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Uddybende beskrivelse af forslag til distriktsændringer for skoleåret 23/24
I dette bilag præsenteres forslag til skoledistriktsændringer i Hvidovre Kommune for skoleåret 2023/24.
Baggrunden for de enkelte forslag gennemgås, og det beskrives, hvordan de enkelte forslag imødekommer
de politisk vedtagne principper for skoledistriktsændringer. Endelig gøres der rede for eventuelle
opmærksomhedspunkter ved de enkelte forslag.

Skolernes faktiske kapacitet og kapacitetsbehovene i 2023/24
Nedenstående oversigt viser, hvor mange spor skolerne er indrettet til, og hvor mange 0. klasser der
forventes i skoleåret 2023/24. Skolerne i oversigten er inddelt i de geografiske områder Nord, Midt, Vest og
Syd.
Alle skoler, med undtagelse af Præstemoseskolen, er indrettet til at være tresporede i 2023/24.
Det er politisk besluttet, at Præstemoseskolen skal udbygges til en tresporet skole, men dette finder først
sted fra skoleåret 2026/27. Engstrandskolen har, efter udflytning af kommunens 10. klassecenter, opnået
fysisk kapacitet til at rumme tre spor i tråd med Kommunalbestyrelsens målsætning om, at alle folkeskoler i
Hvidovre skal være tresporede.
De forventede kapacitetsbehov for skoleåret 2023/24 tager udgangspunkt i de nuværende skoledistrikter og
et klasseloft på 26 elever, som svarer til det, der er besluttet i forbindelse med finansloven for 2022. De
steder, hvor behovet for klasser overstiger skolens kapacitet, er markeret med blåt.

NORD
Holmegårdsskolen
Præstemoseskolen
MIDT
Gungehusskolen
Risbjergskolen
VEST
Avedøre Skole
Frydenhøjskolen
SYD
Dansborgskolen
Engstrandskolen
Langhøjskolen

Faktisk kapacitet i 2023/24
(antal spor)

Forventet kapacitetsbehov for 2023/24
(antal spor)

3
2

3
3

3
3

3
4

3
3

3
4

3
3
3
26

4
3
4
31

Årgangen, som skal starte i skole i skoleåret 2023/24, er ekstraordinært stor. Der forventes at være 628
skolestartere, hvilket er ca. 43 flere end i skoleåret 2022/23 (585). Den store årgang af børn resulterer i, at
der på fem ud af kommunens ni folkeskoler forventes en klasse mere, end skolen er indrettet til. Der
forventes ekstra klasser i alle fire geografiske områder.
Skolerne har ikke fysisk kapacitet til at rumme de ekstra klasser, og det strider desuden mod
Kommunalbestyrelsens beslutning om tresporede skoler. Oprettes de ekstra klasser på skolerne, vil det
desuden have en negativ økonomisk konsekvens for skolerne, da kommunens budgettildelingsmodel er
baseret på antallet af elever, og ikke på hvor mange klasser skolen har. Disse forhold nødvendiggør en
justering af skoledistriktsgrænserne.
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Forslag til distriktsændringer i områderne Nord, Midt, Vest og Syd- 2023/24
Administrationen har udarbejdet forslag til fem distriktsændringer, som imødekommer udfordringerne med de
ekstra klasser, og som samtidig imødekommer de politisk vedtagne principper for skoledistriktsændringer.
På oversigtskortet nedenfor ses Hvidovre Kommunes skoledistrikter og fem skraverede områder, som
administrationen foreslår flyttet.
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De geografiske områder på kortet er forholdsvis store, hvilket skyldes, at ca. to tredjedele af skolestarterne i
områderne har ældre søskende, som går på den nuværende distriktsskole. I Hvidovre Kommune gælder, at
0. klasseelever kan optages på den samme skole, som deres ældre søskende går på. Forslag til
distriktsændringer er lavet ud fra en forventning om, at langt størstedelen af forældrene forventes at benytte
søskendekriteriet. Derfor er det reelt kun ca. en tredjedel af børnene i områderne, som forventes at blive
berørt af distriktsændringerne.
Det betyder, at distriktsændringerne - trods store geografiske områder - kun vil berøre ca. 40 børn med
forventet skolestart i 2023. Det svarer til ca. 6,4% af de forventede 628 skolestartere.
Grundet søskendekriteriet vil det tage mere end 10 år, før den fulde virkning af distriktsændringerne slår i
gennem.
Tabellen nedenfor viser hvilke skoler, der afgiver elever og hvilke skoler, der modtager elever i forslagene.

Område
Nord
Midt
Vest
Syd
Syd
I alt

Afgiver -> modtager
Præstemoseskolen -> Holmegårdsskolen
Risbjergskolen -> Gungehusskolen
Frydenhøjskolen -> Avedøre Skole
Dansborgsskolen -> Engstrandskolen
Langhøjskolen -> Engstrandskolen

Antal skolestartere, som forventes
berørt af skoledistriktsændringer
5
11
4
15
5
40

NORD - Ændring af distriktsgrænsen mellem Præstemoseskolen og
Holmegårdsskolen
Holmegårdsskolen er for nylig blevet fuldt udbygget til tre spor. Skolen forventes at få 63 skolestartere i
skoleåret 2023/24, hvilket svarer til tre klasser med 21 elever i gennemsnit.
Ifølge prognosen får Præstemoseskolen 61 skolestartere i 2023/24. Det betyder, at der er elever til tre 0.
klasser, mens skolen er indrettet til to spor.
Grundet klasseloftet på 26 er udfordringen i område Nord, at der samlet set er elever til seks spor i 2023/24,
mens de to skoler i Nord blot indrettet til i alt fem spor.

Forslag til løsning
Samlet set kan eleverne rummes i fem klasser i område Nord. Det foreslås at flytte elever fra
Præstemoseskolens skoledistrikt til Holmegårdsskolens skoledistrikt. Derved opnås to 0. klasser på
Præstemosen med hver 24 – 25 elever og tre 0. klasser på Holmegårdsskolen med ca. 25 elever i hver
klasse.
Det foreslås konkret at flytte et område i den nordlige del af Præstemoseskolens skoledistrikt. Området er
valgt, da den nordlige del grænser op til Holmegårdsskolens skoledistrikt, og dermed giver det geografisk
mening i forhold til Holmegårdsskolens beliggenhed.
Flytningen af distriktsgrænsen forventes at berøre ca. fem skolestartere, som får et andet skoledistrikt, end
de ville have haft med de nuværende distriktsgrænser. Der tages i justeringen af distriktsgrænsen højde for,
at kommende 0. klasseelever kan optages på den samme skole som ældre søskende, og at disse således
fortsat vil høre til Præstemoseskolen (jf. søskendekriteriet). Det forventes, at langt størstedelen af forældrene
vil benytte søskendekriteriet.
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På nedenstående kort viser skraveringen området, der flyttes fra Præstemoseskolens skoledistrikt til
Holmegårdsskolens skoledistrikt.

Opmærksomhedspunkter
Den ændrede skoletilknytning betyder også ændret skolevej. For de elever med længst til
Præstemoseskolen giver det ændrede skoledistrikt ingen væsentlig ændring i afstanden til skole. Dog må
det forventes, at de elever, der bor i den vestligste ende af distriktet, fremover vil færdes ad Landlystvej og
derved skal passere rundkørslen ved Rebæk Sø. For de elever, der bor tættest på Præstemoseskolen, vil
afstanden til Holmegårdsskolen være stort set uændret.
Der skal i forbindelse med projektet om sikre skoleveje ses på krydset Landlystvej/Planteheldvej samt
eventuel krydset Ørager/Femagervej.

MIDT - Ændring af distriktsgrænse mellem Risbjergskolen og Gungehusskolen
Gungehusskolen forventes at få 62 elever i 0. klasse i 2023/24. Det giver tre klasser og en klassekvotient på
20,7. Ifølge skoleprognosen får Risbjergskolen 83 elever i 2023/24, hvilket giver grundlag for fire klasser.
Risbjergskolen har i forvejen fire spor på hele fem årgange, og skolen har ikke kapacitet til at rumme
yderligere klasser.

Forslag til løsning
Samlet set kan eleverne rummes i seks klasser i område Midt, og hvis man flytter elever fra Risbjergskolen til
Gungehusskolen, vil man samtidig opnå en bedre socioøkonomisk fordeling af eleverne og mere ensartede
klassestørrelser. Dette er også i tråd med intentionerne i de politisk besluttede principper for
distriktsændringer.
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For at få tre 0. klasser på begge skoler og ens klassestørrelser flyttes et område i den nordlige del af
Risbjergskolens skoledistrikt til Gungehusskolens skoledistrikt. Der er valgt et område som giver geografisk
mening i forhold til Gungehusskolens beliggenhed, og som samtidig er et af de socioøkonomisk stærkeste
områder i Risbjergskolens skoledistrikt.
På nedenstående kort viser skraveringen området, der flyttes fra Risbjergskolens skoledistrikt til
Gungehusskolens skoledistrikt.

Efter flytningen af distriktsgrænser forventes det at opnå 0. klasser med ca. 23 – 24 elever i hver klasse i
område Midt.
Flytningen af distriktsgrænsen forventes at berøre ca. 11 skolestartere. Der er i antallet taget højde for, at
kommende 0. klasser kan optages på den samme skole som ældre søskende, og at disse således fortsat vil
høre til Risbjergskolen (jf. søskendekriteriet). Det forventes, at langt størstedelen af forældrene vil benytte
søskendekriteriet.

Opmærksomhedspunkter
I lighed med de øvrige elever, som bor øst for Hvidovrevej, skal de berørte elever krydse Hvidovrevej for at
komme til Gungehusskolen. Vejen er ikke kategoriseret som trafikfarlig i den forstand, at det giver ret til
befordring, men der bør ses på, om krydsningspunktet kan forbedres, så skolevejen bliver mere
trafikforsvarlig. Der er lysregulering ved begge kryds af Hvidovrevej, dvs. krydset ved Arnold Nielsens
Boulevard og krydset ved Høvedstensvej.
For de elever, der får længst til Gungehusskolen, vil forøgelsen være ca. 400 meter (fra 1,2 km til 1,6 km.).
For de elever, der bor tættest på Gungehusskolen, reduceres skolevejen med ca. 300 meter.
Nogle af de familier, der fremover hører til Gungehusskolens skoledistrikt, vil muligvis vælge privatskole for
deres børn eller benytte det frie skolevalg i den udstrækning, der er plads på andre folkeskoler i Hvidovre.
Herved svækkes den socioøkonomiske effekt på Gungehusskolen. På Risbjergskolen vil dette dog stadig
resultere i mindre elevoptag til 0. klasse, og at klasseloftet på 26 efterleves.
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VEST - Ændring af distriktsgrænse mellem Frydenhøjskolen og Avedøre Skole
I skoleåret 2023/24 forventes 84 elever i 0. klasse på Frydenhøjskolen. Med det forventede krav om
klasseloft på 26 elever får skolen således fire børnehaveklasser, mens skolen er tresporet.
Avedøre Skole forventes at få 68 elever i 0. klasse, hvilket svarer til tre 0. klasser og en klassekvotient på
22,7. Samlet set kan eleverne rummes i seks klasser i Vest, hvis der justeres ved skoledistrikterne.

Forslag til løsning
Udfordringen kan løses ved at flytte elever fra Frydenhøjskolen til Avedøre Skole, så der kommer tre klasser
på hver skole. Konkret foreslås det at flytte det nordøstlige hjørne i Frydenhøjskolens skoledistrikt, som
grænser op til skoledistriktet for Avedøre Skole. Der er valgt et område, som er tæt på Avedøre Skole, og
som socioøkonomisk er svagt sammenlignet med Avedøre Skoledistrikt. Derved opnås en bedre
socioøkonomisk fordeling af eleverne og mere ensartede klassestørrelser, hvilket er i tråd med intentionerne
i de politisk besluttede principper for distriktsændringer.
På nedenstående kort viser skraveringen området, der flyttes fra Frydenhøjskolens skoledistrikt til Avedøre
Skoles skoledistrikt.

Efter flytningen af distriktsgrænsen forventes det, at der opnås 0. klasser med ca. 24 – 25 elever i hver
klasse i område Vest.
Flytningen af distriktsgrænsen forventes at berøre ca. fire skolestartere. Der tages i flytningen højde for, at
kommende 0. klasseelever kan optages på den samme skole som ældre søskende, og at disse således
fortsat vil høre til Frydenhøjskolen (jf. søskendekriteriet). Det forventes, at langt størstedelen af forældrene vil
benytte søskendekriteriet.
Opmærksomhedspunkter
Efter distriktsændringen får de berørte elever uændret eller kortere til skole. Der er ingen trafikale
udfordringer.
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SYD - Ændring af distriktsgrænser mellem hhv. Dansborgskolen og Langhøjskolen
og Engstrandskolen
I skoleåret 2023/24 forventes Dansborgskolen at få 83 skolestartere, hvilket giver fire klasser. Langhøjskolen
forventes ligeledes at få fire klasser grundet et elevtal på 81. Begge skoler er tresporede.
Engstrandskolen forventes i 2023/24 at få 43 elever fordelt på to 0. klasser og en gennemsnitlig
klassekvotient på 21,5. Engstrandskolen har efter udflytning af kommunens 10. klassecenter opnået fysisk
kapacitet til at rumme tre spor. På den baggrund giver det mening at fordele eleverne mere hensigtsmæssigt
mellem de tre skoledistrikter.

Forslag til løsning
Hvis Engstrandskolen tilføres elever fra hhv. Dansborgskolens og Langhøjskolens skoledistrikter, kan
udfordringen i område Syd løses. Der vil kunne opnås tre spor på alle tre skoler og mere ensartede
klassestørrelser. Samtidig vil man kunne opnå en lidt bedre socioøkonomisk fordeling af eleverne, da
familierne i Dansborgskolens skoledistrikt er socioøkonomisk stærkere end i Engstrandskolens skoledistrikt.
Det foreslås at flytte det sydøstlige hjørne af Dansborgskolens skoledistrikt, svarende til ca.15 skolestartere,
til Engstrandskolens skoledistrikt. Desuden foreslås det at flytte et vestligt hjørne af Langhøjskolens
skoledistrikt til Engstrandskolens, svarende til ca. fem skolestartere. Der er valgt områder, som ligger tæt på
Engstrandskolen.
Efter flytningen af distriktsgrænserne forventes det, at der opnås klasser med ca. 24 – 25 elever i hver 0.
klasse i område Syd.
Flytningen af distriktsgrænserne forventes at berøre ca. 20 skolestartere i område Syd. Der tages højde for,
at kommende 0. klasseelever kan optages på den samme skole som ældre søskende, og at disse således
fortsat vil høre til Dansborgskolen og Langhøjskolen (jf. søskendekriteriet). Det forventes, at langt
størstedelen af forældrene vil benytte søskendekriteriet.
På kortene nedenfor viser skraveringerne områderne, der flyttes fra Dansborgskolens og Langhøjskolens
skoledistrikter til Engstrandskolens skoledistrikt.
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Opmærksomhedspunkter
De elever, der får længst til Engstrandskolen, får ca. 450 meter længere end til Dansborgskolen. De elever
der får kortest til Engstrandskolen får ca. 500 meter kortere skolevej. Alle skolestartere fra Langhøjskolens
skoledistrikt får kortere til skole efter ændringen
Uanset hvor man bor i det nye område, skal eleverne passere Gl. Køge Landevej. Enten i krydset ved
Hvidovrevej eller krydset ved Avedøre Havnevej. Begge kryds er lysregulerede, men der skal alligevel ses
på mulige forbedringer.
Elever på cykel, der passerer i krydset på Avedøre Havnevej, må forventes at krydse i fodgængerfeltet mod
færdselsretningen. Dette kan blive en udfordring. Det bør undersøges, om det er muligt at etablere
skolepatruljer her.

9

Kortmateriale
Oversigtskort over hele kommunen, som det ser ud i dag 2022/23.
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Kort over hele kommunen med de foreslåede skoledistriktsændringer for 2023/24
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Udsnitskort for område Nord: foreslåede skoledistriktsændringer for 2023/24
Præstemoseskolen ->Holmegårdsskolen

Holmegårdsskolens skoledistrikt

Præstemoseskolens skoledistrikt

Udsnitskort for område Midt: foreslåede skoledistriktsændringer for 2023/24
Risbjergskolen -> Gungehusskolen

Gungehusskolens skoledistrikt

Risbjergskolens skoledistrikt
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Udsnitskort for område Vest: foreslåede skoledistriktsændringer for 2023/24
Frydenhøjskolen ->Avedøre Skole

Avedøre Skoles skoledistrikt

Frydenhøjskolens skoledistrikt

Udsnitskort for område Syd: foreslåede skoledistriktsændringer for 2023/24
Dansborgskolen -> Engstandskolen

Dansborgskolens skoledistrikt

Engstrandskolens skoledistrikt
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Udsnitskort for område Syd: foreslåede skoledistriktsændringer for 2023/24
Langhøjskolen -> Engstandskolen

Langhøjskolens skoledistrikt

Engstrandskolens skoledistrikt

