i forslag 8A. 
Forslaget skal derfor ses i sammenhæng med forslag 6A og 6B.

Mulige konsekvenser 

pædagogik
Forslaget kræver et øget pædagogisk samarbejde mellem skolerne med henblik på at skabe en god overgang 
for de elever, der vælger en linje på en anden skole. Eleverne skal opleve skolegangen som en kontinuerlig 
proces, også selv om de skifter skole.

Det friere skolevalg
Skolerne skal samarbejde omkring deres særlige tilbud til de ældste elever, men alle elever vil fortsat have 
krav på at fortsætte på egen skole, hvis eleven foretrækker det. Det er derfor usikkert, hvorledes eleverne 
samlet set vil vælge skole og hvorvidt optimeringen af klassedannelsen kan opnås.

lokal- og nærmiljø
For fritidsområdet vil det betyde, at forslaget umiddelbart bør være foreneligt med fritidsaktiviteterne på de 
to skoler.

Økonomiske konsekvenser
Strukturændringen

Skolerne forpligtes til alene at oprette det antal klasser, som de to skolers samlede elevtal berettiger til. Op-
timering af klasedannelsen forventes at give et provenu på ca. 0,5 mio.kr.

Der forventes ikke øgede udgifter til befordring, idet de ældste elever kan befordre sig selv. 

Når planen for dette område er fuld indfaset, vil det give et samlet provenu på ca. 0,5 mio.kr.

Område/Skole
0.- 9. klasse

skole børne-
 og ungemiljø)

Børneskole
0.-6. klasse

Ungeskole
7.-9. (10.) klasse Skolelukning Distriktsændring

Område 8

Forslag B

Ubberud Skole X   

Korup Skole X    

Forpligtende samarbejde for 7.-9. klassetrin
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Ombygning/udbygning 
Der påregnes ikke udgifter til ombygning mv. 

tidsperspektiv
Planen for området vil kunne indfases i løbet af tre skoleår. 

Fra skoleåret 2011/12 starter samarbejdet omkring et tilbud til 7. klassetrin og i løbet af 3 skoleår er alle 
elever fra 7. – 9. klassetrin omfattet.

Scenarie (i 1.000 kr) Klassedannelse Faste udgifter Befordring I alt Anlæg

Område 8B -540 0 0 -540 0
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3.3.13 område 9a: kroggård, næsby og Spurvelund

plan for området

Planen for dette område er at lave kapacitetstilpasninger, der kan optimere klassedannelserne og skabe 
stærke fagligt og økonomisk bæredygtige enheder.

Resultatet er, at der etableres en børneskole og en ungeskole i området. Kroggårdsskolen omdannes til en 
børneskole for eleverne i 0.-6. klasse med 5-6 klasser pr. årgang. Næsby Skole omdannes til en ungeskole for 
eleverne i 7.-10. klasse med omkring 5 spor pr. årgang. 10. klasserne fra Højstrupskolen overflyttes samtidig 
til Næsby Skole. Spurvelundskolen nedlægges til trods for, at elevtallet i øjeblikket er stigende på Spurve-
lundskolen.

Omlægningerne gør det muligt at optimere klassedannelsen på både Kroggårdsskolen og Næsby Skole. Dette 
kan give mulighed for at få flere klasser på årgangene, hvilket igen øger mulighederne for differentieret un-
dervisning og holddeling, som er i tråd med anbefalingerne fra Skolens Rejsehold. 

Omdannelsen af Kroggårdsskolen til en børneskole for eleverne i 0.-6. klasse vil give mulighed for at ind-
rette et børnemiljø, hvor de fysiske rammer og pædagogiske muligheder er målrettet børn op til 12 år. En 
børneskole med store årgange giver muligheder for at etablere læringsmiljøer, hvor eleverne kan arbejde på 
tværs af klasser og alder med det formål at give den enkelte elev passende udfordringer. 

Børneskolen skal sikre en god og glidende overgang fra dagtilbud til skole via tryghed, forudsigelighed, 
kendte rammer og nære relationer. Der skal ske en kontinuerlig udvikling af elevernes evne til at træffe valg 
og kompetence til at navigere i fleksible miljøer, så der bliver en naturlig overgang fra elevens færden i bør-
neskolen til ungeskolen.

Kroggårdskolen som børneskole vil være placeret midt i skoledistriktet og der er derfor gode muligheder for 
at benytte de mange lokale faciliteter i området. 

Næsby Skole omdannes til ungeskole for eleverne i 7.-10. klasse. Ved at samle udskolingen i én samlet enhed 
opnås der flere klasser pr. årgang og dermed styrkes muligheden for en fleksibel tilrettelæggelse af undervis-
ningen. Næsby Skole skal kunne tilbyde et fleksibelt og dynamisk ungemiljø, der fastholder og udvikler elev-
ernes lyst til at lære. Eleverne skal møde en undervisning præget af differentierede læringsformer og fleksible 
holddannelser, der tilgodeser den enkeltes behov. 

Der skal være mulighed for at vælge boglige, praktiske eller musisk-kreative fag, som de unge er motiverede 
for. Undervisningen kan varetages af forskellige faggrupper og i forskellige rammer - også uden for skolen. 

Efter før



Folkeskolerne i odense  – klar til Fremtiden

77

Strukturplan
forSlag

Eksempler på aktører som Ungeskolen med fordel kan samarbejde med:

■  Ungdomsskolen
■  Ungdomsuddannelser
■  De lokale ungdomsklubber
■  Det frivillige foreningsliv 
■  Det lokale erhvervsliv

Det kunne overvejes at designe særlige linjer i ungemiljøerne - eksempelvis:
 
■  En linje omkring naturvidenskab/friluftsliv fx i samarbejde med naturskolen Vigelsø, Jernalderlandsbyen, 

Tarup Ungdomsskole, Langesø Skovdistrikt, Danfoss Universe, Forsvarsregion Syddanmark etc. 
■  En international linje i samarbejde med Tarup Ungdomsskole og Tiegentskolen
■  En træner/lederlinje i samarbejde med Næsby Boldklub og Næsby Idrætsforening
■  En merkantil linje i samarbejde med Tarup Centret og Tiengentskolen.

Et bredt udvalg af muligheder i ungeskolen skal støtte de unges muligheder for selv at skabe en meningsfuld 
og fleksibel skoledag, som er tilpasset den enkelte elevs behov og interesser.

Det er vigtigt, at der er kvalitetstilbud til alle unge. Derfor skal der særskilt fokus på at skabe strukturer for de 
sårbare unge, der har brug for særlig voksenstøtte til at få en sammenhængende og meningsfuld skoledag.

forslaget i praksis

Forslaget går ud på, at Kroggårdsskolen omdannes til børneskole, Næsby Skole omdannes til ungeskole.  
Spurvelundskolen nedlægges.

Dette indebærer, at elever på 0.-6.klassetrin på Næsby Skole flyttes til Kroggårdsskolen, mens overbyg-
ningseleverne fra Kroggårdsskolen flyttes til Næsby Skole. Derudover flyttes eleverne på 0.-6. klassetrin 
på Spurvelundskolen til Kroggårdsskolen. Næsby Skoles 10. klassetrin bliver udvidet med 10. klasserne fra 
Højstrupskolen.

 område 9 - før            

 Skole  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ændring 

 Kroggårdsskolen Elevtal 595 619 599 598 603 615 622 624 644 49

  Klassetal 29 30 30 30 30 30 30 30 32 3

 Næsby Skole Elevtal 428 422 418 420 412 402 396 391 382 -46

  Klassetal 22 20 20 20 20 20 20 20 20 -2

 Spurvelundskolen Elevtal 146 148 160 170 178 193 202 207 208 62

  Klassetal 7 8 10 10 11 12 13 13 13 6

 I alt Elevtal 1.169 1.189 1.177 1.188 1.193 1.210 1.220 1.222 1.234 65

  Klassetal 58 58 60 60 61 62 63 63 65 7

område 9 - Efter            

 Skole  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ændring 

 Kroggårdsskolen Elevtal 595 765 848 853 860 877 887 889 885 290

  Klassetal 29 32 36 35 36 36 38 37 36 7

 Næsby Skole Elevtal 428 354 326 333 330 331 331 331 347 -81

  Klassetal 22 15 14 15 14 14 14 14 14 -8

 Spurvelundskolen * Elevtal 146 69 0 0 0 0 0 0 0 -146

  Klassetal 7 4 0 0 0 0 0 0 0 -7

 I alt Elevtal 1.169 1.188 1.174 1.186 1.190 1.208 1.218 1.220 1.232 63

  Klassetal 58 51 50 50 50 50 52 51 50 -8

 * Overflytning af eksisterende klasser sker efter aftale med de berørte skoler og skoleafdelingen
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Det skal bemærkes, at omdannelse af Kroggårdsskolen til børneskole og Næsby Skole til ungeskole forudsæt-
ter, at de to skoler har de nødvendige fysiske rammer til rådighed, ligesom der også stilles krav om den rette 
personalemæssige sammensætning.  Når det foreslås, at Spurvelundskolen lukkes, skyldes det, at eleverne fra 
Spurvelundskolens distrikt kan rummes på Kroggårdsskolen, hvilket er med til at optimere klassedannelsen. 

Overgangsordningen, hvor eleverne skifter skole, skal efterfølgende beskrives i samråd med de implicerede 
skoler. 

opmærksomhedspunkter

pædagogik
Spurvelundskolen har en årelang tradition for et tæt samarbejde mellem skole- SFO bl.a. omkring udeskolen, 
hvor eleverne en dag om ugen tilbringer ca. 4 timer i et naturområde tæt på skolen. Arbejdet har inspireret 
andre til lignende projekter, og det skal undersøges, hvordan udeskole-projektet kan videreføres på en evt. ny 
børneskole på Kroggårdskolen. 

Næsby Skole har gennem de seneste år haft 10. klasser på skolen, og har derfor erfaringer med at arbejde 
med unge. Skolen har således det faglige fundament på plads, og er rustet til at skulle være en ren ungeskole. 
Det bliver fremadrettet vigtigt at bygge videre på denne faglige viden, når Næsby Skole omdannes til unge-
skole. 

Ved at samle overbygningseleverne fra området på Næsby Skole skabes der en stærk faglig bæredygtig enhed 
i området, der kan være med til at skabe et særligt ungemiljø for de ældste elever. Erfaringer fra både Næsby 
Skole og Kroggårdskolen skal indgå i opbygningen af ungemiljøet.

Medarbejdernes mange, særlige kompetencer og faglige kvalifikationer skal indarbejdes og nytænkes på den 
nye børneskole og den nye ungeskole, så de nye skoler kan skabe et ny og sammenhængende pædagogisk 
profil på baggrund af de mange, eksisterende erfaringer. 

Det er vigtigt, at få skabt en struktur og et samarbejde mellem Kroggårdsskolen og Næsby Skole, så over-
gangen fra børneskolen til ungeskolen bliver et positivt og ”trygt” skifte for både børn og forældre. Forældre 
og elever skal kunne se de positive muligheder i et ”skifte” til et ungdomsmiljø, som giver eleverne flere 
valgmuligheder og forbereder dem på en ungdomsuddannelse. 

Det friere skolevalg
Det er usikkert, hvilket valg forældrene vil træffe såfremt Spurvelundskolen nedlægges, Kroggårdskolen
omdannes til børneskole og Næsby omdannes til ungeskole. 

Nogle forældre vil se muligheder i den nye struktur og nye muligheder i børneskolen og ungeskolen. Andre 
forældre må forventes at være forbeholde overfor den nye struktur og søge efter enten andre folkeskoler eller 
privatskoler, der fortsat har den kendte struktur med 0.-9. klasse-skoler.

Område/Skole
0.- 9. klasse

skole børne-
 og ungemiljø)

Børneskole
0.-6. klasse

Ungeskole
7.-9. (10.) klasse Skolelukning Distriktsændring

Område 9

Kroggårdsskolen X X 

Næsby Skole  X (inkl. 10. kl.) X

Spurvelundskolen  X  
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Generelt vil forældrene få færre muligheder for valg mellem forskellige skoler, da der fremadrettet kun vil 
være én skole i området for de yngste elever og én skole i området for de ældste elever. 

Usikkerheden i bevægelsesmønsteret og forældrenes valg af skoler indebærer en usikkerhed i forhold til 
beregningen af elevtallet og de deraf afledte effekter på klassedannelser, økonomi, og evt. øgede udgifter til 
privatskoleelever. 

lokal- og nærmiljø
Lukningen af Spurvelundskolen betyder, at området mister et naturligt samlingspunkt.

En del af eleverne vil få længere afstand til skole, hvilket kan påvirke de mindre børns overskuelighed og 
følelse af nærhed. 

Desuden er det store boligområde i Næsbyhoved-Broby (tæt på Spurvelundskolen) ved at være fuldt ud-
bygget bl.a. med mange børnefamilier, som i stedet for en skole i nærområdet fremover vil skulle til Krog-
gårdsskolen. Lukning af Spurvelundskolen kan medføre, at det bliver mindre attraktivt at bo i området.

For fritidsområdet foreslås det, at fritidsaktiviteter i gymnastiksal og på boldbaner beholdes i drift. Det skal 
overvejes, om driftsbudgettet skal overføres til Fritidsafdelingen. Juniorklubben på Spurvelundskolen lukker 
i forbindelse med skolelukning.

Økonomiske konsekvenser
Strukturændringen

Nedlæggelsen af Spurvelundskolen og omdannelsen af Kroggårdsskolen og Næsby Skole betyder færre faste 
udgifter i størrelsesordenen 3,1 mio. kr. 

Der må forventes en merudgift på befordringsområdet, idet de elever, der nu befordres til Spurvelundskolen, 
fremover vil skulle befordres til Kroggårdsskolen. Merudgiften forventes at udgøre omkring 600.000 kr. om 
året. 

Sammenlægningen til én børneskole og én ungeskole forventes at betyde, at der kan oprettes 15 klasser
mindre, hvilket vil give et provenu på ca 8,1 mio.kr. 

Når planen for dette område er fuldt indfaset, vil det betyde et samlet provenu på cirka 10,6 mio.kr.

Ombygning/udbygning
I forbindelse med omdannelsen af Kroggårdskolen og Næsby Skole må der forventes udgifter til renovering/
indretning i størrelsesordenen 11,1 mio. kr. På Kroggårdsskolen skal der tilbygges tre klasselokaler og på 
Næsby Skole vil omdannelse til ungeskole betyde, at der skal ombygges faglokaler samt indrettes et unge-
miljø i SFO-basislokalerne.  

tidsperspektiv
Planen for området vil kunne realiseres i løbet af to skoleår, under forudsætning af, at skolerne ombygges 
som foreslået. 

Fra skoleåret 2011/12 nedlægges Spurvelundskolen og eleverne i 0.- 2. klassetrin overføres til Kroggårds-
skolen. Næsby Skole indskriver ikke elever til 0. klasse i skoleåret 2011/12 og overfører eleverne i 0-2. klas-
setrin til Kroggårdsskolen. Kroggårdsskolens elever på 7.-9. klassetrin overføres til Næsby Skole. Det føl-
gende skoleår overflyttes de resterende elever, såfremt de to skoler er blevet ombygget/udbygget. 

Den konkrete overflytning af eksisterende klasser aftales mellem de berørte skoler og skoleafdelingen.

Scenarie (i 1.000 kr) Klassedannelse Faste udgifter Befordring I alt Anlæg

Område 9 -8.100 -3.090 600 -10.590 11.100
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3.3.14 område 9 B: kroggård, næsby og Spurvelund

plan for området

Dette forslag er et alternativ til forslag 9 a. 

Forslaget indebærer, at Spurvelundskolen fortsætter som børneskole (0.-6. klasse), Kroggårdskolen omlæg-
ges til børneskole (0.-6. klasse) og at Næsby Skole omlægges til ungeskole (7.-10. klasse) og at der etableres 
en ny skoleorganisering for de tre skoler:

Omlægningen til børneskoler og ungeskole giver mulighed for at optimere klassedannelserne og have flere 
klasser pr. årgang. 

Årgange med mange elever / klasser giver øgede muligheder for differentieret undervisning og holddannelser 
på tværs af årgange, hvilket er i tråd med blandt andet Rejseholdets anbefalinger. 

Med det forventede stigende elevtal bliver Spurvelundskolen en 2-sporet børneskole og Kroggårdsskolen 
bliver til en 4-sporet børneskole. Det giver gode muligheder for at indrette særlige børnemiljøer på de to 
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skoler, hvor de fysiske rammer og pædagogiske muligheder er målrettet børn op til 12 år. Børneskolernes 
strukturer og rammer skal give mulighed for at etablere læringsmiljøer, hvor eleverne kan arbejde på tværs af 
klasser og alder med det formål at give den enkelte elev passende udfordringer. 

Børneskolerne skal være med til at sikre en god og glidende overgang fra dagtilbud til skole via tryghed, 
forudsigelighed, kendte rammer og nære relationer. Gennem skoleforløbet i børneskolen skal eleverne 
udvikles, så de bliver i stand til at træffe valg og udvikler kompetencer til at navigere i fleksible miljøer. På 
denne måde sikres en naturlig overgang når eleven forlader børneskolen og efterfølgende skal integreres i 
ungeskolen. 

Næsby Skole bliver en fælles 4-5 sporet ungeskole (7.-10. klasse) for eleverne fra Spurvelundskolen og Krog-
gårdskolen. Flere klasser pr. årgang styrker styrkerne mulighederne for en fleksibel tilrettelæggelse af under-
visningen. Næsby Skole skal kunne tilbyde et fleksibelt og dynamisk ungemiljø, der fastholder og udvikler 
elevernes lyst til at lære. Eleverne skal møde en undervisning præget af differentierede læringsformer og 
fleksible holddannelser, der tilgodeser den enkeltes behov. 

Der skal være mulighed for at vælge boglige, praktiske eller musisk-kreative fag, som de unge er motiverede 
for. Undervisningen kan varetages af forskellige faggrupper og i forskellige rammer - også uden for skolen. 

Særlige linjer i ungemiljøerne er en mulighed – eksempelvis:

■  En linje omkring naturvidenskab/fritidsliv fx i samarbejde med naturskolen Vigelsø, Jernalderlandsbyen, 
Tarup Ungdomsskole, Langesø Skovdistrikt, Danfoss Universe mv.

■  En international linje i samarbejde med Tarup Ungdomsskole og Tietgenskolen
■  En træner / lederlinje i samarbejde med lokale idrætsforeninger – eksempelvis Næsby Boldklub og Id-

rætsforening
■  En merkantil linje i samarbejde med Tarup Centret og Tietgentskolen. 

Et bredt udvalg af muligheder i ungeskolen skal støtte de unges muligheder for selv at skabe en meningsfuld 
og fleksibel skoledag, som er tilpasset den enkelte elevs behov og interesser.

Det er vigtigt, at der er kvalitetstilbud til alle unge. Derfor skal der særskilt fokus på at skabe strukturer for de 
sårbare unge, der har brug for særlig voksenstøtte til at få en sammenhængende og meningsfuld skoledag.
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 forslaget i praksis

 

Forslaget indebærer, at Kroggårdskolen og Næsby Skole lukkes i nuværende form og genopstår som en ny 
skole med fælles skoledistrikt, hvor Kroggårdsskolen bliver børneskole for 0.-6. kassetrin og Næsby Skole 
bliver ungeskole for 7.-10. klassetrin. Spurvelundskolen lægges under den nye skoles ledelse og den nu-
værende struktur som børneskole fastholdes.

Forslaget indebærer, at elever på 0.-6.klassetrin på Næsby Skole flyttes til Kroggårdsskolen, mens overbyg-
ningseleverne fra Kroggårdsskolen og Spurvelundskolen flyttes til Næsby Skole. Næsby Skoles 10. klassetrin 
bliver udvidet med 10. klasserne fra Højstrupskolen.

Omlægningen af skolerne betyder, at det vil være nødvendigt at udbygge Spurvelundskolen, så den bliver en 
tosporet børneskole og ombygge Næsby til en ungeskole med de nødvendige faglokaler mv. 

Overgangsordningen, hvor eleverne skifter skole, skal efterfølgende beskrives i samråd med de implicerede 
skoler. 

opmærksomhedspunkter

pædagogik
Næsby Skole har gennem de seneste år haft 10.klasser på skolen, og har derfor erfaringer med at arbejde med 
unge. Skolen har således det faglige fundament på plads, og er rustet til at skulle være en ren ungeskole. Det 
bliver fremadrettet vigtigt at bygge videre på denne faglige viden, når Næsby Skole omdannes til ungeskole. 

Ved at samle overbygningseleverne fra området på Næsby Skole skabes der en stærk faglig bæredygtig enhed 
i området, der kan være med til at skabe et særligt ungemiljø for de ældste elever. 

Område/skole Børneskole (0.-6.klasse) Ungeskole (7.-10.klasse) Skolelukning

Kroggårdsskolen X

Næsby Skole X

Spurvelundskolen X

 område 9 - før            

 Skole  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ændring 

 Kroggårdsskolen Elevtal 595 619 599 598 603 615 622 624 644 49

  Klassetal 29 30 30 30 30 30 30 30 32 3

 Næsby Skole Elevtal 428 422 418 420 412 402 396 391 382 -46

  Klassetal 22 20 20 20 20 20 20 20 20 -2

 Spurvelundskolen Elevtal 146 148 160 170 178 193 202 207 208 62

  Klassetal 7 8 10 10 11 12 13 13 13 6

 I alt Elevtal 1.169 1.189 1.177 1.188 1.193 1.210 1.220 1.222 1.234 65

  Klassetal 58 58 60 60 61 62 63 63 65 7

område 9 - Efter            

 Skole  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ændring 

 Kroggårdsskolen Elevtal 595 685 687 681 680 681 681 677 672 77

  Klassetal 29 28 28 28 28 28 28 28 28 -1

 Næsby Skole Elevtal 428 354 326 333 330 331 331 331 347 -81

  Klassetal 22 15 14 15 14 14 14 14 14 -8

 Spurvelundskolen * Elevtal 146 148 161 172 180 196 206 211 212 66

  Klassetal 7 8 9 10 11 12 13 13 13 6

 I alt Elevtal 1.169 1.187 1.174 1.186 1.190 1.208 1.218 1.219 1.231 62

  Klassetal 58 51 51 53 53 54 55 55 55 -3
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Det er vigtigt, at få skabt en struktur og et samarbejde mellem Spurvelundskolen, Kroggårdsskolen og Næsby 
Skole, så overgangen fra børneskolen til ungeskolen bliver et positivt og ”trygt” skifte for både børn og 
forældre. Forældre og elever skal opleve, at de tre skoler og det pædagogiske miljø er én sammenhængende 
skole beliggende på fysisk adskilte matrikler. 

Forældre og elever skal kunne se de positive muligheder i, at eleverne ”skifter” de fysiske børnemiljøer ud 
med et fysisk ungdomsmiljø, som åbner op for elevens valgmuligheder og på positiv vis forbereder dem til en 
ungdomsuddannelse. 

Det friere skolevalg
Forældre og elever antages at have en særlig tilknytning til deres lokale skole og har måske en tryghed ved 
den eksisterende struktur med 0.-9. klasse-skoler. Et brud med denne struktur kan betyde, at forældre og 
elever fremover måske vil søge mod andre folkeskoler eller privatskoler.

Det er uvist, hvordan bevægelsesmønstret vil være, såfremt Kroggårdsskolen omdannes til børneskole og 
Næsby Skole omdannes til ungeskole. Dermed giver det også en usikkerhed i forhold til beregningen af 
elevtallet og de deraf afledte effekter på klassedannelser, økonomi, og evt. øgede udgifter til privatskoleelever. 

lokal- og nærmiljø
To børneskoler og en ungeskole i området vil betyde, at de yngste elever fortsat vil have en skole i lokalområ-
det. 

Økonomiske konsekvenser
Strukturændringen

Omlægningen af skolerne til to børneskoler og én ungeskole vil give et forventet provenu på 6,3 mio. kr., når 
planen er fuldt indfaset.

Prognoserne forudsiger, at der skal oprettes 10 klasser mindre, hvilket giver et forventet provenu på ca. 5,4 
mio. kr.  

Den ændrede ledelsesstruktur forventes at frigive et provenu på 0,9 mio. kr. 

Der forventes ikke stigende udgifter til befordring.

Ombygning/udbygning
Til omlægningen af Næsby Skole til ungeskole forventes udgifter til renovering/indretning i størrelsesor-
denen 5,4 mio. kr. til ombygning af ombygning af faglokaler samt indretning af et ungemiljø i sfo-basisloka-
lerne. 
 
Prognosen forudsiger at Spurvelundskolen udvikler sig til en tosporet børneskole. Udviklingen vil blive fulgt 
for at vurdere behovet for udbygning af skolen. 
 

Scenarie (i 1.000 kr) Klassedannelse Faste udgifter Befordring I alt Anlæg

Område 9 -5.400 - 930 0 - 6.330 5.400
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tidsperspektiv

Planen for området vil kunne realiseres i løbet af 2 skoleår, under forudsætning af, at skolerne ombygges som 
foreslået. 

Fra skoleåret 2011/12 indskriver Næsby Skole ikke elever til 0. klasse i skoleåret og overflytter eleverne i 0-2. 
klassetrin til Kroggårdsskolen. Kroggårdsskolens elever på 7.-9. klassetrin overføres til Næsby Skole. Det 
følgende skoleår overflyttes de resterende elever fra Næsby Skole, såfremt de to skoler er blevet ombygget/
udbygget. Den konkrete overflytning af eksisterende klasser aftales mellem de berørte skoler og skoleafdelin-
gen.
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3.4 konkret plan for de specialpædagogiske tilbud
Den fremtidige indsats for elever med særlige behov vil adskille sig fra indsatsen i dag på en række punkter. 
Det er der flere grunde til.

Både Skolens Rejsehold og rapporten ”Specialundervisning i folkeskolen – veje til en bedre organisering og 
styring”  påpeger, et generelt samfundsmæssigt ønske om, at flere børn med særlige behov skal inkluderes i 
den almene folkeskole. Der peges samtidigt på, at de meget specialiserede undervisningstilbud fremover bør 
forbeholdes elever med så store behov for særlig hensyntagen og støtte, at et tilbud i eller knyttet til almen-
systemet ikke vil være hensigtsmæssigt for den enkelte elevs udvikling. 

Odense Kommune har i en længere årrække arbejdet både med inklusionsfremmende tiltag på skoleområdet, 
stram henvisningspraksis samt en ny budgetmodel med inklusionsfremmende incitamentstruktur. Det har 
betydet, at der i Odense er en forholdsvis lav udskillelsesprocent, nemlig 3,9 %, hvor den på landsplan er 5,6 
% 9). 

I forlængelse af den vedvarende fokus på det specialpædagogiske område har Børn- og Ungeforvaltningen 
arbejdet med en større analyse af området ”Status og fornyelse på det specialpædagogiske område” (Status 
og fornyelsesprogrammet).

Formålet var at få et samlet overblik over det specialpædagogiske område og forholde sig til de mange 
udfordringer på det specialpædagogiske område. Analysen har blandt andet set på synergieffekter, prio-
riteringsmuligheder i forhold til målgruppernes behov, effektiviseringsmuligheder og forslag til tættere 
samspil med almenområdet. På baggrund af analysen er opstillet forskellige anbefalinger vedrørende mulig-
hederne for fornyelse og effektivisering af området.

Børn- og Ungeudvalget blev orienteret om programmet og dets anbefalinger d. 2. februar 2010.

Der arbejdes fortsat med anbefalingerne fra analysen, men i sammenhæng med de foreslåede skolelukninger 
på almenområdet vil nogle områder blive opprioriteret og på andre områder vil alternative løsningsmulig-
heder blive forslået.

Baggrunden er, at nogle specialtilbud er fysisk placeret på de skoler, der foreslås nedlagt og bliver ”hjemløse”, 
såfremt skolerne nedlægges. Der er samtidig kapacitetsproblemer på specialskolen Enghaveskolen, som skal 
løses. Endelig har CSV (Center for specialundervisning af voksne) også et lokalebehov, idet en del af skolen er 
nedbrændt, og noget af undervisningen nu finder sted i lejede lokaler.

Den fremtidige struktur på området skal således imødekomme et generelt ønske om øget inklusion, inddrage 
anbefalingerne fra fornyelsesprogrammet og sikre gode fysiske rammer til de specialiserede tilbud.

9) ”Specialundervisning i folkeskolen – veje til en bedre organisering og styring”, Undervisningsministeriet, Finansministeriet og KL, juni 2010, s. 71. 
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forslaget i praksis
Nedenstående skema viser, hvordan de specialpædagogiske tilbud berøres af strukturplanerne. 

Målgruppe uændret placering flyttes Sammenlægges andet

Bækholmskolen Elever med specifikke 
indlæringsproblemer 
kombineret med pro-
blemer med adfærd

X

Centerafd. Lumby skole Primært elever med 
autis- mespektrumfor-
styrrelser

X X

Lægges sammen med 
centerafd. fra Pårup 
skole og Enghaveskolen 
og flyttes til Ejbyskolen 
med filial på Kragsbjerg-
skolen

Centerafd. Pårup skole Primært elever med 
autis mespektrumfor-
styrrelser

X X

Lægges sammen med 
centerafd. fra Lumby 
skole og Enghaveskolen 
og flyttes til Ejbyskolen 
med filial på Kragsbjerg-
skolen

Centerafd. 
Rosengårdskolen 
(bevægeklasserne)

Elever med alvorlige 
bevægehandicap

X

CSV Voksne med behov for 
specialundervisning

X

Det skal analyseres, om 
CSV kan flyttes til ledige 
lokaler f.eks. på Humle-
haveskolen

Enghaveskolen Primært elever med 
autisme- spektrumfor-
styrrelser

X X

Lægges sammen med 
centerafdelingerne fra 
Lumby og Pårup skoler 
og flyttes til Ejbyskolen 
med filial på Kragsbjerg-
skolen

Funktionsklasserne 
Dalumskolen

Børn med neurologisk 
relaterede vanskelig-
heder f.eks. ADHD X

Evt. flytning af de ældste 
(7.-9. kl.) elever såfremt 
Dalumskolen bliver 
omlagt til børneskole

Funktionsklasserne 
Rosengårdskolen

Børn med neurologisk 
relaterede vanskelig-
heder f.eks. ADHD

X

Heldagsafd. 
Sanderumskolen

Elever med generelle 
indlæringsvanske-
ligheder af betydeligt 
omfang.

X

Heldagsafd. Korup Skole Elever med generelle 
indlæringsvanske-
ligheder af betydeligt 
omfang.

X

Høreafdelingen på 
Ejbyskolen

Normaltbegavede elev-
er fra folkeskolens 0.- 9. 
kl med middelsvær til 
svær hørenedsættelse.

X

Flyttes til Højmeskolen
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Bækholmskolen
Det foreslås, at Bækholmskolen flyttes fra sin nuværende placering og gøres til en afdeling af enten Ub-
berud Skole eller Skt. Klemensskolen. Med en fysisk placering et af de to steder muliggøres en tilknytning til 
almenområdet, og der åbnes mulighed for en bredere anvendelse af Bækholmskolens medarbejderes spe-
cialpædagogiske kompetencer ind i det almene felt. Samtidig er der mulighed for inklusion af eleverne i det 
omfang, dette kan lade sig gøre.

CSV
Det foreslås at det analyseres nærmere, om nogle af de tiloversblevne lokaler kan benyttes af CSV, som efter 
en påsat brand har været nødt til at leje sig ind i lokaler udenfor skolens matrikel. F.eks. bør det undersøges 
om CSV kan placeres på Humlehaveskolen.

Enghaveskolen, centerafdelingerne på lumby skole og paarup skole
Det foreslås at Enghaveskolen lægges sammen med de to centerafdelinger, som i dag er beliggende i 
tilknytning til henholdsvis Lumby skole og Paarup skole. Den samlede enhed flyttes til Ejbyskolen, som 
lukkes som almenskole. De bedst fungerende elever, primært fra den nuværende centerafdeling på Paarup 
skole, kan blive undervist i en filial af den nye specialskole. Filialen placeres på Kragsbjergskolen som et 
inklusionsrettet tilbud for højtfungerende elever med en autismespektrumforstyrrelse. I forbindelse med 
efterårets revurdering vil det i samarbejde med elevernes forældre, blive drøftet, hvilke konkrete elever, der 
kan tænkes at profitere af dette tilbud.

Målgruppe uændret placering flyttes Sammenlægges andet

Læsecentret Ejbyskolen Normaltbegavede 
elever fra folkeskolens 
4.- 6. klassetrin med 
massive læse-, skrive- 
og stavevanskeligheder

X Flyttes til Højmeskolen

Nørrebjergskolen Elever med vidtgående 
generelle indlærings-
vanskeligheder

X

Obsenhed 
Abildgårdskolen

Elever med psykiske, 
sociale og emotionelle 
vanskeligheder

X

Obsenhed 
Kragsbjergskolen

Elever med psykiske, 
sociale og emotionelle 
vanskeligheder

X

Obsenhed Skt.Kle-
mensskolen

Elever med psykiske, 
sociale og emotionelle 
vanskeligheder

Obsenhed Søhusskole Elever med psykiske, 
sociale og emotionelle 
vanskeligheder

X

Specialklasserne 
Højstrup skole

Elever med generelle 
indlæringsvanskelig-
heder.

X Flyttes til Paarup Skole

Specialklasserne 
Abildgårdskolen

Elever med generelle 
indlæringsvanskelig-
heder

X

Specialklasserne 
Dalumskolen

Elever med generelle 
indlæringsvanskelig-
heder.

X

Specialklasserne 
Risingskolen

Elever med generelle 
indlæringsvanskelig-
heder

X

Specialklasserne 
Sanderumskolen

Elever med generelle 
indlæringsvanskelig-
heder.

X

Tale-sprogafdelingen på 
Ejbyskolen

Normalt begavede 
elever fra folkeskolens 
0. - 9. kl med omfat-
tende sproglige og/
eller talemæssige 
handicap

X Flyttes til Højby Skole
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Det foreslås, at man samtidig undersøger muligheden for at lave et specialbørnehavetilbud på stedet for 
de småbørn med autismespektrumforstyrrelser fra Odense Kommune, som ellers ville have benyttet Re-
gion Syddanmarks ”Jagtvejens børnehave”. Hermed åbnes mulighed for at etablere et sammenhængende 
børnemiljø for børn med autismespektrumforstyrrelser. 

Fordelene ved denne model kan være økonomisk bæredygtighed (stordriftsfordele), udnyttelse af eksi-
sterende lokalekapacitet samt muligheden for at skabe et stærkt, specialiseret fagligt miljø. Et sådant stærkt 
specialiseret miljø vil kunne fungere som kompetencecenter for almenskoler, der underviser elever med 
autismelignende træk. Netop behovet for kompetence- eller ressourcecentre er noget af det Skolens rejsehold 
i dets rapport peger på skal være med til at kvalificere den fremtidige indsats for elever med særlige behov, 
som inkluderes i almensystemet. Det er også en af de anbefalinger, der peges på i”Status og fornyelse på det 
specialpædagogiske område”. Anbefalingen gælder for alle specialområderne. 

Hvis der åbnes mulighed for at udnytte de eksisterende rammer til et dagtilbud til småbørn med autisme 
styrkes det faglige miljø yderligere, og de småbørn, som senere skal have deres skolegang på specialskolen 
skånes for en overgang, som kan være meget vanskelig netop for denne type børn. Et samlet børneunivers vil 
kræve, at der fortsat er et stort fokus på visitationen af børnene, så børnene ikke pr. automatik visiteres til 
den nye skole – men at der foretages vurdering af, hvilke tilbud barnet bedst profiterer af.

Høreafdeling, tale-sprog-afdeling og læsecenteret på Ejbyskolen
Alle kommunale specialpædagogiske undervisningstilbud på det kommunikative område - høre, tale/sprog, 
læse - er i dag fysisk placeret på Ejbyskolen. Med dette er der gennem årene opbygget en særlig faglig kompe-
tence inden for det kommunikative. Her er en bredspektret specialviden om børns sprog og den skriftsprog-
lige udvikling, som giver mulighed for at udveksle erfaring og viden på tværs af forskellige kommunikative 
vanskeligheder hos de henviste elever. Samtidigt har elever med kommunikative vanskeligheder mulighed 
for at udfordres i almensystemet på aldersmæssige lige vilkår.

Med nedlæggelse af Ejbyskolen som almenskole med fysisk placerede specialtilbud vil det være nødvendigt 
at overveje, hvordan den særlige faglige viden på det kommunikative område fortsat vil kunne bidrage i de 
kommunale specialtilbud – uden at tabe den synergieffekt som kendes i dag.

Ejbyskolens høreafdeling flyttes til Højmeskolen. Ejbyskolens læsecenter flyttes også hertil, og dermed eta-
bleres grundlaget for et kompetencecenter for læsning (skolen får pr. 1. august 2010 en særlig linje i læsning 
for 7.-9. klassetrin).

Ejbyskolens tale-sprogafdeling flyttes til Højby Skole. I lighed med den nuværende placering på Ejbyskolen 
betyder den fysiske placering, at de ældste elever (7.-9. klasse) i tale-sprogafdelingen vil gå på en børneskole. 
Dette er ikke optimalt, da eleverne ikke får mulighed for at indgå i større sociale fællesskaber med aldersvar-
ende elever, og samtidig er der udfordringerne i forhold nogle af overbygningsfagene. Det er nødvendigt med 
et tæt samarbejde med Ungeskolen Hjallese omkring denne problematik.

Specialklasserne 
I tråd med anbefalingerne fra Skolens Rejsehold, søges eleverne i specialklasserne integreret i almensystemet 
med støtte i de tilfælde, hvor det vil give mening. 

Som bekendtgørelsen foreskriver foretages der minimum én gang årligt én revurdering af eleverne med 
henblik på at vurdere, om den enkelte elevs skoleplacering skal fortsætte, ændres eller ophøre. 

obs-enhederne
Odense Kommune har i 2006 og 2007 arbejdet med omlægning af obs-enhederne. Børn- og Ungeudvalget 
vedtog d. 11. marts 2008 den nye obs-struktur og omlægningen er implementeret fra 1. august 2008.

Obs-enhederne er nu fysisk placeret på fire skoler i byen: Abildgårdskolen, Kragsbjergskolen, Søhusskolen og 
Skt. Klemensskolen. I obs-enhederne arbejdes der målrettet på, at styrke elevens faglige, sociale og emo-
tionelle kompetencer, så det bliver muligt for eleven at vende tilbage til almenskolen. 
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I tråd med anbefalingerne fra Status og fornyelsesprogrammet og Skolens Rejsehold, søges de nuværende 
elever i Obs-enhederne integreret i almensystemet med støtte i de tilfælde, hvor det vil give mening.
Hvis Skt. Klemensskolen lukkes, bliver obs-enhederne samlet på tre skoler. Eleverne fra Skt. Klemensskolen, 
som ikke kan inkluderes i almensystemet med støtte, flyttes til anden Obs-enhed. 

Økonomiske konsekvenser
Strukturændringen

Ved flytning af Enghaveskolen og centerklasserne fra Lumby og Paarup Skole foreslås det, at der afsættes 5 
mio.kr. til ombygning af eksisterende lokaler på Ejbyskolen til den ændrede brug – små grupperum, indheg-
net gårdhave, handicaptoiletter mm.

Befordring
Der må påregnes en udgift til befordring af elever, som i dag er bosat på Bihuset (beliggende overfor hvor 
Enghaveskolen i dag er placeret). 

placering af CSV
I forbindelse med at CSV flytter ind i ledigblevne lokaler, må der forventes udgifter til renovering/indretning. 
Størrelsesordenen vil afhænge af, hvilken af de ledigblevne skoler, der peges på.

Til gengæld skal CSV ikke genopføre den nedbrændte bygning, anslået til 20-25 mio. kr.
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4 konsekvenser for medarbejdere 
Som konsekvens af den nye skolestruktur skal der ske en personalerokering mellem skolerne.
 
Hvert skoleår sker der personalerokering på skolerne, på baggrund af elev- og klassedannelsen, hvor det 
pædagogiske personale udpeges af den enkelte skoleleder til forflyttelse, og omplaceres af skolechefen ud fra 
den ansattes kvalifikationer og så vidt muligt ud fra ønsker til omplacering. Denne procedure er udarbejdet 
i forhold til de af KompetenceCenter-HR beskrevne regler vedrørende omplacering af personale i Odense 
Kommune og godkendt af skoleafdelingens MED-udvalg.

Da en evt. beslutning om oprettelse af f.eks. ungeskoler vil kræve en større personaleomplacering, vil der 
skulle udarbejdes en ny procedure for omplacering, der er målrettet i forhold til oprettelse af børne- og un-
geskoler. Proceduren skal tage udgangspunkt i de beskrevne regler i Personalehåndbogen under pkt. 17.3.1.

Det er vigtigt, at den ledelsesmæssige organisering på skolerne er afklaret inden der træffes beslutning om 
omplacering af personalet, idet lederen deltager i beslutningsprocessen vedrørende den fremtidige placering 
af medarbejderne.

Personalet som er ansat på skolerne i dag er rekrutteret af skolens ledelse ud fra de kompetencer, der pt. er 
nødvendige på skolen. Ved oprettelse af f.eks. ungeskoler, er det vigtigt, at de lærere der skal varetage under-
visningen, har de kompetencer, der efterspørges i ungeskolen. Skoleafdelingen har brug for, at både ledere 
og det pædagogiske personale har de nødvendige kompetencer for at den nye struktur kan komme så godt fra 
start som muligt. En mulighed for at sikre dette, kan være, at personalet udfylder skemaer med deres kvali-
fikationer/kompetencer og deres ønsker om overflytning. Derved sikres det bedst, at de kompetencer der 
efterspørges, er til stede på skolerne.

Udgangspunktet for den nye skolestruktur er, at evt. personalenedgang søges løst ved naturlig afgang. 
Nedenstående oversigt viser aldersfordelingen på lærere i gruppen 55-65-årige. Det fremgår, at der er ca. 50 
lærere og børnehaveklasseledere pr. årgang, som i løbet af de næste 5 år fylder 62 år, hvor det ligeledes af 
tabellen fremgår, at de fleste vil gå på pension.

Såfremt nedgangen i elevtallet ikke kan modsvares af naturlig afgang, kan følgende overvejes:

■  Iværksættelse af ansættelsesstop (faste stillinger, skal forhandles med den faglige organisation) kort efter 
at udvalget/byrådet har truffet beslutning om ny skolestruktur, for at imødegå, at der kan opstå en situa-
tion efter omplaceringen, med overtallige lærere og ledere

■  Oprettelse af jobbank for medarbejdere i en tidsbegrænset periode
■  Indgåelse af individuelle fratrædelsesaftaler

Ovenstående er beskrevet overvejelser inden for det pædagogiske personale, men det gælder også for det 
teknisk-administrative personale, såfremt der sker sammenlægninger eller nedlæggelser af skoler. 

Alder 55 år 56 år 57 år 58 år 59 år 60 år 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år

Lærere 37 38 54 63 52 59 39 26 12 5 4 1

Børnehaveklasseledere 2 3 7 6 3 4 5 4  1   

oversigt over lærere og børnehaveklasseledere i alderen 55 – 66 år pr. 30.6.2010.
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