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Evaluering af ændrede rammer for klassedannelse
i byudviklingsområder

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i januar 2018 (BUU 17.1.2018),
at forvaltningen efter anbefaling fra skolebestyrelsen har mulighed for
at indføre en maksimal klassekvotient på minimum 21 elever på alle
klassetrin på Skolen i Sydhavnen, Ørestad Skole og Kalvebod Fælled
Skole. Reglen skal sikre plads til de børn, der løbende flytter til

3. februar 2021
Sagsnummer
2021-0020375
Dokumentnummer
2021-0020375-2

skoledistrikterne. Borgerrepræsentationen godkendte forslaget den 1.
marts 2018, som trådte i kraft umiddelbart derefter. Beslutningen
gælder i tre skoleår til og med skoleåret 2020/21.
Forvaltningen har årligt fulgt op på effekten og fremlagt en status for
udvalget. Dette notat indeholder 3. status, efter det har været muligt at
anvende reglen i tre år.
Alle tre skoler har anvendt reglen i nuværende skoleår samt ved
indskrivning til næste skoleår. På alle tre skoler er klassekvotienten
blevet fastsat til 21 elever for alle klassetrin. Skolerne giver udtryk for, at
de er tilfredse med reglen og ønsker at forlænge den nuværende
ordning. Det er skolernes vurdering, at ordningen sikrer plads til de
børn, der bor i skolernes distrikt og samtidigt hjælper med at undgå
uhensigtsmæssige klassedelinger, som vil udfordre skolernes fysiske
rammer yderligere.
Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at reglen om maksimal
klassekvotient har de ønskede effekter i forhold til
kapacitetsudnyttelsen. Dertil viser en gennemgang af skolernes
kapacitet i Sydhavn og Ørestad, at der forsat er behov for ordningen.
Samtidigt er det forvaltningens anbefaling at inkludere Skolen på
Hannemanns Allé og Skolen på Sluseholmen i ordningen, som begge
er under tidlig opstart.
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Kapacitet
I figur 1. fremgår en oversigt over skolernes kapacitetsudnyttelse.
Skolen på Hannemanns Allé og Skolen på Sluseholmen er under tidlig
opstart og indgår derfor ikke i oversigten. Den brune linje er skolernes
fastsatte kapacitet.
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Figur 1. oversigt over skolekapacitet
Som det fremgår af oversigten, så har alle tre skoler indskrevet flere
klasser end de har kapacitet til på flere årgange. Ørestad Skole er over
kapacitet på størstedelen af klassetrinene, mens Kalvebod Fælled Skole
er over kapacitet fra 0.-4. klasse. Skolen i Sydhavnen er lige nu ved at
gennemgå en sporudvidelse, så skolen fremadrettet er fire spor, men
det betyder øjeblikkeligt, at skolen har tre spor. Flere klasser er derfor
huset i midlertidige pavilloner indtil sporudvidelsen er gennemført,
hvilket gør det problematisk, hvis skolen også skal optage
fritvalgselever.
Overordnet er det derfor forvaltningens vurdering, at det er
uhensigtsmæssigt, at der åbnes op for, at skolerne skal optage flere
fritvalgselever, da dette vil betyde, at skolerne skal lave nye
klasseoprettelser, hvilket vil presse skolernes kapacitet yderligere.
For Skolen på Hannemanns Allé og Skolen på Sluseholmen, som begge
er placeret i midlertidig kapacitet, er det ligeledes uhensigtsmæssigt, at
der åbnes op for optag af fritvalgselever, da skolerne kun har kapacitet
til at optage distriktselever. Begge skoler har midlertidig kapacitet til 10
klasser. Hvis skolerne også skal optage fritvalgselever, så kan antallet af
klasser sandsynligvis ikke rummes i den midlertidige kapacitet, som er
opsat. Derfor er det forvaltningens anbefaling, at Skolen på
Hannemanns Allé og Skolen på Sluseholmen ligeledes indgår i
ordningen.

