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Høringssvar vedr. forslag til ændring af skoledistrikter af 16. august 2022 
 
Indledningsvis vil skolebestyrelsen gøre opmærksom på, at vi sætter stor pris på, at der endelig vil 

blive ændret i vores skoledistrikt. På den måde kan Risbjergskolen fremadrettet igen blive en tre-

sporet skole. Vores svar vil derfor tage udgangspunkt i vigtigheden af, at vi mindsker antallet af ele-

ver i distriktet nu (2023/24) og ikke udskyder. Skolens ressourcer, herunder faglokaler og SFO-

areal, er allerede utilstrækkelige, og det vil gå ud over vores børns undervisning og trivsel, hvis ikke 

der gøres noget.  

 

På trods af at Kommunen har valgt at udskyde beslutningsprocessen fra foråret til efteråret 2022, så 

har Børne- og Uddannelsesudvalget nu valgt at sende fire utilstrækkelige modeller i høring baseret 

på et fejlbehæftet/ulovligt og mangelfuldt datagrundlag. Det giver et urimeligt udgangspunkt for 

høringssvar. Vi opfordrer på det kraftigste Kommunen til at ændre sine processer, så høringssvar 

reelt kan gives med afsæt i det materiale, der er sendt i høring. 

 

De fire modeller, som Børne- og Uddannelsesudvalget har sendt i høring sikrer ikke, at Risbjerg-

skolen med fem nuværende firesporede årgange fremadrettet kun vil få nye tresporede årgange. 

 

Prognosen og modellerne 

I den seneste elevtalsprognose af 15. august 2022 for Risbjergskolen forventes der 92 elever i 0. 

klasse i 2023/24. Med udgangspunkt i et ønske om kun 26 elever i klasserne for kommende 0. klas-

ser med skolestart fra august 2023 og et ønske om, at alle skoler i Hvidovre, inklusiv Risbjergsko-

len, skal være tresporede, så giver det plads til maksimalt 78 elever i en årgang. 

For skoleåret 2023/24 er der således mindst 14 elever for meget med det nuværende skoledistrikt, 

og med den usikkerhed der er i prognoser, så er problemet reelt større endnu. 

Kommunen har på deltag.hvidovre.dk oplyst, at model A giver en nettotilgang på 3 elever for Ris-

bjergskolen, Model B giver en nettotilgang på 4 elever for Risbjergskolen, og Model C giver en net-

toafgang på 5 elever for Risbjergskolen. I den oprindeligere model, som blev behandlet på BUV 9. 

maj 2022, er det oplyst på side 3, at modellen giver en nettoafgang på 11 elever. Denne model byg-

ger på den lave elevtalsprognose, og modellen blev ikke godkendt på BUV 9. maj 2022. 

Ingen af de fire modeller reducerer Risbjergskolens elevtal tilstrækkeligt for skoleåret 2023/24, til at 

skolen kan blive tresporet på kommende 0. årgang. 

Skolebestyrelsen kan derfor ikke anbefale nogen af de fremlagte modeller. 
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Vi ønsker en model, der først og fremmest sikrer et tilpas begrænset distrikt, hvor antallet af elever 

ikke overstiger 78 elever i kommende 0. årgange. Skolebestyrelsen anbefaler, at den kommende 

model medregner en lille ”buffer”, således at vi aldrig igen risikerer 4 spor. 

Principperne 

Kommunen har vedtaget, at principperne for skoledistriktsændringer skal: 

• Medvirke til afstemte klassestørrelser 

• Tilstræbe blandet elevsammensætning (socioøkonomi) 

• Sikre trafikforsvarlige skoleveje 

• Sikre at børn og forældre ved hvilken distriktsskole de hører til senest den 1. september året 

før skolestart. 

Med den nuværende beslutningsproces kan datoen 1. september ikke overholdes. Sara Benzon, 

formand for BUV, svarer på deltag.hvidovre.dk, at der ved beregning af modellerne ikke indgår data 

som tosprogethed, økonomi og etnicitet. 

De foreslåede modeller lever ikke op til de principper, der er vedtaget for kommunen. Det er bekla-

geligt, men skoledistrikterne må ændres med virkning fra 2023/24, så Risbjergskolen undgår flere 

firesporede årgange. 

Klassestørrelserne 

Kommunen lægger op til et klasseloft på 26 elever i kommende 0. klasser med henvisning til et mu-

ligt finanslovsforslag. Vi gør opmærksom på, at det ikke er sikkert, at dette forslag bliver godkendt. 

Folkeskoleloven fastsætter i dag en grænse på 28 elever i klasserne. Hvis Hvidovre Kommune ved-

tager en grænse, der er lavere end 28, kan Kommunen ikke forvente økonomisk støtte til lavere 

klassekvotienter, hvis finansloven ikke vedtages. Kommunen lægger i forvejen op til store besparel-

ser, jævnfør Direktionens seneste budgetforslag. Skolebestyrelsen finder dette stærkt bekymrende, 

da ufinansierede lavere klassekvotienter alt andet lige vil medføre besparelser andre steder. 

Skolebestyrelsen vil til enhver tid gå efter en lavere klassekvotient end 28 elever, men ikke hvis det 

medfører økonomiske besparelser på de i forvejen pressede budgetter for de enkelte skoler eller på 

skoleområdet som helhed. 

Elevsammensætning, sociale relationer og tidlig indsats 

Skolebestyrelsen vil gerne understrege, at det er vigtigt med et sammenhængende skoledistrikt, da 

det underbygger børnenes etablering af sociale relationer. Skolebestyrelsen er bekymret for, om den 

store usikkerhed i skoledistrikterne påvirker børnehavernes arbejde med at styrke relationer mellem 

børn, der skal på samme skole. Dette kan medføre et større behov for en tidlig indsats på skolerne 

med at danne relationer, når børnene i næste skoleår starter i SFO, samtidig med at det kan påvirke 

relationerne i 0. klasserne. 

Det er samtidig vigtigt, at skoledistriktet afspejler indbyggerfordelingen med hensyn til etnicitet, 

socioøkonomi og lignende i Hvidovre Kommune. Det er ligeledes vigtigt for alle skolers inklusi-

onsarbejde, at de enkelte skoledistrikter er balancerede. 

Skolebestyrelsen vil også henlede opmærksomheden på Pkt. 47 i sparekataloget for den kommende 

budgetperiode angående 2-lærer ordning i børnehaveklasser. Vi anser 2-lærer-ordningen nødvendig 

for alle 0. klasser uanset størrelse, men ved ændret elevsammensætning vil dette være endnu mere 

nødvendigt. Skolebestyrelsen finder det vigtigt, at den yngste årgang kan fastholde mere støtte end 
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ældre årgange. Den tidlige indsats er vigtig for et godt skoleforløb, hvorfor Kommunen opfordres til 

at se på muligheden for, at 2-lærer ordningen bør/kan fortsætte på 1. klassetrin.  

Frit skolevalg 

For de kommende årgange på Risbjergskolen er grænsen for frit skolevalg på 24 elever. Det bety-

der, at hvis klassekvotienten overskrider 78 elever (3. klasser med 26) med bare én elev, vil der som 

udgangspunkt blive åbnet op for at 17 børn uden for distriktet frit kan søge Risbjergskolen for at nå 

96 elever (4. klasser med 24). 

 

Da søgningen til Risbjergskolen er høj, ser Risbjergskolens skolebestyrelse, at en fastholdelse af et 

højt loft for frit skolevalg vil fjerne yderligere elevgrundlag for naboskoler med i forvejen lav søg-

ning. 

Skolebestyrelsen foreslår, at loftet for frit skolevalg for en periode kan sættes til 22 elever per klasse 

for Risbjergskolen. 

Søskendegaranti 

Der er pr. 8. september 2022 176 elever på Risbjergskolen, som ikke i bor i distriktet. Ud af skolens 

813 elever svarer det til 22%. Disse 176 kan have boet i distriktet ved skolestart, eller de kan være 

kommet til skolen som følge af frit skolevalg eller via søskendegarantien. 

 

Eleverne, som bor uden for skoledistriktet, er en medvirkende faktor til, at skoledistriktet nu skal 

gøres mindre. 

 

Der er 14 elever i den nuværende 0. årgang med 85 elever, som også kan være med til at sprænge 

skolens tresporede rammer, medmindre der gives dispensation fremadrettet for mere end 28 elever i 

hver klasse. 

Med en elevprognose på 92 elever for den kommende 0. årgang 2023/24 forventes en ikke uvæsent-

lig andel at være dækket af søskende garantien. Der er 54 elever i 0.-2. årgang, som ikke i bor i di-

striktet, hvoraf flere sandsynligvis har mindre søskende. Skolebestyrelsen er ikke enige om dette 

punkt, men hvis søskendegarantien ophæves i en periode, kan det mindske antallet af elever i kom-

mende 0. årgange samtidig med, at skoledistriktet mindskes. Samlet set kan dette sikre Risbjergsko-

len at forblive tresporet. 

Udfordringer med faglokaler 

Skolebestyrelsen vil gerne understrege, at den for sene ændring af skoledistrikterne for årgang 

2023/24 ikke vil ændre på Risbjergskolens allerede store udfordringer med faglokaler. Med nu fem 

firesporede årgange er der stort behov for faglokaler. Med den nuværende kapacitet af faglokaler 

risikerer vi, at elever i en uge vil have teoriundervisning i et almindeligt klasselokale og først ugen 

efter have praktisk undervisning med ordentlige faciliteter i et faglokale. Skolebestyrelsen finder på 

ingen må dette acceptabelt og håber på, at der fra politisk side bliver taget hånd om dette på Ris-

bjergskolen uagtet mulige ændringer i skoledistrikter. 

Udskolingen skal bibeholdes 

Skolebestyrelsen er opmærksom på, at der i flere forskellige sammenhænge har været stillet forslag 

fra forældre om, at udskolingen flyttes fra de enkelte skoler og samles på én skole. Skolebestyrelsen 

vil ikke støtte dette forslag. Skolen kan miste lærere, som søger faglige udfordringer med de ældste 

årgange. Skolen vil også ved at fjerne udskolingen miste samarbejdet mellem de ældste og yngste 

elever, som begge grupper lærer meget af. Den faglig sparring mellem lærerne for de ældste og de 

yngste elever vil også gå tabt. Vi har allerede set, at det er svært at tiltrække lærere til skolen, og 
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skolebestyrelsen er bekymret for, at fjernelse af udskolingen vil betyde, at vi mister gode lærere, 

samtidig med at det kan gøre det endnu sværere at tiltrække kvalificerede lærere til skolen. 

 

Den endelige model 

Skolebestyrelsen appellerer kraftigt til Hvidovre Kommunalbestyrelse om at behandle Hvidovres 

folkeskoler med den allerstørste omtanke og søge langsigtede løsninger, som overholder Kommu-

nens principper for ændringer i skoledistrikter. Udover distriktsændringer kan ophør af søskendega-

ranti og begrænsning af frit skolevalg for en periode tages med i Kommunens beslutning om at sik-

re, at Risbjergskolen som udgangspunkt kan forblive tresporet. En udflytning af udskolingen bør 

efter skolebestyrelsens opfattelse ikke være en del af løsningen. 

Da den endelige model ikke er blandt de nu foreslåede, foreslår vi et møde mellem kommunen og 

formændene for kommunens 9 skolers skolebestyrelser. På sådan et møde kan vi fælles blive fore-

lagt den/de nye modeller og efterfølgende med kort frist at blive hørt over dem forud for Kommu-

nalbestyrelsens møde 25. oktober 2022, hvor beslutningen skal træffes. 

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


