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Dato: 15. december  2020 

 

E-mail: skovlundeskole@balk.dk 

Kontakt: Per Udesen 

 

Henvendelse vedrørende kapacitet på Skovlunde Skole set i relation til den forventede 

befolkningsudvikling og elevtilgang i Skovlunde Skoles distrikt. 
 
Skolebestyrelsen på Skovlunde Skole vil gerne invitere Børne- og Skoleudvalget til en 

dialog om udfordringerne for Skovlunde Skole på baggrund af det forventede stigende 
elevtal.  

Vi har i skolebestyrelsen et ønske om, at der udarbejdes en helhedsplan for Skovlunde 
Skole for de kommende år. En plan som både tager hensyn til:  

- det stigende elevtal,  

- renovering af inde – og udeforhold, 
- gode trafikale løsninger omkring skolens matrikler herunder cykel og bilparke-

ring, 
- m.m. 

 

Baggrund. 
Vi har i skolebestyrelsen på Skovlunde Skole over en længere periode drøftet den de-

mografiske udvikling i Skovlunde og den forventede elevtalsudvikling på Skovlunde 
Skole. Senest har vi i november afholdt to arbejdsmøder, hvor vi har vendt de forskel-

lige muligheder for at kunne skabe gode læringsmiljøer for de nuværende og de til-
kommende elever. 
 

På baggrund af forvaltningens egne beregninger kan vi forvente, at elevtallet frem 
mod 2025 vil stige med ca. 200 elever fra de nuværende 1240 til 1450 – formentlig 

med den største stigning i de yngste klasser. Det forventes, at antallet af elever vil 
forholde sig konstant i de efterfølgende år. Det forventes at antallet af spor pr. årgang 
som pt. ligger 5 – 6 klasser vil stige til 7 – 8 klasser. 

 
Med den nuværende lokalefordeling på matriklerne, vil det betyde, at Afdeling Lunde-

bjerg vil kunne have 20 – 21 klasser, og at Afdeling Rosenlund på sigt vil skulle have 
de øvrige altså op mod 45 klasser. 
 

På Skovlunde Skole kan udvidelsen af elevtallet i de nuværende bygninger og med det 
nuværende antal klasselokaler primært forekomme på Afdeling Rosenlund, idet Skovl-

unde Skole pt. deler matrikel med Ordblindeinstituttet. 
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I Skolebestyrelsen har vi derfor behov for at drøfte med Børne- og Skoleudvalget, 
hvordan vi dels løser den kapacitetsmæssige udfordring, og dels hvordan vi kan skabe 

gode læringsmiljøer for eleverne. 
 
Vi er på vore arbejdsdage kommet frem til, at vi lægger vægt på følgende fire hensyn, 

når vi ser på fordelingen af skolens elever: 
 

1. Vi skal i hensigtsmæssigt omfang tage afsæt i et nærhedshensyn ved klas-

sedannelsen – dette fremgår også af den nye styrelsesvedtægt, 

2. Vi fokuserer på, at store elever er mere mobile end mindre – vi ser derfor på 

et aldershensyn, 

3. Vi tilstræber en mere jævn fordeling af skolens elever gerne på alle klasse-

trin men ellers på indskoling og mellemtrin – vi ser derfor på et fordelings-

hensyn, 

4. vi skal se på muligheden for at klassestørrelser i forhold til styrelsesvedtæg-

ten og den tilhørende budgetmodel – vi ser derfor på et økonomisk hen-

syn. 

 

 

Vi ser nogle mulige løsninger, som dog er afhængige af, hvilke ændringer Børne- og 
Skoleudvalget vil understøtte. 

 
Vi kan pege på to principielt set forskellige løsningsmodeller: 

 
1. Skovlunde Skole får mulighed for at disponere over Ordblindeinstituttets nuvæ-

rende lokaler. Ordblindeinstituttet skal derfor tilbydes en anden lokalitet. Der-

ved kan Skovlunde Skole placere et 3 spor fra 0. – 9. klasse på Afdeling Lunde-
bjerg. 

2. Skovlunde Skole gives dispensation fra skolestyrelsesvedtægten til at samle ud-
skolingen på Afdeling Rosenlund og derved skabe mulighed for et 3.spor 0. – 6. 

klassetrin på Afdeling Lundebjerg. 
 
 

Uanset løsningsmodel 1 eller 2, så vil det stigende elevtal med fokus på de yngste ele-
ver – i BFO alderen lægge et meget stort pres på vore BFO lokaler, som i forvejen 

både er pænt fyldt op, og som trænger til en renovering. 
Vi ser uanset løsning 1 eller 2 et behov for at få skabt forbedrede udeforhold for alle 
vore elever. 

 
Vi vil derfor anbefale, at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentation af for-

ældre, medarbejdere og skolens ledelse, så vi kan få udviklet ideer og fremlagt planer 
for en helhedsløsning som kan realiseres inden for de kommende 5 år. 
 

Eleverne er på vej og vi forventer 200 flere af dem på Skovlunde Skole i 2025. 
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med venlig hilsen 

 

 

Rene Jensen 

Formand for skolebestyrelsen 

Ved Skovlunde Skole 
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