
Svar på spørgsmål stillet på Økonomiudvalget på 
møde den 10. oktober 2022 
 

Spørgsmål: Er det korrekt, at der er fejl i datagrundlaget fra Cowi, der 

betyder, at der er fejl i søgemønsteret til Dansborgskolen? 

Der mangler i følge det kendte søgemønster kontra det fra Cowi 16 elever 

og vil det betyde, at der er 90 elever til den kommende 0. klasse på 

Dansborgskolen + evt. omgængere? 

 

Svar:  

Nej, der er os bekendt ikke fejl i datagrundlaget i elevtalsprognosen fra 

Cowi. Vi har dobbelttjekket tallene sammen med Cowi og har ikke fundet 

fejl. Vi kan ikke genkende tal på hhv. 16 og 90, som nævnes i spørgsmålet.  

 

Spørgsmål: Er det korrekt, at der ud fra de anslåede tal i sagen må 

forventes, at den kommende 0. klasse bliver 4-spor på Gungehusskolen, 

hvis model 1B vedtages? 

Forventede distriktsbørn i skolen = 66, overflyttes fra Risbjerg = 17 elever 

samt omgængere.  

 

Svar: Hvis det udelukkende er model 1B, der godkendes (og ikke 

ændringerne i Nord og Vest) vil Gungehusskolen i teorien kunne opnå et 

elevgrundlag svarende til 4 spor i 2023/24. Dette er dog under 

forudsætning af at alle de 17 elever fra Risbjerg tilvælger Gungehusskolen 

og i lyset af Gungehusskolens søgemønster, er det meget usandsynligt at 

dette vil forekomme. Beregnet ud fra Gungehusskolens historiske 

søgemønster vil det formodentlig maksimalt være 9 af de 17 elever der 

tilvælger Gungehusskolen og dermed vil der på 0. årgang 23/24 blive 

dannet 3 klasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 25 elever. 

 

Såfremt at der alligevel skulle opstå et unaturligt højt udslag i søgemønstret 

for de yderligere 17 tilførte elever og der dermed vil blive behov for 4 spor, 

så kan netop Gungehusskolen sagtens kapere dette i henhold til de fysiske 

rammer. Gungehusskolen er bygget til at være fuldt 3-sporet, men på 

nuværende tidspunkt er der blot fire 3-sporede årgange og dermed er der 

tilstrækkelig ledig lokalekapacitet til rådighed. 

 

Spørgsmål: Vil der med forslag 1B være udsigt til 2 spor på Risbjergskolen 

i 2026?  

 

Svar: Risbjergskolen vil – også på sigt – have elever nok til at kunne danne 

tre spor. Det er rigtigt, at det samlede prognosetal i nogle år vil være lavere 

end i skoleåret 23/24, men der vil ifølge prognosen ikke være så få elever, 

at der kun oprettes to spor. 

 

Spørgsmål: Helle Adelborg (A) bad om at få COWIs rapport. Den 

fremsendes.  

 

Svar: Elevtalsprognosen fra Cowi er sendt, som Excel-ark, på mail til 

Kommunalbestyrelsen sammen med referatet fra mødet den 10. oktober 

2022 i Økonomiudvalget. Prognosetallene fremgik ligeledes af bilaget 

”Elevtalsudvikling” i forbindelse med den politiske sagsbehandling på 

Børne- og Uddannelsesudvalgets møde d. 15. august 2022. 
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Spørgsmål: Søren Friis Trebbien (C) bad om at få undersøgt, hvorvidt 

søskendegarantien kan ophæves for Risbjergskolen og Langhøjskolen. Det 

undersøges.  

 

Svar: Søskendegarantien er ikke er lovreguleret, så det er op den enkelte 

kommune at fastsætte rammerne for dette. Det er ikke noget til hinder for at 

differentiere i forhold til søskendegarantien, så den kan bevares i nogle 

distrikter, mens den fx ophæves for Risbjergskolen og Langhøjskolen. 

Administrationen har fået ovenstående bekræftet af Undervisnings-

ministeriet. 
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