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1
Genbehandling af klassedannelsen for skoleåret 2012/2013
.

Tidligere beslutninger i sagen
Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på sit februar og marts møde sagen om
klassedannelsen for skoleåret 2012/2013.
Et flertal i udvalget bestående af A, B, C og V besluttede på mødet den 9. februar
2012 at følge forvaltningens indstilling vedrørende klassedannelsen for 2012/2013.
F kunne ikke tiltræde indstillingen, men stillede forslag om, at de 3 børn, der
forudsættes optaget på Lundtofte Skole - men som hverken bor i denne skoles
distrikt eller har søskende på skolen - i stedet optages på Kongevejens Skole i
overensstemmelse med både styrelsesvedtægten for Lyngby-Taarbæk Kommunes
skolevæsen, afsnit 7.3, samt ønske om ikke at åbne for en glidebane, der presser
klassekvotienten uhensigtsmæssigt højt op.
Børne- og Ungdomsudvalget drøftede igen sagen på sit møde den 8. marts 2012 på
baggrund af anmodning fra Den Socialdemokratiske gruppe. Drøftelsen gav ikke
anledning til ændringer i udvalgets beslutning af den 9. februar 2012.
Sagsfremstilling
På baggrund af klage vedr. manglende imødekommelse af ansøgning fra en enkelt
forælder om optagelse på anden skole end distriktsskolen har forvaltningen
gennemgået hele beslutningsgrundlaget for forvaltningens indstilling til udvalget
om klassedannelsen for skoleåret 2012/2013. På den baggrund forelægges sagen på
ny for udvalget med henblik på stillingtagen til, hvorvidt der bør og kan ske
optagelser af yderligere elever i børnehaveklasserne på to af kommunens skoler –
Lundtofte Skole og Kongevejens Skole. Der er ikke et behov for at genbehandle
klassedannelsen på de øvrige skoler, men der vedlægges for historikkens skyld en
oversigt over klassedannelsen på alle skoler.
Den tidligere beslutning om klassedannelsen indebærer følgende elev- og klassetal
på Kongevejens Skole, Lundtofte Skole og Trongårdskolen:
Skole
Kongevejens Skole
Lundtofte Skole
Trongårdskolen

Elevtal
72
53
63

Antal klasser
3 (a 24 elever)
2 (1 a 26, 1 a 27 elever)
3 (a 21 elever)

Venteliste
2
3
0

Såfremt der optages ventelistebørnene på Kongevejens Skole og Lundtofte Skole
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vil det på Kongevejens Skole indebære, at der i to af klasserne vil være 25 elever,
mens det på Lundtofte Skole med en optagelse af alle elever vil betyde to klasser
med henholdsvis 27 og 28 elever.
Regelgrundlaget for klassedannelse
I henhold til Folkeskolelovens § 17 må elevtallet i grundskolens klasser normalt
ikke overstige 28 ved skoleårets begyndelse. Kommunalbestyrelsen kan dog i
særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.
Derudover er det fastslået i loven, at alle børn har ret til optagelse på deres
distriktsskole.
Styrelsesvedtægten for Lyngby-Taarbæk Kommunes Skoler indeholder følgende
bestemmelser om optagelse på en anden skole end distriktsskolen:
Hvis det ikke er muligt at opfylde alle ønsker om optagelse på en anden skole end
distriktsskolen, optages børnene efter følgende kriterier:
·
Kommunens egne børn optages før børn fra andre kommuner.
·
Først optages børn, der ved begyndelsen af deres skolegang har ældre søskende
·
på skolen.
·
Dernæst optages først børn, hvor afstanden til distriktsskolen er større end
·
afstanden til den ønskede skole. Blandt disse børn optages først børn med størst
·
forskel mellem de to afstande. Blandt resten optages først børn med størst
·
afstand til distriktsskolen.
·
Herefter optages øvrige børn (uden søskende på den ønskede skole) efter
·
samme kriterier som nævnt ovenfor.
·
Til sidst optages børn fra andre kommuner efter ovenstående regler om
søskende
·
og afstande
·
Efter klassedannelsen udsender de enkelte skoler breve til forældrene om
optagelse i
·
0. klasse.
Endelig er det – for at sikre en passende fordeling af elever på kommunens skoler –
blevet besluttet, at Lundtofte Skole skal fastholdes på to spor. I konsekvens heraf er
der for nylig gennemført ændringer i skoledistriksgrænserne mellem Lundtofte
Skole og Trondgårdskolen.
Økonomi
Der er i budgettet for skoleåret 2012/2013 budgetteret med 25 klasser.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at
1.

udvalget drøfter sagen på ny
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2. udvalget på baggrund heraf træffer beslutning om, hvorvidt der skal tilbydes
optagelse af yderligere elever på anden skole end distriktsskolen i skoleåret
2012/2013
3.

forvaltningen i så fald bemyndiges til at effektuere udvalgets beslutning.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 27. april 2012:
Forvaltningen orienterede om, at der i forbindelse med dannelsen af klasserne for
2012/2013 ved en fejl ikke var foretaget opmåling i forhold til en enkelt af skolerne
med den konsekvens at tre elever ikke var blevet optaget på den ønskede skole.
Dette rettes der nu op på. Konsekvenserne heraf drøftes på udvalgsmødet i maj
2012.
Et flertal i udvalget besluttede endvidere, at de to resterende ansøgere til
Kongevejens Skole optages.
F kunne ikke tiltræde dette, idet F finder, at dette er endnu et brud på
styrelsesvedtægtens bestemmelser.

