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Att.: Børne- og Skoleudvalget - Glostrup Kommune

Center for Dagtilbud og Skole (CDS) har bedt Skolebestyrelsen om en udtalelse til Børne- og Skoleudvalgets forslag til ændring af styrelsesvedtægten for Glostrup Skole. Sidst i ændringsforslaget er konsekvenserne af ændringsforslaget for skoleåret 2019/2020 beskrevet.
Formanden for Skolebestyrelsen har sammen med næstformanden skrevet et udkast til høringssvar,
som har været til skriftlig kommentering i Skolebestyrelsen. Med baggrund i flertallet i Skolebestyrelsens
holdning har formanden efterfølgende tilpasset udkastet og, jf. § 9 i forretningsorden for Glostrup Skole,
håndteret denne presserende sag.

Skolebestyrelsens udtalelse til sagsfremstillingen:
Skolebestyrelsen læser forslaget til ændring af styrelsesvedtægten således, at ændringen foretages for
at sikre den fordeling af børnehaveklasser for 2019/2020, der er beskrevet sidst i ændringsforslaget. Vi
finder det ikke hensigtsmæssigt, at styrelsesvedtægten ændres for at få et puslespil til at gå op for et
enkelt år. Vi anbefaler, at man i stedet - hvis det viser sig at være nødvendigt - at udnytte dispensationsmuligheden eller alternativt ændrer i rammerne for dispensation.

Vi kan forstå, at fordelingen af børnehaveklasser og ændringen af styrelsesvedtægten skyldes, at man
politisk ønsker at imødegå forældrenes ønsker. Forældrenes ønsker er imidlertid ikke et kriterium, som
børnene skal fordeles efter, jf. styrelsesvedtægten. Ændringen er således med til at undergrave de intentioner, der var med Glostrup Skole som én skole. Forældrene søger således om optagelse i Glostrup
Skole, og de bør ifølge styrelsesvedtægten få tilbudt den afdeling, der ligger tættest – med mindre helt
særlige forhold gør sig gældende (søskende eller særlige behov).
Forvaltningen og politikerne har siden dannelsen af Glostrup Skole skabt en forventning blandt forældrene om, at de kan vælge skoleafdeling. Dette er en stor fejl, da det gennem årene har skabt en mere
og mere ulige fordeling af eleverne på afdelingerne. Skolebestyrelsen har hvert år advaret mod at følge
forældreønskerne i stedet for at følge styrelsesvedtægtens bestemmelser for fordeling af børnene, men
dette er aldrig blevet imødekommet. Før dannelsen af Glostrup Skole var kommunen opdelt i skoledistrikter, der kunne variere afhængig af antallet af børn i distrikterne. Dengang havde vi ikke dette problem, at én af skolerne var ved at blive affolket. Derfor vil Skolebestyrelsen arbejde på at ændre indskrivningsproceduren, så der ikke i samme grad er valgfrihed for forældrene, men det er afstanden fra

skolen, der er det primære kriterium for fordeling af børnene. Fra gymnasierne ved man, at når antallet
af ikke-etnisk danskere overstiger 30 %, begynder etnisk danskere at søge andre gymnasier end disse, da
de bliver betragtet som ghetto-gymnasier. Det samme forhold gør sig utvivlsomt gældende for folkeskoler – og kan være en forklaring på, at en stor del af forældrene til eleverne i Vestervangkvarteret ikke
søger Vestervang.
Vi er bekendt med, at 44 af de kommende elever i børnehaveklasser er fra Vestervangskvarteret. Vi kan
af forslaget se, at kun 16 af disse har søgt Vestervang. Vi kan derfor ikke imødegå, at der kun oprettes 1
klasse på Vestervang. Vi finder det ikke som en holdbar løsning endnu engang blot at imødegå forældrenes ønsker og dermed udvande Vestervang yderligere. Denne udvikling skal vendes – og den vendes ikke
ved igen i år at imødekomme alle forældreønsker. Oprettelse af 1 klasse på Vestervang er endvidere i
strid med bilag til styrelsesvedtægtens punkt 6.2, punkt 3, hvor der står, at klasserne skal fordeles, så
der oprettes 1-2 børnehaveklasser i Ejby og 2-3 klasser på hhv. Vestervang, Skovvang, Søndervang og
Nordvang.
Fordelingen af klasser de seneste 5 år har været følgende med den fordeling, som er foreslået i det udkast, vi har fået i høring. Det fremgår, at fordelingen af klasser er meget ulige.
Afdeling
Vestervang
Søndervang
Skovvang
Nordvang
• Ejby

2015/16
2
3
3
2
1

2016/17
1
3
2
3
1

2017/18
2
3
2
2
1

2018/2019
2
3
3
3
1

2019/2020
1
3
3
2
1

I alt
8
15
13
12
5

Kilde: Glostrup Skole og sagsfremstillingen for børnehaveklasser 2019/2020.

Konkret i forhold til forslaget finder vi det endvidere ikke ansvarligt at placere 3 klasser på Skovvang, da
der her er store pladsmæssige udfordringer – særligt ift. SFO’en. Brug af dele af de 35 mio. kr. til udvidelse af Skovvang for at imødegå forældreønsker, virker som en løsning, der ikke på længere sigt vil
gavne Glostrup Skole som helhed mhp. at opnå en mere ligelig fordeling af klasser mellem afdelingerne.
Skolebestyrelsen konstaterer også, at fordelingen af elever i klasserne ikke er ligelig. Fordelingen bør i sit
udgangspunkt være mere ligelig, hvilket medfører, at klassekvotienten i alle klasserne kan holdes nede.
Der er i alt 228 elever, der har søgt optagelse i Glostrup Skole, hvilket giver en klassekvotient på gennemsnitligt 22,8 elever, hvis der dannes 10 klasser, som er dét, forslaget lægger op til. Vi foreslår, at der
søges om dispensation til at optage de 26 elever fra Ejby til Ejby-skolen, så disse får kortest mulig skolevej. Det giver en klassekvotient på 22,4 elever for de resterende klasser. Der kan så søges om dispensation for de klasser, hvori der skal være 23 eller 24 elever.
Vi anbefaler derfor, at:
• Man opretter i alt 10 klasser: 2 klasser på Vestervang med de elever, der kommer fra Vestervangkvarteret og 2 klasser på Skovvang. Resten af klasserne fordeles på Søndervang og Nordvang med hhv. 3 og 2 klasser og 1 klasse i Ejby.

•
•

At der sikres en ligelig fordeling af eleverne i klasserne, idet der samtidig sikres kortest mulig
skolevej for alle øvrige elever, jf. bilag til styrelsesvedtægtens punkt 6.1, punkt 3.
At man søger dispensation for 26 elever til Ejby og for at forhøje klassekvotienterne for de klasser, hvor det er nødvendigt, jf. bilag til styrelsesvedtægtens punkt 6.2, punkt 2.

Skolebestyrelsens udtalelse om ændring af bilag til styrelsesvedtægten:
Afsnit 6.2, punkt 1: Skolebestyrelsen hæfter sig ved, at klassekvotienten foreslås hævet fra 22 til 24 elever og 26 for Ejby. En øgning af klassekvotienten, som det fremgår af den beskrevne fordeling af klasser
og elever i 2019/2020, vil medføre en endnu mere ulige fordeling af klasserne mellem afdelingerne. Skolebestyrelsen kan derfor ikke umiddelbart tiltræde denne ændring af styrelsesvedtægten.
Det er god reklame for Glostrup skole, at der som udgangspunkt kun er 22 elever i klasserne. Glostrup
Skole har brug for at bevare alt, hvad der er positivt, og alt, hvad der giver stabile rammer. Usikkerhed
om, hvorvidt klassekvotienten hæves yderligere til næste år, kan få bosiddende og tilflyttende skoleforældre til at fravælge Glostrup Skole og Glostrup.
Skolebestyrelsen forslår i stedet, at der tilføjes et punkt 4 under afsnit 6.1, som lyder: Der skal i videst
muligt omfang tilstræbes en ligelig fordeling af elever mellem klasserne.
Afsnit 6.2, punkt 2: Skolebestyrelsen bemærker, at litra a er slettet, hvilket betyder, at der ikke længere
kan gives dispensation for klassekvotienten på 24 (22) elever pr. klasse ved et elevantal på under 16 i ét
eller flere klasser efter klasseoptimering på et undervisningssted. Skolebestyrelsen ser ingen grund til, at
denne mulighed skal bortfalde.

Med venlig hilsen
Emilie Sloth
på vegne af Skolebestyrelsen ved Glostrup Skole

