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Formål og opdrag

Formålet: At undersøge, om der kan skabes en ny struktur, som reducerer udgifterne på 

området og samtidig fortsat sikrer skoler og dagtilbud af høj kvalitet i Hørsholm Kommune. 

Resultatet af analysen skal danne grundlag for input til budgetprocessen for budget 2020-2023 

og fremadrettet i Hørsholm Kommune.

Opdrag: Opstille scenarier som reducerer udgifterne og fortsat sikrer høj kvalitet.

Analysen giver: 

- Realiserbare scenarier for fremtidig struktur baseret på de tilgængelige data.

- Scenarier der fortsat giver mulighed for høj kvalitet i Hørsholm Kommunes skoler og 

dagtilbud.

- Estimater på besparelsespotentialet i de enkelte scenarier

Analysen giver ikke:

- Èn entydig anbefaling til ny struktur. Dette er en politisk beslutning, pb.a. denne analyse og 

forvaltningens anbefalinger.

- Præcise beregninger af potentialet. Der er tale om overordnede beregninger baseret på de 

tilgængelige oplysninger på tidspunktet for udarbejdelse af analysen

- En detaljeret implementeringsplan. En sådan skal udarbejdes af forvaltningen baseret på 

valg af scenarie til implementering.
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Proces
Dato Aktivitet Formål

2. april Styregruppemøde Endeligt kommissorium for opgaven

2. april Målbilledeworkshop Fælles billede af målet med processen

23. april Møde med nøglepersoner om 
dataindsamling

Sikre, at de nødvendige data er til rådighed for projektet

23. april Styregruppemøde Status og procesaftaler

6. maj Skype interview med direktør + 
centerchef

Afstemme forventninger og afsøge idéer

Primo maj Analyse og beskrivelser Udvikling af bruttoliste

15. maj Styregruppemøde Præsentation af bruttoliste og udvælgelse af forslag fra bruttoliste til videre beskrivelse og 
beregning

Ultimo maj Analyse og beskrivelser Udarbejdelse af scenarier med beskrivelser og beregninger

3. juni Møde med direktør og centerchef Gennemgang af det foreløbige forslag til afrapportering (scenarier med beregninger)

6. juni Styregruppemøde Præsentation af endelig aflevering

13. juni Præsentation for politisk udvalg
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Data og input i projektet

› Alle data i projektet er leveret af Hørsholm Kommune og er de bedst mulige data 

det har været muligt at fremskaffe til brug for analysen. Der er i nogle tilfælde 

anvendt estimater.

› KLK’s vurderinger i projektet er baseret på aktuel viden og erfaring fra analyser i 

en lang række kommuner samt KL’s generelle interessevaretagelse for 

kommunerne.

› Input fra workshop med repræsentanter fra bestyrelser for dagtilbud og skoler er 

indtænkt i projektet med udgangspunkt i projektets formål om økonomisk 

potentiale og høj kvalitet.

› De beskrevne scenarier er udvalgt af projektets styregruppe pba. bruttoliste 

udarbejdet af KLK. Udvælgelsen er med udgangspunkt i projektets formål om 

økonomisk potentiale og høj kvalitet.
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Forudsætninger
Klassekvotient:

• En væsentlig forudsætning for scenarierne er, at den gennemsnitlige klassekvotient hæves fra ca. 

22,3 i dag til ca. 24,7 i gennemsnit. 

• Dette opnås ved at tilstræbe en maksimal klassedannelse på 26 elever pr. klasse. 

• For at sikre dette, kan det være nødvendigt at foretage justeringer af skoledistrikterne med jævne 

mellemrum. Dette afhænger af befolkningsudviklingen. 

• Bemærk: Såfremt der tilstræbes en lavere maksimal klassedannelse end 26 elever pr. klasse (fx 25 

elever pr. klasse) vil det alt andet lige betyde, at der ikke så ofte vil være behov for justeringer af 

skoledistrikterne. Samtidig må det dog forventes, at der på nogle årgange vil skulle oprettes en 

klasse mere og at den gennemsnitlige klassekvotient derfor vil være lidt lavere. Dette afhænger 

blandt andet af befolkningsudviklingen.

En note om kvalitet og klassestørrelse: 

Kvalitetsbegrebet i folkeskolen har mange facetter. Kortfattet ligger følgende to begreber centralt i 

KLK’s forståelse af kvalitet i folkeskolen: 

• ”Løftestangen til at forbedre elevernes faglighed, deres trivsel og øge den sociale mobilitet er den 

gode skoledag”

• ”Eleverne skal mødes af fagligt stærke voksne, der formår at skabe en variation i skoledagen og 

motivere eleverne.”

(Godt på vej med folkeskolen, KL, 2018)

KLK vurderer ikke, at der er en direkte sammenhæng mellem klassekvotienter og kvalitet i folkeskolen, 

så længe ovenstående kvalitetsparametre opfyldes.
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Implementering (dækker både skole og dagtilbud)

› Indfasning: Der skal træffes beslutning om perioden for indfasning af det valgte 

scenarie. Det økonomiske potentiale realiseres ved fuld indfasning.

› Hørsholm Kommune skal ved implementering være opmærksom på 

”Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole”, hvori det er 

væsentligt at bemærke, at der er en 8 ugers frist for indsigelser og høringssvar og 

vedtagelse af forslaget kan først ske 4 uger efter udløb af høringsfrist.

› KLK vurderer, at en fuld implementering er mulig allerede ved skolestart for året 

2020/2021, men at Hørsholm Kommune skal være opmærksom på egne årshjul 

og administrative processer.

› Forankring og ejerskab: Med inddragelsen af dagtilbudsbestyrelser og 

skolebestyrelser er der allerede foretaget et godt afsæt for forankring og ejerskab 

til den endelige beslutning. Dette bør følges op med yderligere aktiviteter og en 

kommunikationsplan for processen.
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Fra bruttoliste til nettoliste

Fravalg af dagtilbud på skolematrikler: Styregruppen har undervejs i processen fravalgt muligheden 

for placering af dagtilbud på skolematrikler af flere årsager

• I de beskrevne skolescenarier er skolernes kapacitet allerede fuldt udnyttet

• Anlægsudgifter til at ombygge lokaler på skolerne vurderes at være på niveau med 

anlægsudgifter til nybyggeri

• Tilbygning på skolematriklerne er ikke muligt



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 
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Forudsætninger for beregninger af scenarie

- Klasser på maksimalt 26 elever. Gns. på 24,7.

- Kapacitet er beregnet med elevtallet fra året 

2021/2022, fordi det er det år indenfor de kommende 

20 år, hvor elevtallet er størst.

- Grænsekrydsere er inkluderet i elevtallene

- Besparelse på reduktion af skoleklasser er beregnet 

for året 2018/2019, da det er det eneste år, hvor 

klassetallet for status quo er kendt. Kan kræve 

jævnlige justeringer af skoledistrikter for at sikre 

klassekvotienten holdes tæt på 26.

Skolestruktur: Scenarie A
Hørsholm Skole

Usserød Skole0. – 9. (10.) klasse

Vallerødskolen

Rungsted Skole

Antal elever Nuværende 

klassetal

Nyt klassetal Ny gns. 

klassekvotient

0. klasse 226 10 9 25,1

1. klasse 225 10 9 25,0

2. klasse 230 10 9 25,6

3. klasse 243 11 10 24,3

4. klasse 244 11 10 24,4

5. klasse 259 11 10 25,9

6. klasse 272 12 11 24,7

7. klasse 246 10 10 24,6

8. klasse 235 11 10 23,5

9. klasse 216 10 9 24,0

I alt 2396 106 97 24,7

Omkostning per klasse per år Reduktion i antal klasser Besparelse

0. klasse 824.701 kr. 1 824.701 kr.

1. klasse 679.155 kr. 1 679.155 kr.

2. klasse 679.155 kr. 1 679.155 kr.

3. klasse 686.980 kr. 1 686.980 kr.

4. klasse 762.042 kr. 1 762.042 kr.

5. klasse 768.883 kr. 1 768.883 kr.

6. klasse 768.883 kr. 1 768.883 kr.

7. klasse 808.177 kr. 0 0 kr.

8. klasse 808.177 kr. 1 808.177 kr.

9. klasse 801.335 kr. 1 801.335 kr.

I alt 9 6.779.311 kr.
Alternativ klassekvotient

Der er muligt at arbejde med en klassekvotient på 25. 

Det giver et provenu, der er ca. 2,3 mio. kr. lavere samt 

skal der findes mindst 3 klasselokaler blandt lokaler på 

skolerne, der i dag bruges til andre formål.
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Hørsholm Skole Usserød Skole

0. – 6. klasse

7. – 9. (10.) klasse

Vallerødskolen

Kapacitet og 

klassetal
Hørsholm Skole Usserød Skole Vallerødskolen I alt

Antal trin 7 7 3 (+ 10. klasse)

Antal spor 4-6 4 8-11

Antal klasser 37 28 31 96

Eksisterende 

klasselokaler
37 28 33 98

Økonomi – løbende/årligt Beskrivelse Beløb

Besparelse Bygningsdriftsomkostninger af skoler 1,6 mio. kr.

Besparelse
Skole- og SFO-ledelse: 1 skoleleder, 2 afdelingsledere 

samt 2 SFO-ledere
3,3 mio. kr.

Besparelse Reduktion af antal skoleklasser (v. fuld indfasning) 6,8 mio. kr.

Årlig udgiftsreduktion I alt 11,7 mio. kr.

Skolestruktur: Scenarie B

Ændringer

- Lukning af Rungsted Skole (sparet efterslæb 10,5 mio. kr.)

- Ombygning af 4 faglokaler på Vallerødskolen til i alt 8 mio. kr. (estimat) 

- Ombygning af faglokaler på Hørsholm Skole & Usserød Skole for hhv. 6 mio. kr. og 3 mio. 

kr. (estimat)

Økonomi - anlæg Beskrivelse Beløb

Engangsudgift Anlægsudgifter til faglokaler -17,0 mio. kr.

Engangsbesparelse Efterslæb på vedligehold Rungsted Skole 10,5 mio. kr.

Engangsmerudgift I alt -6,5 mio. kr.

Forudsætninger for beregninger af scenarie

- Klasser på maksimalt 26 elever. Gns. på 24,7.

- Kapacitet er beregnet med elevtallet fra året 

2021/2022, fordi det er det år indenfor de kommende 

20 år, hvor elevtallet er størst.

- Grænsekrydsere er inkluderet i elevtallene

- Bygningsdriftsudgifter er medregnet en stigning i 

udgifter på Hørsholm & Usserød beregnet ud fra 

stigende klassetal

- Besparelse på reduktion af skoleklasser er beregnet 

for året 2018/2019, da det er det eneste år, hvor 

klassetallet for status quo er kendt.
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Kapacitet og 

klassetal
Hørsholm Skole Usserød Skole Vallerødskolen I alt

Antal trin 10 10 10 (+ 10. klasse)

Antal spor 3-5 2-3 3-4

Antal klasser 36 28 32 96

Eksisterende 

klasselokaler
37 28 33 98

Forudsætninger for beregninger af scenarie

- Klasser på maksimalt 26 elever. Gns. på 24,7.

- Kapacitet er beregnet med elevtallet fra året 

2021/2022, fordi det er det år indenfor de kommende 

20 år, hvor elevtallet er størst.

- Grænsekrydsere er inkluderet i elevtallene

- Bygningsdriftsudgifter er medregnet en stigning i 

udgifter på Hørsholm & Usserød beregnet ud fra 

stigende klassetal

- Besparelse på reduktion af skoleklasser er beregnet 

for året 2018/2019, da det er det eneste år, hvor 

klassetallet for status quo er kendt.

- Kan kræve jævnlige justeringer af skoledistrikter for at 

sikre klassekvotienten holdes tæt på 26.

Økonomi – løbende/årligt Beskrivelse Beløb

Besparelse Bygningsdriftsomkostninger af skoler 1,6 mio. kr.

Besparelse
Skole- og SFO-ledelse: 1 skoleleder, 2 afdelingsledere 

samt 1 SFO-leder
2,7 mio. kr.

Besparelse Reduktion af antal skoleklasser (v. fuld indfasning) 6,8 mio. kr.

Årlig udgiftsreduktion I alt 11,1 mio. kr.

Skolestruktur: Scenarie C

Ændringer

- Lukning af Rungsted Skole (sparet efterslæb 10,5 mio. kr.)

- Behov for 4 nye faglokaler på Hørsholm a 2 mio. (estimat)

Økonomi - anlæg Beskrivelse Beløb

Engangsudgift Anlægsudgifter til faglokaler - 8,0 mio. kr.

Engangsbesparelse Efterslæb på vedligehold Rungsted Skole 10,5 mio. kr.

Engangsmerudgift I alt 2,5 mio. kr.

Hørsholm Skole Usserød Skole

0. – 9. (10.) klasse

Vallerødskolen
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Indledning 

I dette notat præsenteres beregningerne bag to scenarier for hvordan skolestrukturen i 

Hørsholm Kommune kan tilpasses og et scenarie for, hvordan dagtilbudsstrukturen i 

Hørsholm Kommune kan tilpasses.  

 

De grundlæggende præmisser for scenarierne er, at formålet er at sikre en besparelse, 

som kan indgå i den igangværende budgetproces samtidig med, at der fortsat er god 

kvalitet i Hørsholm Kommunes dagtilbud og skoler. 

 

Valg af scenarier til beskrivelse 

De scenarier, som er beskrevet i afrapporteringen, er udvalgt af projektets styregruppe, 

som består af direktør, centerchef på området, en skoleleder og en dagtilbudsleder. 

Styregruppen har valgt scenarierne med udgangspunkt i projektets to grundlæggende 

præmisser om høj kvalitet og reduktion i udgifter. 

 

Scenarierne er valgt ud fra en bruttoliste over mulige scenarier, som KLK har 

udarbejdet og præsenteret for styregruppen. Denne bruttoliste er udarbejdet ud fra 

KLK’s viden, erfaringer og vurderinger omkring hvordan der sikres lave udgifter og høj 

kvalitet i skole- og dagtilbudsstruktur i kommuner. KLK har i arbejdet også taget 

hensyn til input fra en workshop hvor der var inviteret repræsentanter for alle 

forældrebestyrelser på folkeskoler og dagtilbud i Hørsholm Kommune. 

 

Et af de fravalg der i denne sammenhæng er sket, er at udarbejde et scenarie, hvor 

hele Hørsholm Kommune bliver ét stort skoledistrikt med én skole, én skolebestyrelse 

og én overordnet leder, men på flere forskellige matrikler. Dette fravalg er foretaget af 

tre primære årsager: 

 

- På den afholdte workshop var der bred enighed blandt de fremmødte 

repræsentanter for skolebestyrelserne om, at dette ikke vil sikre den ønskede 

kvalitet 

 

- Projektets styregruppe har ligeledes vurderet at det er vanskeligt at sikre den 

nødvendige ledelsesmæssige kvalitet med én overordnet leder og én 

skolebestyrelse til en skole med over 2000 elever fordelt på 3-4 matrikler. 

 

- Det er KLK’s vurdering, at et scenarie med tre skoledistrikter kan gøres lige så 

omkostningseffektivt som med et skoledistrikt, såfremt der foretages de 

nødvendige distriktsmæssige justeringer til at sikre en effektiv klassedannelse. 

 

 

Beskrivelse af de valgte scenarier 

 

For alle scenarierne gælder, at de beskrives i forhold til følgende parametre: 

 

1. Den overordnede struktur som scenariet er bygget op efter 

 

2. Kapacitet og behov. Her beregnes den kapacitet som scenariet giver: Herefter 

sammenholdes kapaciteten med de aktuelle behov for kapacitet og de 

fremtidige kapacitetsbehov som de kan udledes af de relevante prognoser. 

 

3. Behov for ombygninger, tilbygninger og nybygninger i scenariet 

 

4. Økonomi: Engangsudgifter og besparelser samt besparelsen i løbende 

omkostninger 

 

5. Indfasning af scenariet 
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Klassekvotient og kvalitet 

Kvalitetsbegrebet i folkeskolen har mange facetter. Kortfattet ligger følgende to 

begreber centralt i KLK’s forståelse af kvalitet i folkeskolen:  

• ”Løftestangen til at forbedre elevernes faglighed, deres trivsel og øge den 

sociale mobilitet er den gode skoledag” 

• ”Eleverne skal mødes af fagligt stærke voksne, der formår at skabe en 

variation i skoledagen og motivere eleverne.” 

(Godt på vej med folkeskolen, KL, 2018) 

 

Når formålet nu er at vurdere struktur og kvalitet sammen, er det væsentligt at 

fremhæve, at KLK ikke vurderer, at der er en direkte sammenhæng mellem 

klassekvotienter og kvalitet i folkeskolen.  

 

I denne sammenhæng har KLK udarbejdet nedenstående tabel på baggrund af data 

fra det fælleskommunale ledelsesinformationssystem, FLIS. Tabellen viser 

gennemsnitlig klassekvotient og karaktergennemsnit for hver af de fem kommuner, 

som er mest sammenlignelige med Hørsholm Kommune på skoleområdet. 

Tabellen understøtter vurderingen af, at der ikke er en sammenhæng mellem 

klassekvotient og kvalitet. 

 

Tabel 1: Oversigt over kapacitet 

Kommune Gns. klassekvotient 
Gns. karakter ved 9. 

klasses afgangsprøve 

Hørsholm 22,6 8,6 

Frederikssund 21,8 6,8 

Hillerød 22,2 7,5 

Gladsaxe 22,9 7,2 

Fredensborg 23,1 7,6 

Gentofte 23,3 8,2 

Kilde: FLIS 
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Scenarie 0 

Scenarier 0 er et scenarie, hvor der ikke ændres ved skolestrukturen vedrørende 

anvendelse af ejendomme. Formålet med scenariet er at belyse de økonomiske 

konsekvenser af en ny klassedannelse, hvor klassekvotienten er 26 elever. 

 

Kommende klassetal 
Det nuværende elevtal fra året 2018/2019 er udgangspunktet for beregningen af det 

nye klassetal, som scenarie 0 baserer sig på. Dette gøres for at kunne sammenholde 

det nye beregnede antal klasser med det eksisterende antal klasser. Klassekvotient for 

beregningerne er fastsat på maksimalt 26 elever per klasse. 

 

Tabel 2: Skoleåret 2018/2019 

 Antal elever Nuværende 

klassetal 

Nyt klassetal Ny gns. 

klassekvotient 

0. klasse 226 10 9 25,1 

1. klasse 225 10 9 25,0 

2. klasse 230 10 9 25,6 

3. klasse 243 11 10 24,3 

4. klasse 244 11 10 24,4 

5. klasse 259 11 10 25,9 

6. klasse 272 12 11 24,7 

7. klasse 246 10 10 24,6 

8. klasse 235 11 10 23,5 

9. klasse 216 10 9 24,0 

I alt 2396 106 97 24,7 

Kilde: Hørsholm Kommune og KLK's beregninger 

 

Der er potentiale for en reduktion på 9 skoleklasser ved optimal udnyttelse af en 

klassekvotient på 26. 

 

Tabel 3: Besparelse på antal klasser 

 Omkostning per 

klasse per år 

Reduktion i antal 

klasser 

Besparelse 

0. klasse 824.701 1 824.701 

1. klasse 679.155 1 679.155 

2. klasse 679.155 1 679.155 

3. klasse 686.980 1 686.980 

4. klasse 762.042 1 762.042 

5. klasse 768.883 1 768.883 

6. klasse 768.883 1 768.883 

7. klasse 808.177 0 0 

8. klasse 808.177 1 808.177 

9. klasse 801.335 1 801.335 

I alt  9 6.779.311 

Kilde: Hørsholm Kommune og KLK's beregninger 

 

Jf. tabel 3 vil en reduktion af 9 skoleklasser potentielt medføre en besparelse på 

samlet set cirka 6,8 mio. kr. om året.   
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Kapacitetsberegninger med klassekvotient på 25 
Det er også en mulighed at operere med en klassekvotient på 25, men det vil give et 

klassetal, der er højere end antallet af klasseværelser i scenarie A og B. Der vil derfor 

skulle findes klasselokaler blandt lokaler, der bliver brugt med andre formål i dag, jf. 

tabel 4 og tabel 5. 

 

Tabel 4: Nye klassetal for skoleåret 2021/2022 med en klassekvotient på 25 

 
Antal elever Nyt klassetal 

Ny gns. 

klassekvotient 

0. klasse 217 10 22,6 

1. klasse 198 9 25,0 

2. klasse 221 10 23,0 

3. klasse 231 10 24,3 

4. klasse 235 10 24,4 

5. klasse 249 11 23,5 

6. klasse 251 11 24,7 

7. klasse 263 10 24,6 

8. klasse 263 10 23,5 

9. klasse 206 9 24,0 

10. klasse  1  

I alt 2334 101 24,0 

Kilde: Hørsholm Kommune og KLK's beregninger 

 

Tabel 5: Usserød Skole, Hørsholm Skole & Vallerødskolens kapacitet 

sammenholdt med klassetal 

 Alle skolerne 

Samlet antal 

klasser 
101 

Kapacitet 98 

Difference -3 

Kilde: Hørsholm Kommune og KLK's beregninger 

 

Tabel 6: Besparelse på antal klasser ift. klassetallet for året 2018/2019 

 Omkostning per 

klasse per år 

Reduktion i antal 

klasser 

Besparelse 

0. klasse 824.701 0 0 

1. klasse 679.155 1 679.155 

2. klasse 679.155 0 0 

3. klasse 686.980 1 686.980 

4. klasse 762.042 1 762.042 

5. klasse 768.883 0 0 

6. klasse 768.883 1 768.883 

7. klasse 808.177 0 0 

8. klasse 808.177 1 808.177 

9. klasse 801.335 1 801.335 

I alt  6 4.506.572 

Kilde: Hørsholm Kommune og KLK's beregninger 

 

Det vil desuden medføre en årlig besparelse på cirka 4,5 mio. kr., jf. tabel 6. 
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Skolescenarie A 

I dette scenarie lukker Rungsted Skole. Vallerødskolen kommer til at fungere som 

udskolingsskole, mens Hørsholm Skole og Usserød Skole har 0. til 6. klasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapacitet 
Den nuværende kapacitet 

 

Lokaler 

Potentielle klasselokaler er defineret ved alle de lokaler, der fungerer som et 

klasselokale. Potentielle klasselokaler nåde nuværende klasselokaler samt lokaler, der 

bruges til andre formål, men som umiddelbart kan anvendes som klasselokale.  

 

Tabel 7: Oversigt over kapacitet 

 Hørsholm 

Skole 

Usserød 

Skole 
Vallerødskolen I alt 

Nuværende 

klasselokaler 
37 28 33 98 

Lokaler til 

andre formål 
6 2 13 21 

Potentielle 

klasselokaler 
43 30 46 119 

Faglokaler 

 
22 20 22 64 

Kilde: Hørsholm Kommune 

 

Kommende klassetal 

Prognose på elevtal fra året 2021/2022 er udgangspunktet for beregningen af det 

klassetal, som skolerne skal kunne rumme. Fra 2021/2022 falder elevtallet med 170 til 

2026/2027, mens det igen i 2035/2036 er tilbage på niveau med 2021/2022. 

Klassekvotient for beregningerne er fastsat på 26 elever per klasse. 

 

   

Hørsholm Skole Usserød Skole 

0. – 6. klasse 

7. – 10. klasse 

Vallerødskolen 
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Tabel 8: Nye klassetal for skoleåret 2021/2022 

 
Antal elever 

Nyt klassetal  Gns. 

Klassekvotient 

0. klasse 217 9 24,11 

1. klasse 198 8 24,75 

2. klasse 221 9 24,56 

3. klasse 231 9 25,67 

4. klasse 235 10 23,50 

5. klasse 249 10 24,90 

6. klasse 251 10 25,10 

7. klasse 263 11 23,91 

8. klasse 263 11 23,91 

9. klasse 206 8 25,75 

10. klasse  1  

I alt 2334 96  

Kilde: Hørsholm Kommune og KLK's beregninger 

 

Tabel 9: Placering af de nye 0. – 6. klasser på skolerne 

 Hørsholm 

Skole 

Usserød 

Skole 
I alt 

Spor 4-6 4  

Samlet antal 

klasser 
37 28 65 

Kilde: Hørsholm Kommune og KLK's beregninger 

 

Tabel 10: Placering af de nye 7. - 10. klasser på skolerne 

 Vallerødskolen I alt 

Spor 8-11  

Samlet antal 

klasser 
31 31 

Kilde: Hørsholm Kommune og KLK's beregninger 

 

Tabel 11: Samlede antal klasser på skolerne sammenholdt med kapacitet 

 Hørsholm 

Skole 

Usserød 

Skole 
Vallerødskolen I alt 

Samlet antal 

klasser 
37 28 31 96 

Kapacitet 37 28 33 98 

Difference 0 0 +2 +2 

Kilde: Hørsholm Kommune og KLK's beregninger 

 

Som det fremgår af tabel 8-11 vil scenariet med det nye klassetal for året 2021/2022 

kunne være indenfor de eksisterende rammer for klasselokaler uden at andre lokaler i 

brug, der i dag bliver brugt til andre formål end klasseværelser. 

 

Ombygning af lokaler 

Ved husning af udskolingen vurderer KLK på baggrund af oplysninger fra Hørsholm 

Kommune, at Vallerødskolen ikke har en passende faglokalekapacitet. I beregningen 

af de økonomiske beregninger, er der derfor medregnet anlægsudgifter for 8 mio. kr. til 

ombygning af faglokaler på Vallerødskolen. For Usserød Skole og Hørsholm Skole 

forelægger der ikke en konkret vurdering af faglokalekapaciteten. KLK har derfor 

medregnet anlægsudgifter på hhv. 3 mio. kr. og 6 mio. kr. for Usserød Skole og 

Hørsholm Skole til ombygning af faglokaler.    
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Økonomi 
Beregningerne af de økonomiske konsekvenser for scenariet baserer sig på udgifter til 

bygningsdrift af ejendomme, efterslæb på vedligeholdelse af ejendomme, 

anlægsudgifter, ændringer i skoleledelserne samt en reduktion af antal skoleklasser 

ved en klassekvotient på 26. 

 

Tabel 12: Løbende besparelser & omkostninger 

Type Beskrivelse Beløb Hvornår 

Besparelse Bygningsdrift af Rungsted Skole 3,2 mio. 
Ved fuld indfasning af 

scenariet 

Omkostning 
Øgede omkostninger til bygningsdrift af de 

tilbageblivende skoler* 
-1,6 mio. 

Ved fuld indfasning af 

scenariet 

Besparelse 
Skole- og SFO-ledelse: 1 skoleleder, 2 

afdelingsledere samt 2 SFO-ledere 
3,3 mio. 

Ved fuld indfasning af 

scenariet 

Besparelse Reduktion af antal skoleklasser** 6,8 mio. 
Ved fuld indfasning af 

scenariet 

I alt  11,7 mio. 
Ved fuld indfasning af 

scenariet 

Kilde: Hørsholm Kommune og KLK's beregninger 

Note: *Beregnes som en fremskrivning af bygningsdriftsomkostninger ved den relative stigning 

af antal klasser. **Beregnes på baggrund af scenariets klasseantal mod klasseantallet i dag for 

året 2018/2019. Se scenarie 0 for beregninger. 

 

Tabel 13: Engangsbesparelser og -omkostninger 

Type Beskrivelse Beløb Hvornår 

Besparelse Efterslæb af vedligehold af Rungsted Skole 10,5 mio. Ved salg af skole 

Omkostning 
Anlægsudgifter i forbindelse med tilpasning af 

bygninger på Vallerødskolen* 
-8,0 mio. Under indfasning 

Omkostning 
Anlægsudgifter i forbindelse med tilpasning af 

bygninger på Usserød Skole** 
-3,0 mio. Under indfasning 

Omkostning 
Anlægsudgifter i forbindelse med tilpasning af 

bygninger på Hørsholm Skole** 
-6,0 mio. Under indfasning 

I alt  -6,5 mio.  

Kilde: Hørsholm Kommune og KLK's beregninger 

 

Alt i alt vil scenariet medføre en løbende besparelse på 11,7 mio. kr. årligt, mens der 

vil være etableringsomkostninger for 6,5 mio. kr.  
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Skolescenarie B 

I dette scenarie lukker Rungsted Skole. Hørsholm Skole, Usserød Skole og 

Vallerødskolen modtager eleverne fra Rungsted Skole og har samme trin som status 

quo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapacitet 
Den nuværende kapacitet 

 

Lokaler 

Potentielle klasselokaler er defineret ved alle de lokaler, der fungerer som et 

klasselokale. Potentielle klasselokaler nåde nuværende klasselokaler samt lokaler, der 

bruges til andre formål, men som umiddelbart kan anvendes som klasselokale.  

 

Tabel 14: Oversigt over kapacitet 

 Hørsholm 

Skole 

Usserød 

Skole 
Vallerødskolen I alt 

Nuværende 

klasselokaler 
37 28 33 98 

Lokaler til 

andre formål 
6 2 13 21 

Potentielle 

klasselokaler 
43 30 46 119 

Faglokaler 

 
22 20 22 64 

Kilde: Hørsholm Kommune 

 

Kommende klassetal 

Prognose på elevtal fra året 2021/2022 er udgangspunktet for beregningen af det 

klassetal, som skolerne skal kunne rumme. Fra 2021/2022 falder elevtallet med 170 til 

2026/2027, mens det igen i 2035/2036 er tilbage på niveau med 2021/2022. 

Klassekvotient for beregningerne er fastsat på 26 elever per klasse. 

 

   

Hørsholm Skole Usserød Skole 

0. – 10. klasse 

Vallerødskolen 
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Tabel 15: Nye klassetal for skoleåret 2021/20225 

 Antal elever Nyt klassetal  

0. klasse 217 9 

1. klasse 198 8 

2. klasse 221 9 

3. klasse 231 9 

4. klasse 235 10 

5. klasse 249 10 

6. klasse 251 10 

7. klasse 263 11 

8. klasse 263 11 

9. klasse 206 8 

10. klasse  1 

I alt 2334 96 

Kilde: Hørsholm Kommune og KLK's beregninger 

 

Tabel 16: Placering af 0. – 10. klasse på skolerne sammenholdt med kapacitet 

 Hørsholm 

Skole 

Usserød 

Skole 

Vallerød-

skolen 
I alt 

Spor 3-5 2-3 3-4  

Samlet antal 

klasser 
36 28 32 96 

Kapacitet 37 28 33 98 

Difference +1 0 +1 +2 

Kilde: Hørsholm Kommune og KLK's beregninger 

 

Som det fremgår af tabel 14-16 vil scenariet med det nye klassetal for året 2021/2022 

kunne være indenfor de eksisterende rammer for klasselokaler uden at andre lokaler i 

brug, der i dag bliver brugt til andre formål end klasseværelser. 

 

Ombygning af lokaler 

For skolerne forelægger der ikke en konkret vurdering af faglokalekapaciteten ved 

dette scenarie. KLK har derfor medregnet anlægsudgifter på 8 mio. kr. Hørsholm Skole 

til ombygning af faglokaler, da Hørsholm Skole den største stigning i antallet af klasser. 

For Usserød Skole og Hørsholm Skole er stigningen af antal klasser så lav, at KLK 

vurderer, at der ikke skal medregnes anlægsudgifter for at skolerne har kapaciteten til 

skoleklasserne.   
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Økonomi 
Beregningerne af de økonomiske konsekvenser for scenariet baserer sig på udgifter til 

bygningsdrift af ejendomme, efterslæb på vedligeholdelse af ejendomme, 

anlægsudgifter, ændringer i skoleledelserne samt en reduktion af antal skoleklasser 

ved en klassekvotient på 26. 

 

Tabel 17: Løbende besparelser & omkostninger 

Type Beskrivelse Beløb Hvornår 

Besparelse Bygningsdrift af Rungsted Skole 3,2 mio. 
Ved fuld indfasning af 

scenariet 

Omkostning Bygningsdrift ved de tilbageblivende skoler* -1,6 mio. 
Ved fuld indfasning af 

scenariet 

Besparelse 
Skole- og SFO-ledelse: 1 skoleleder, 2 

afdelingsledere samt 1 SFO-leder 
2,7 mio. 

Ved fuld indfasning af 

scenariet 

Besparelse Reduktion af antal skoleklasser** 6,8 mio. 
Ved fuld indfasning af 

scenariet 

I alt  11,1 mio. 
Ved fuld indfasning af 

scenariet 

Kilde: Hørsholm Kommune og KLK's beregninger 

Note: *Beregnes som en fremskrivning af bygningsdriftsomkostninger ved den relative stigning 

af klasser. **Beregnes på baggrund af scenariets struktur mod strukturen i dag for året 

2018/2019. 

 

Tabel 18: Engangsbesparelser og -omkostninger 

Type Beskrivelse Beløb Hvornår 

Besparelse Efterslæb af vedligehold af Rungsted Skole 10,5 mio. Ved salg af skole 

Omkostning 
Anlægsudgifter i forbindelse med tilpasning af 

bygninger på skolerne* 
-8 mio. Under indfasning 

I alt   2,5 mio.  

Kilde: Hørsholm Kommune og KLK's beregninger 

Note: *Der er ikke lavet en faglokalevurdering. Vi antager, at 8 mio. på Hørsholm er nødvendigt 

for at indrette nye faglokaler. 

 

Alt i alt vil scenariet medføre en løbende besparelse på 11,1 mio. kr. årlig, mens der vil 

være etableringsomkostninger for -2,5 mio. kr.  
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Dagtilbudsområdet 

Nuværende kapacitet 
KLK anvender normeringerne på dagtilbudsinstitutionerne som udtryk for kapacitet. 

Der er på nuværende tidspunkt en kapacitet på dagtilbudsområdet på 282 

vuggestuebørn og 445 børnehavebørn fordelt på 10 institutioner, jf. tabel 19. 

 

Tabel 19: Oversigt over nuværende kapacitet på dagtilbudsområdet 

Kommunale og selveje institutioner Norm vg. Norm bh. 

Børnehuset Skovvænget 25 55 

Æblegården 32 50 

Regnbuen 40 70 

Solhuset 40 70 

Mariehøj 24 56 

Løvehuset 12 28 

Ulvemosehuset 16 22 

Hørsholm Børnegård 45 0 

Børnegården Alsvej (ekskl. specialgruppe) 25 50 

Jægerhuset 23 44 

I alt 282 445 

Kilde: Hørsholm Kommune 

 

Ved at udnytte grupperummene på daginstitutionerne bedre, kan der findes en 

merkapacitet på 4 børnehavebørn og 18 vuggestuebørn, jf. tabel 20. Institutionerne er 

udvalgt, fordi de ikke forslås lukket i hverken scenarie 1 og 2. 

 

Tabel 20: Merkapacitet på udvalgte institutioner ved maksimal udnyttelse af 

grupperum 

Kommunale og selveje 

institutioner 

Norm 

vg. 

Norm 

bh. 

Minimum-

plads (m2) 

Gruppe-

rum (m2) 

Merkapacitet 

børnehave 

Merkapacitet 

vuggestue 

Børnehuset Skovvænget 25 55 185 181 0 0 

Æblegården 32 50 196 240 4 14 

Regnbuen 40 70 260 216 0 0 

Solhuset 40 70 260 247 0 0 

Mariehøj 24 56 184 192 0 4 

I alt 282 445   4 18 
Kilde: Hørsholm Kommune og KLK's beregninger 

 

Beregningerne i tabel 20 er baseret på antagelsen om, at en stue til vuggestuebørn 

minimum skal have 3 m2 per barn og at stuer til børnehavebørn minimum skal have 2 

m2 per barn. Herefter anvendes antagelsen sammen med institutionernes normeringer 

til at beregne minimumsstørrelsen af grupperummenes samlede areal. Merkapacitet er 

herefter beregnet på differencen mellem minimumsstørrelse og grupperummenes 

samlede areal for hver enkel institution, såfremt at grupperummenes samlede areal 

overstiger minimumspladsen.   
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Børnetalsprognose 
Frem til år 2023 kommer børnetallet i daginstitutioner i Hørsholm Kommune til at stige 

til 322 vuggestuebørn og 497 børnehavebørn, jf. tabel 21. 

 

Tabel 21: Prognose for børnetallet i kommunale og selvejende institutioner 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Prognose vuggestuebørn 289 298 304 309 322 

Prognose børnehavebørn 426 439 458 475 497 

I alt 715 737 762 784 819 

Kilde: Hørsholm Kommune 

 

Det er en stigning på 33 vuggestue og 71 børnehavebørn sammenlignet med 2019, jf. 

tabel 22. 

 

Tabel 22: Børnetallet for året 2019 sammenholdt med prognose for børnetallet 

for året 2023 

 2019 2023 Difference 

Vuggestuebørn 289 322 -33 

Børnehavebørn 426 497 -71 

I alt 715 819 -104 

Kilde: Hørsholm Kommune og KLK’s beregninger 
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Dagtilbudsscenarie 1 
Scenarie 1 på dagtilbudsområdet indebærer lukning af Løvehuset, Ulvemosehuset og 

Hørsholm Børnegård. Disse er vurderet af Hørsholm Kommune til at være mest 

oplagte af lukke på baggrund af bygningsmæssig vedligeholdelsesstand, kapacitet, 

beliggenhed samt ejerforhold. 

 

Tabel 23: Lukning af institutioner 

 Norm vg. Norm bh. 

Løvehuset 12 28 

Ulvemosehuset 16 22 

Hørsholm Børnegård 45 0 

I alt 73 50 

Kilde: Hørsholm Kommune 

 

Ved at lukke de tre institutioner opstår der et kapacitetsbehov på 102 

vuggestuenormeringer samt 103 børnehavenormeringer, når udviklingen i børnetal 

samt merkapacitet på de andre institutioner medregnes, jf. tabel 24. 

 

Tabel 24: Kapacitetsbehov ved lukninger 

 Norm Børnetal 

Lukkede institutioner 73 50 

Udvikling i børnetal (prognose 2023) 33 71 

Merkapacitet på nuværende 

institutioner 
-4 -18 

I alt 102 103 

Kilde: Hørsholm Kommune og KLK’s beregninger 

 

Når det antages, at en vuggestuestue rummer 12 børn og en børnehavestue rummer 

24 børn kan ny kapacitet findes ved at bygge to nye institutioner og ved at ombygge 

Sprog- og Musikhuset til at huse dagtilbud, jf. tabel 25. Der vil derudover være en 

overkapacitet på 2 vuggestuenormeringer samt 17 børnehavenormeringer.  

 

Tabel 25: Ny kapacitet 

 Stuer Stuer Norm vg. Norm bh. 

Nybygget institution 1 3 2 32 48 

Nybygget institution 2 4 3 48 72 

Sprog- og Motorikhuset 2 0 24 0 

I alt 9 5 104 120 

Kilde: Hørsholm Kommune og KLK’s beregninger 

 

Ved fordelingen af ny kapacitet er der taget højde for, at de integrerede daginstitutioner 

teoretisk set skal kunne garantere et vuggestuebarn en plads på en af 

børnehavestuerne. Dette vurderes at være opfyldt, når normeringen til børnehaven er 

50 % større end vuggestuenormeringen. Dette kommer til udtryk ved nybygget 

institution 1, hvor der kun er beregnet 32 vuggestuebørn til 3 stuer, hvor der ellers er 

plads til 36 børn jf. antagelsen om en vuggestuestørrelse på 12 børn.    
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Dagtilbudsscenarie 2 
Scenarie 1 på dagtilbudsområdet indebærer lukning af Løvehuset, Ulvemosehuset, 

Hørsholm Børnegård, Børnegården Alsvej og Jægerhuset. Disse er vurderet af 

Hørsholm Kommune til at være egnede til lukning på baggrund af bygningsmæssig 

vedligeholdelsesstand, kapacitet, beliggenhed samt ejerforhold. 

 

Tabel 26: Lukning af institutioner 

 Norm vg. Norm bh. 

Løvehuset 12 28 

Ulvemosehuset 16 22 

Hørsholm Børnegård 45 0 

Børnegården Alsvej (ekskl. 

specialgruppe) 
25 50 

Jægerhuset 23 44 

I alt 121 144 

Kilde: Hørsholm Kommune 

 

Ved at lukke de tre institutioner opstår der et kapacitetsbehov på 121 

vuggestuenormeringer samt 144 børnehavenormeringer, når udviklingen i børnetal 

samt merkapacitet på de andre institutioner medregnes, jf. tabel 24. 

 

Tabel 27: Kapacitetsbehov ved lukninger 

 Norm Børnetal 

Lukkede institutioner 121 144 

Udvikling i børnetal (prognose 2023) 33 71 

Merkapacitet på nuværende 

institutioner 
-4 -18 

I alt 150 197 

Kilde: Hørsholm Kommune og KLK’s beregninger 

 

Når det antages, at en vuggestuestue rummer 12 børn og en børnehavestue rummer 

24 børn kan ny kapacitet findes ved at bygge to nye institutioner og ved at ombygge 

Sprog- og Musikhuset til at huse dagtilbud, jf. tabel 20. Der vil derudover være en 

overkapacitet på 2 vuggestuenormeringer samt 19 børnehavenormeringer. 

 

Tabel 28: Ny kapacitet 

 Stuer Stuer Norm vg. Norm bh. 

Nybygget institution 1 4 3 48 72 

Nybygget institution 2 4 3 48 72 

Nybygget institution 3 3 3 36 72 

Sprog- og Motorikhuset 2 0 24 0 

I alt 13 9 152 216 

Kilde: Hørsholm Kommune og KLK’s beregninger 

 

Ved fordelingen af ny kapacitet er der taget højde for, at de integrerede daginstitutioner 

teoretisk set skal kunne garantere et vuggestuebarn en plads på en af 

børnehavestuerne. Dette vurderes at være opfyldt, når normeringen til børnehaven er 

50 % større end vuggestuenormeringen. 
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