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Klassedannelse 2017 

 
Baggrund 
Med dette dagsordenpunkt lægges op til, at Børne- og Skoleudvalget beslutter 

klassedannelsen for de kommende 0. klasser i skoleåret 2017/2018.  

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter model B eller model C for 

klassedannelsen i skoleåret 2017/2018.  

 

Sagsfremstilling 
Jævnfør forældrenes tilbagemeldinger i skoleindskrivningen i januar 2017 skal der i alt 

indskrives 222 børn i 0. klasse på Hørsholm Kommunes folkeskoler i skoleåret 2017/2018. 

Herudover har 48 børn svarende til 17 % søgt om optagelse på en privatskole. 

  

For skoleåret 2017/2018 er politisk besluttet, at klassedannelsen skal ske med op til 10 nye 

0. klasser i alt, og at der maksimalt kan være tre 0. klasser på Hørsholm Skole, to 0. 

klasser på Rungsted Skole, tre 0. klasser på Vallerødskolen og to 0. klasser på Usserød 

Skole. Det tager alle tre forslag til modeller for klassedannelse nedenfor højde for. 

  

Der er større søgning til Usserød Skole, end de to klasser á 24 børn, der umiddelbart er 

plads til. Det er imidlertid muligt (inden for rammerne af den gældende styrelsesvedtægt 

for skolerne), at hæve klassestørrelsen til 28 børn efter godkendelse af skolechefen. Det er 

dog ikke hensigtsmæssigt at komme helt op på 28 børn fra skoleårets start af hensyn til 

eventuelle tilflyttere.  

  

Model A: Alle forældreønsker opfyldes 

  

  

Model B: fem børn får en anden skole end ønsket 

I model B ønskes klassekvotienten på Usserød Skole mindsket. Det kan ske ved, at i alt 

fem børn får tilbudt end anden skole end ønsket: 

Distrikt Hørsholm Usserød Rungsted Vallerød I alt 

Antal klasser 3 2 2 3 10 

Klassekvotient 19,6 28 20,5 22 22,2 
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 to børn, der bor i Vallerødskolens distrikt, som har ønsket 

Usserød Skole, får tilbudt Vallerødskolen 

 to børn, der bor i Hørsholm Skoles distrikt, som har ønsket 

Usserød Skole, får tilbudt Hørsholm Skole 

 et barn, som bor i en anden kommune, som har ønsket Usserød 
Skole, får tilbudt Vallerødskolen. 

Ingen af de fem børn har i forvejen søskende på den ønskede eller tilbudte skole. 

  

  

Model C: Tager udgangspunkt i model B og rykker yderligere tre børn fra Usserød Skole  

I model C ønskes klassekvotienten på Usserød Skole yderligere mindsket. Det kan fx ske 

ved at supplere model B med at tilbyde tre børn, der bor i Usserød Skoles distrikt, og som 

bor geografisk tæt på Hørsholm Skole en plads på Hørsholm Skole. 

  

  

Erfaringen viser, at der i perioden fra skoleindskrivningen og frem til skolestart sker 

ændringer på grund af generel til- og fraflytning, bevægelser til og fra privatskole, 

skoleudsættelser og visitation til specialskoler. Den endelige klassedannelse i august 2017 

kan således se anderledes ud end de tre ovenstående modeller. 

  

Lovgrundlag 

Af folkeskoleloven (LBK nr. 665 af 20/06/2014) fremgår, at alle 6-årige børn er omfattet af 

undervisningspligt. Det vil sige, børn der er født i 2011, og børn der er født i 2010, som fik 

dispensation fra skolestart i skoleåret 2016/2017, skal starte i skole i 2017. Tilsvarende 

kan børn, der fylder 5 år inden 1. oktober 2017 også starte i skole i 2017. 

 

Kommunikation 
Når dagsordenpunktet er behandlet af Børne- og Skoleudvalget informeres forældre og 

børn direkte om, hvilken skole barnet tilbydes plads på fra skoleåret 2017/2018. 

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 27-02-2017 
Børne- og Skoleudvalget besluttede model B for klassedannelsen i skoleåret 2017/2018.  

 

Fraværende: 
Annette Wiencken (V) 

  

Distrikt Hørsholm Usserød Rungsted Vallerød I alt 

Antal klasser 3 2 2 3 10 

Klassekvotient 20,3 25,5 20,5 23 22,2 

Distrikt Hørsholm Usserød Rungsted Vallerød I alt 

Antal klasser 3 2 2 3 10 

Klassekvotient 21,3 24 20,5 23 22,2 
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Otto B. Christiansen (C) 
Formand 

______________________________________________  

Anders Vestergaard (I) 
Næstformand 

______________________________________________  

Esben Dyekjær (C)  
Medlem 

______________________________________________  

Annette Wiencken (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Alexander Jonsbak (V) 
Medlem 

______________________________________________  
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