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Høringssvar vedrørende principper for skoledistriktsændringer 
 
 
Risbjergskolens skolebestyrelse fremsender hermed høringssvar til forslaget om principper for sko-
ledistriktsændringer.  
 
Vi er glade for at der endelig sker noget på dette område og vi bakker op om hensigten og målet 
med principperne, nemlig at skabe større gennemsigtighed og sikre at ændringer besluttes på et 
fagligt velfunderet grundlag. Vi er enige i, at de nævnte udfordringer (stigende elevtal, varierende 
klassestørrelser, forskelligartet socioøkonomisk grundlag for skolerne og skæve søgemønstre) kal-
der på handling hurtigst muligt, for Hvidovres skoler generelt og for Risbjergskolen særligt i forhold 
til vores mange 4-sporede årgange, som voldsomt belaster de fysiske rammer og vores økonomi. 
 

Vi er meget enige i de foreslåede principper, som siger at skoledistriktsændringer skal: 

• Medvirke til afstemte klassestørrelser på tværs af Hvidovres folkeskoler 

• Tilstræbe en blandet elevsammensætning, hvad angår elevernes socioøkonomiske bag-
grund 

• Tilstræbe en blandet elevsammensætning, hvad angår etnicitet og tosprogethed 

• Sikre trafikforsvarlige skoleveje for eleverne 
Og vi anser princippet om at børn og forældre ved, hvilken distriktsskole de hører til senest den 1. 
september året før skolestart for rimeligt, idet indskrivningen vil finde sted få måneder efter (no-
vember-december). 
 
Vi vil gerne pointere at det er hensigtsmæssigt at tilstræbe ”afstemte klassestørrelser” på tværs af 
skolerne i kommunen for at afhjælpe problemet med alt for store klasser på nogle skoler og be-
grænset søgning/små klasser på andre skoler. Vi vil dog gerne henlede opmærksomheden på, at 
et princip om at ”afstemme størrelse” ikke er en garanti for, at klasserne ikke generelt kan blive me-
get store, hvis kommende årgange skulle blive meget store – og derfor synes vi, at principperne 
skal suppleres af en principiel politisk beslutning om en rimelig max-størrelse på kommunens sko-
leklasser (vi foreslår max. 24 elever per klasse), således at en eventuel fremtidig særlig stor år-
gang vil igangsætte en politisk sag til behandling om udvidelse af antallet af skoleklasser i kommu-
nen for at undgå dannelsen af urimeligt store klasser. 
 
Vi er enige i, at det kan være hensigtsmæssigt, at distrikterne automatisk vurderes hvert år, så de 
nødvendige ændringer kan indføres i tide. Vi synes samtidig, det er meget vigtigt, det er tydeligt for 
forældrene, hvad der kan forventes i forhold til distrikter indenfor en længere horisont, som fx. de 
næste tre år. Altså hvor ofte, hvornår og hvor meget distrikterne (muligvis) ændres ikke blot med 
sikkerhed for det næste skoleår, men også med en prognose for yderligere to år frem i tiden, som 
så rullende opdateres hvert år.  
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Vi ved at boligkøbere ser på skoledistrikterne og for at give et rimeligt beslutningsgrundlag ved køb 
af bolig i Hvidovre kommune, så bør en fremtidig ændring i skoledistrikter ikke kun kigge 1 år 
fremad. 
 
Vi er enige i at nærhed til distriktsskolen er meget vigtig, men at de valgte principper er vigtigere 
hensyn at tage end afstanden og at afstanden aldrig kan blive urimeligt stor i Hvidovre kommune. 
Men det er absolut en forudsætning at der garanteres trafiksikre veje for vores skolebørn! 
 
Vi kan være lidt bekymrede for søskendekriteriets konsekvenser i forhold til om det kan gøre det 
vanskeligere at holde Risbjergskolens årgange 3-sporede og med rimelige klassestørrelser. Men vi 
er enige i, at det er vigtigt for rigtig mange forældre, at deres børn kan komme på samme skole. 
 
Vi er spændte på at se hvordan principperne bliver konkretiseret og hvor langt Hvidovre kommune 
vil gå for at leve op til principperne for at sikre, at fremtidige distrikter passer til skolernes normerin-
ger. Vi vurderer, at det kan blive vanskeligt at lykkes både med hensyn til klassestørrelser og blan-
det elevsammensætning, da begge kan kræve meget store ændringer med eventuel utilfredshed til 
følge hos forældre og elever, som får nyt/uventet skoledistrikt. 

Vi står naturligvis til jeres rådighed for eventuelle drøftelser, opklarende spørgsmål eller andet. 

 

Med venlig hilsen 
 
Risbjergskolens skolebestyrelse 
 
v/Carsten Gutfeld Telling, formand 


