Beslutning om sammenlægning af skoleafdelinger
Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet
Beslutningssag

INDSTILLING
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
1. skoleafdeling Østre lægges sammen med skoleafdeling Bjergmarken pr. 1. august 2015.
2. skoleafdeling Hagested lægges sammen med skoleafdeling Tuse pr. 1. august 2015.

Beskrivelse af sagen
Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at lukke skoleafdeling
Hagested og skoleafdeling Østre fra skoleåret 2015-16.
Efter beslutning i byrådet den 12. november har forslag om sammenlægning af skoleafdelinger været i offentlig
høring fra torsdag den 13. november 2014 til mandag den 12. januar 2015.
Byrådet skal nu på baggrund af høringssvarene træffe en beslutning.
Forslagene indebærer, at de to skoleafdelinger i Sofielundskolen, Østre og Bjergmarken, sammenlægges til én
afdeling på afdeling Bjergmarken, samt at to ud af de tre af skoleafdelinger i Skolen ved Tuse Næs, Tuse og
Hagested, ligeledes sammenlægges til én afdeling i afdeling Tuse.
Baggrund
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 har byrådet besluttet, at omstillingsprojektet ”læring og trivsel for børn
og unge” i løbet af de næste fire år skal reducere budgettet med 21 mio. kr. på børne- og ungeområdet. Det er en
forudsætning for omstillingsarbejdet, at pengene skal findes uden at gå på kompromis med byrådets mål om at øge
børn og unges læring og trivsel. Et af de temaer, byrådet har besluttet at arbejde videre med, er at skabe
bæredygtige skoler og børnehuse – fagligt og økonomisk. De to foreslåede sammenlægninger er ét af de første
skridt til at sikre bæredygtigheden samt budgetmålet på de 21 mio. kr.
Forslag om at lægge skoleafdeling Østre sammen med afdeling Bjergmarken
Sofielundskolens afdeling Østre har de senere år oplevet en vigende indskrivning. Skolens bestyrelse har derfor
været optaget af, hvordan skolen fremover kan sikre det bedst mulige undervisningsmiljø for alle børn i skoledistriktet
og tog på den baggrund i 2014 initiativ til at drøfte skolens fremtid med Udvalget for Børn. Dels i forbindelse med
udvalgets besøg på afdeling Østre og dels på et bestyrelsesmøde i august 2014, hvor formand og næstformand fra
udvalget deltog.
Forslag om at lægge skoleafdeling Hagested sammen med afdeling Tuse
Initiativ til at lægge afdeling Hagested sammen med afdeling Tuse er taget af byrådet. Dialog med skolebestyrelsen

blev sat i gang af Udvalget for Børn efter byrådets 1. behandling af budget 2015.
Byrådets initiativ skal ses i lyset af, at elevgrundlaget på afdeling Hagested pt. er på i alt 40 elever fra 0. klasse – 3.
klasse. Der er ikke noget, der tyder på, at søgningsmønstreret ændres og klasserne i afdeling Hagested kan
rummes på Tuse skoleafdeling. Der gøres et anerkendt arbejde på afdeling Hagested, hvor ressourcerne udnyttes
bedst muligt ved at undervise i hold på tværs af klasser. Afdelingen er dog udfordret af de rammevilkår, afdelingen
har, og indførelsen af ny skolereform kan også være med til at udfordre afdelingen rent fagligt.
Hvad er konsekvensen for den samlede skolestruktur?
Forslaget ændrer ikke på antallet af folkeskoler i kommunen. Skoleområdet vil fortsat bestå af otte skoler og
UngHolbæk med 10. klassecentret. Udgangspunktet for den nuværende skolestruktur er, at der tilbydes undervisning
i alle lokalområder. Såfremt afdeling Hagested lægges sammen med afdeling Tuse, vil der ikke tilbydes
undervisning i Hagested lokalområde.
Høringssvar
Der er kommet ni høringssvar, og der er i høringsperioden afholdt et MED-dialogmøde (møde mellem ledere- og
medarbejderrepræsentanter) om forslaget. Høringssvarene er vedlagt som bilag.
Sofielundskolen:
Skolebestyrelsen giver udtryk for, at en sammenlægning overordnet set giver god mening af hensyn til at skabe gode
fremtidige læringsmiljøer for eleverne. Dog forudsættes, at de undervisningsmæssige rammer ikke forringes ved en
sammenlægning. Her peges på behov for at oprette flere undervisningslokaler, faglokaler mm. Endvidere fremhæver
bestyrelsen og MED-udvalg behov for ekstra SFO2 faciliteter samt gode trafikale forhold for elever og forældre om
morgen. I øvrige høringssvar (fire svar) bliver der fremhævet særlig bekymring for de fysiske rammer, tidspunktet for
sammenlægning og et ønske om at fastholde en mindre afdeling i Sofielundskolen.
Skolen ved Tuse Næs:
Skolebestyrelsen og MED-udvalg udtrykker forståelse for kommunens økonomiske situation og forståelse for en
beslutning om en sammenlægning. Bestyrelsen og MED-udvalg har stor opmærksomhed på, at de fysiske rammer
skal være på plads for at kunne sikre en god sammenlægning af de to afdelinger. I høringssvar fra Tuse Næs
lokalforum fremhæves vigtigheden af et godt børnepasning- og skoletilbud for udviklingen af lokalområdet ved Tuse
Næs. Såfremt afdeling Hagested og afdeling Tuse bliver lagt sammen opfordrer Lokalforum til, at Skolen ved Tuse
Næs fredes i de kommende års arbejde med en ny skolestruktur.
Opfølgning på høringsvar:
Administrationen har i samarbejde med bestyrelsen for Sofielundskolen peget på en løsningsmodel, hvor eleverne
fra 8. og 9. årgang har klasselokaler på Holbæk Seminarium, som ligger tæt op ad afdeling Bjergmarken.
Administrationen vil sammen med Sofielundskolen sikre, at denne løsning kan iværksættes fra kommende skoleår,
herunder også at eleverne fortsat har adgang til det nødvendige antal faglokaler. Der er allerede taget skridt til et
samarbejde med de øvrige brugere af seminariet om fordeling og brug af faciliteter. I forhold til SFO2 faciliteter på
afdeling Bjergmarken iværksættes i samarbejde med skolens ledelse en særskilt proces, hvor der vil blive taget
stilling til SFO2-lokaler på skolen. Desuden forudsættes det, at der i det videre arbejde med sammenlægningen sker
en konkret vurdering af de trafikale forhold med henblik på eventuelle nødvendige tilpasninger, sådan at der sikres
gode trafikale forhold om morgen ved afdeling Bjergmarken.
På afdeling Tuse er der tale om etablering af plads til tre nye klasser, herunder omplacering af nogle af de
nuværende SFO-faciliteter, jf. høringssvar fra Skolen ved Tuse Næs. Dette arbejde igangsættes, såfremt byrådet
vedtager forslaget.

Økonomiske konsekvenser
Forslagene betyder tilsammen en budgetreduktion på i alt 3,4 mio. kr. på skoleområdet i år 2016 og frem.
Budgetreduktionen opnås ved, at budgettet til hver af de to skoler reduceres med det grundbeløb, som skolerne
tildeles pr. skole- og SFO afdeling. Det forudsættes i den sammenhæng, at brugen af lokaler på seminariet til de
ældste elever ikke udløser et grundbeløb, da lokalerne er beliggende i umiddelbar nærhed af afdeling Bjergmarken.
Dertil kommer, at forslagene også vil bidrage til byrådets mål om at reducere udgifter til bygningsdrift
(arealoptimering). Sammenlægning af afdeling Østre og afdeling Bjergmarken vil frigøre bygninger til anden drift
eller salg. Den økonomiske effekt her vil afhænge af den fremtidige brug for de frigjorte lokaler.
I 2015 vil en del af den samlede budgetreduktion skulle anvendes til engangsudgifter i forbindelse med
sammenlægningerne.

BESLUTNING I UDVALGET FOR BØRN DEN 28-01-2015
Et flertal i udvalget indstiller
1. Skoleafdeling Østre lægges sammen med skoleafdeling Bjergmarken pr. 1. august 2015.
2. Skoleafdeling Hagested lægges sammen med skoleafdeling Tuse pr. 1. august 2015.
Karen Thestrup Clausen kan ikke anbefale indstillingen godkendt. Foreslår i stedet beslutningen udskudt til
efter omstillingsgruppernes arbejde med skolestrukturen er afsluttet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015
Indstilles godkendt, jf. beslutning i Udvalget for Børn.

