Oplandsmodeller, kapacitet og klassekvotient for 2023/2024-årgangen
Model

A1 – Generelt øgede
klassekvotienter

A2 – Generelt øgede
klassekvotienter og 11 klasser

Klassekvotient

Max. 26 (max 24 fra andre
oplande)

Max. 26 (ingen
dispensationsmulighed)

Antal klasser
 Ejby
 NO
 SK
 SØ
 VE
Opland

12
1 (18,1)
3 (23,8)
2 (22,8)
4 (23,7)
2 (17,6)
Samme opland som nu for VE og
Ejby.
Oplandsgrænsen for SK går langs
vestlig og sydlig side af skolen og
omfatter kun boliger øst for.

Lokaler

Mindre/samme pres på
lokalekapacitet.

11
1 (18,1)
3 (24,9)
2 (24,9)
3 (24,4)
2 (24,5)
Samme opland som nu for Ejby.
Oplandsgrænse til VE udvides
øst for Ringvejen.
Oplandsgrænsen for SK går langs
vestlig og sydlige side af skolen
og omfatter kun boliger øst for.
Mindre pres på lokalekapacitet.

Søskendegaranti

Lidt større usikkerhed men
forventes overholdt
Plads til børn med Lidt større usikkerhed
særlige behov
Forældreønsker
Indsnævringen af opland til SK
forventes at begrænse
muligheden for at opfylde
forældreønsker (børn fra andre
oplande)
Tilflyttere og
udslusning fra
specialgrupper

Der sikres plads til tilflyttere til
opland og til udslusning fra

Større usikkerhed, men
forventes overholdt
Større usikkerhed
Udvidelsen af opland til VE, samt
indsnævringen af opland til SK
forventes at begrænse
muligheden for at opfylde
forældreønsker (børn fra andre
oplande)
Risiko for at enkelte afdelinger
kan blive fyldt og ikke vil have
plads til tilflyttere/udslusning.

B – ekstra kapacitet på Skovvang
og delvis bevarelse af
oplandsgrænser
Max. 22 (dispensationsmulighed
op til 26), fra andre oplande
kvotientgrænse 24
13
1 (18,1)
3 (22,1)
3 (22,1)
4 (19,8)
2 (17,6)
Oplandsgrænsen for SK ligger
fortsat tæt på den vestlige side
af skolen.
Oplande til Ejby, SØ og VE
fastholdes som nu.

C – ekstra kapacitet på Skovvang
og øgede klassekvotienter for
enkelte afdelinger
Planlagt max. 24
(dispensationsmulighed op til
26, fra andre oplande
kvotientgrænse 24)
12
1 (18,1)
3 (22,6)
3 (22,1)
3 (23,8)
2 (20,6)
Oplandet til VE øges til Nyvej og
Godsbanevej, og børn skal
krydse Ringvejen.

Etablering af øget kapacitet har
konsekvenser for den daglige
drift af fx SFO på SK.
Øget pres på lokalekapacitet.
Sikkerhed

Etablering af øget kapacitet har
konsekvenser for den daglige
drift af fx SFO på SK.
Mindre/samme pres på lokaler.
Sikkerhed

Sikkerhed

Sikkerhed

Flere af forældrene tæt på SK får
sine ønsker opfyldt.

Flere af forældrene tæt på SK får
sine ønsker opfyldt. VE udvides
syd for jernbanen og øst for
ringvejen, hvorved færre
forældreønsker forventes
opfyldt.
Der sikres plads til tilflyttere til
opland og til udslusning fra

Der er som oprindelig besluttet
god mulighed for at tilflyttere og

Øvrigt

specialgrupper ved at begrænse
optag fra andre oplande
Flere elever i klasserne generelt.

Skolens holdning

Antal klasser OK

Driftsøkonomi
Anlæg

Uændret driftsøkonomi
Ingen

Flere elever i klasserne generelt.
Antal klasser OK, men foreslår 4
på SØ
Reduktion på 1,3 mio. kr. årligt
Ingen

elever fra specialgrupper kan få
plads på grund af lavt klasseloft.
Klassekvotient på 22 (med
enkelte dispensationer)
fastholdes
SK indforståede med at finde
ekstra lokale
Øget 1,3 mio. kr. årligt
Udgift til inventar til ekstra
klasselokale, indenfor rammen

specialgrupper ved at begrænse
optag fra andre oplande. Dog
Lidt højere kvotient end 22 for
NO, SK og SØ. Ca. lig nuværende
dispensationsniveau.
SK indforståede med at finde
ekstra lokale
Uændret driftsøkonomi
Ingen

