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Skoler og dagtilbud for alle: Justering af krav til nedlukning af 
overbygningsklasser 

Sagsnummer: 18/4879 
Init: olho 
Åben sag 
 

Sagsfremstilling:  

Det fremgår af forligsteksten vedrørende skolestrukturen ’Skoler og dagtilbud for alle’ at 

Fra skoleåret 2019/2020 skal der være 24 eller flere elever i overbygningens 9. klasses  

årgang. 

 

Proceduren for lukning af skolens 9. klasse er således: 

• År 1 såfremt elevtallet i 9. klasseårgang 23 eller færre elever pr. 5/9 orienteres skole 

om lavt elevtal ligesom udvalget/byrådet orienteres. 

• År 2 på baggrund af elevtal i 9. klasseårgang pr. 5/9 følges op igen og status gives til 

udvalget. Såfremt antallet af elever i 9. klasseårgang er 23 eller færre elever, laves en 

sag til Byrådet, hvoraf det fremgår, at som konsekvens af beslutningen i Byrådet den 

30. maj 2017, så påbegyndes procedure omkring lukning af 9. klasse på den 

pågældende skole 

 

Det har været drøftet at ændre denne procedure så den fremover kommer i overensstemmelse 

med nedenstående beskrivelse: 

 

Fra skoleåret 2021/22 skal der være 29 eller flere elever i hver af overbygningens 7. og 8. 

klasses årgang.  

 

Proceduren for lukning af skolens 7. og 8. klasse er således: 

• År 1 på baggrund af elevtal i 7. og 8. klasseårgange pr. 5/9 orienteres skole om lavt 

elevtal ligesom udvalget/byrådet orienteres. 

• År 2 på baggrund af elevtal i 7. og 8. klasseårgange pr. 5/9 følges op igen og status 

gives til udvalget. Såfremt antallet af elever i 7. og 8. klasseårgange er under 29 elever 

i begge årgange, laves en sag til Byrådet, hvoraf det fremgår, at som konsekvens af 

beslutningen i Byrådet den 30. maj 2017, så påbegyndes procedure omkring lukning af 

overbygningen på den pågældende skole. 

Overbygningselever flyttes til anden overbygningsskole i klyngen. Overflytningen af 

overbygningsklasserne er herefter permanent. 

 

Det har efterfølgende været drøftet at ændre på disse krav, således at kravet til 7. og 8.  

årgangs størrelse ændres fra 29 elever til 24 elever og at proceduren for lukning ændres i 

overensstemmelse med dette elevtal således: 

 

Ny formulering; Mulig flytning af 9. klasse og mulig flytning af 7.-8. klasse. 

 

Fra skoleåret 2019/2020 skal der være 24 elever eller flere i overbygningens 9. klasses 

årgang. 

 

Pr. 5. september 2019: Elevtallet i 9. klasserne opgøres. 

- såfremt en skole har 23 eller færre elever i 9. klasse orienteres udvalget/Byrådet. 

Skoleåret 2019/2020: 9. klasse består. 

 

Pr. 5. september 2020: Elevtallet i 9. klasse opgøres for skoleåret 2020/2021 

- såfremt der er 24 elever eller flere i 9. klasse suspenderes proceduren.  
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- såfremt en skole har 23 eller færre elever i 9. klasse, får udvalget/Byrådet en sag, hvor man 

politisk skal forholde sig til en evt. lukning under henvisning til beslutningen 30. maj 2017. 

 

- Beslutningen kan være, at 9. klasse ikke lukkes (kunne f.eks. være begrundet i, at der er 

tale om et kortvarigt dyk i børnetallet). I givet fald besluttes det, at proceduren er suspenderet 

og der startes forfra, når det måtte blive aktuelt p.g.a. børnetal. 

 

- Udvalget/Byrådet beslutter, at 9. klasse skal flyttes fra det følgende skoleår, jf. processen 

beskrevet i strukturaftalen, og proceduren igangsættes. 

 

Skoleåret 2020/2021: 9. klasse består. 

Det betyder at 9. klasse tidligst kan flyttes fra en skole i skoleåret 2021/2022 (altså med 

virkning fra aug. 2021) 

 

Ny formulering: Mulig lukning af 7.-8.klasse 

 

Det fremgår, at fra skoleåret 2021/2022, skal der være 24 elever eller flere i overbygningens 

7. og 8. klasses årgang (begge årgange). 

 

Pr. 5. september 2021: Elevtallet i 7. og 8. klasserne opgøres for skoleåret 2021/2022. 

- såfremt en skole har 23 eller færre elever i enten 7. og 8. klasse (eller begge) orienteres 

udvalget/Byrådet. 

Skoleåret 2021/2022: 7. og 8. klasse består på den pågældende skole. 

 

5. september 2022: Elevtallet i 7.og 8. klasse opgøres for skoleåret 2022/2023 

- såfremt der er 23 elever eller flere i både 7. og 8. klasse suspenderes proceduren.  

 

- såfremt en skole har 23 eller færre elever i 7. og/eller 8. klasse, får udvalget/Byrådet en sag, 

hvor man politisk skal forholde sig til en evt. lukning under henvisning til beslutningen 30. maj 

2017. 

 

- Beslutningen kan være, at 7. og 8. klasse ikke lukkes (kunne f.eks. være begrundet i, at der 

er tale om et kortvarigt dyk i børnetallet). I givet fald følger det, at proceduren er suspenderet 

og proceduren starter forfra, når det måtte blive aktuelt. 

 

- Udvalget/Byrådet beslutter, at 7. og 8. klasse skal flyttes til anden overbygningsskole fra det 

følgende skoleår. 

 

I skoleåret 2022/2023: 7. og 8. klasse består. 

 

7. og 8. klasse kan således tidligst fjernes fra skoleåret 2023/2024 (altså med virkning fra 

august 2023) 

Forvaltningens vurdering:  

Det vurderes at 24 elever fortsat vil betyde at det vil være muligt at oprette et 

’overbygningstilbud’ (valgfag, holddannelse, praktikforløb etc.) som tilgodeser alle elevers 

behov/ønsker og skolens mulighed for at tilrettelægge forløb, som både lever op til 

folkeskolelovens krav og til elevers ønsker. 

Samtidig vil et lavere elevtalskrav give mulighed for at flere elever kan fortsætte i 

overbygningen på deres distriktsskole, hvilket igen vil kunne bidrage til mindre ’sårbarhed’ i de 

forskellige skoledistrikter. 

Konsekvens i forhold til visionen:  

Ingen 
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Retsgrundlag:  

Intet 

Økonomi:  

Da den besluttede tildelingsmodel forsat beregnes ud fra at en klasse kan rumme op til 28 

elever, vil der ikke umiddelbart genereres en yderligere udgift ved at ændre minimumskravet 

til 24 elever. Det er vanskeligt at beregne om den beskrevne procedure for lukning af 

overbygningsklasser ville kunne generere en besparelse på sigt, da eleverne fra den lukkede 

overbygningsårgang vil skulle rummes på en anden overbygningsskole i klyngen, hvilket her 

vil kunne betyde at der udløses en ekstra klasse. 

Høring:  

Ingen 

Anbefaling:  

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, 

at de ændrede retningslinjer vedr. procedurer i forbindelse med nedlukning af 7., 8. og 9. 

klasse godkendes. 

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 14-05-2018:  

Forelægges Byrådet med anbefaling. 

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-05-2018:  

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller anbefalingen til Byrådet med følgende tilføjelse, 

  

Proceduren for lukning af børnebyer og børnecentre justeres efter samme model, så 

Udvalget/Byrådet i tilfælde af et børnetal under det aftalte niveau i år 2 får en sag, hvor man 

skal forholde sig til en eventuel lukning i stedet for en sag om, at proceduren for lukning af 

børnebyen/børnecentret igangsættes. 

 

 

Beslutning Byrådet den 29-05-2018:  

Indstillingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev godkendt.  

 

 

Bilagsliste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


