
Ekspeditions- Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00
og telefontid Onsdag lukket

SKOLER; INSTITUTIONER OG KULTUR

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 31.maj 2017

Tlf. dir.: 4477 2000

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 29. maj 2017, beslut-
tet at sende forslag til justering af ressourcetildelingsmodellerne for 
skoler og Ballerup Fritidsordning (BFO), herunder bilag 5 til styrel-
sesvedtægten i Ballerup Kommune i høring hos skolebestyrelser, 
MED-udvalg, faglige organisationer m.v.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har udarbejdet forslag til justering 
af ressourcetildelingsmodellerne for Ballerup Kommunes skoler og BFO. 
Som følge af justeringerne i ressourcetildelingsmodellerne er bilag 5 til sty-
relsesvedtægten ligeledes opdateret. Endvidere er bilagene 7A og7B til sty-
relsesvedtægten justeret således der er overensstemmelse bilagene imel-
lem. 

Ressourcetildelingsmodellerne justeres bl.a. med henblik på at tilvejebringe 
en opdateret, robust og gennemsigtig model, som tager højde for bl.a. de 
fastsatte økonomiske rammer, herunder de faktiske lønniveauer. Det er en 
væsentlig forudsætning, at modellerne fordeler økonomien på distriktsni-
veau, ligesom det er en forudsætning, at modellen samlet set ikke fordeler 
hverken flere eller færre midler end de nuværende budgetter. Dog er der 
indlagt en regnskabsteknisk ændring, idet PIIS-midler (økonomi til Pædago-
ger Ind I Skolen) forslås fordelt via skolen og ikke som nu via BFO. Skolen 
skal herefter fortsat ”købe” pædagoger ind i skolen på samme niveau som 
nu. 

Modellerne forudsætter ligeledes en vis omfordeling af økonomien mellem 
skoler og BFO, jf. vedlagte bilag.

Der har i forbindelse med arbejdet med tildelingsmodellerne for skoler og 
BFO været nedsat en styregruppe bestående af direktøren for området, cen-
terchefen for Center for Skoler, Institutioner og Kultur, en BFO-leder, to 
skoledistriktsledere, tillidsrepræsentanten for BLF, tillidsrepræsentanten fra 
BUPL samt et mindre sekretariat fra forvaltningen. 
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Der vedlægges bilag, som kort gennemgår forudsætningerne for modellerne 
for hhv. skoler og BFO.

Der vedlægges endvidere udkast til styrelsesvedtægtens bilag 5, 7A og 7B. 
Bilag 5 gennemgår bl.a. hovedelementerne i ressourcetildelingsmodellerne 
for skoler og BFO. Styrelsesvedtægtens bilag 7A og 7B omhandler hhv. 
principperne for indskrivning i 0. klasse og principperne for skoleskift efter 
skolestart, herunder rammerne for frit valg.

Det bemærkes, at Enhedslisten i forbindelse med den politiske behandling 
stemte imod beslutningen om at sende modellen vedr. skoler i høring, idet 
Enhedslisten finder det betænkeligt, at modellen tildeler Baltorpskolen færre 
midler. 

Høringssvar fra skolebestyrelserne, MED-udvalg og faglige organisationer 
sendes til C-SIK på int-boern-unge@balk.dk senest tirsdag den 29. august 
2017 kl. 12.00.

Høringssvarene forventes behandlet af Børne- og Skoleudvalget den 5. sep-
tember 2017.    

Med venlig hilsen

Ulla Blom Kristensen
Centerchef
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Bilag 

 
Forventet økonomi ved ændret klassedelingskvotient fra 28 elever i gennemsnit til 25. Trinvis indfasning. 

Fra 0. til 6. klasse. 

Skoleår 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25

0. klasse 0. - 1. klasse 0. - 2. klasse 0. - 3. klasse 0. - 4. klasse 0. - 5. klasse 0. - 6. klasse

0. klasse 882.012 2.646.037 4.410.062 882.012 882.012 3.528.050 2.646.037

1. klasse 850.412 2.551.236 4.252.059 850.412 850.412 3.401.647

2. klasse 850.314 2.550.941 4.251.569 850.314 850.314

3. klasse 854.519 2.563.557 4.272.595 854.519

4. klasse 925.729 2.777.186 4.628.644

5. klasse 928.663 2.785.988

6. klasse 928.778

I alt 882.012 3.496.449 7.811.612 8.539.532 9.473.279 13.207.219 16.095.927

Note: Baseret på distriktsvis skoleprognose for årene 2018/19 til 2024/25. Skoleprognosen er bl.a. baseret på befolkningsprognosen 

og boligprognosen fra 2017. Beregnet som forskellen mellem en delingskvotient på 28 og 25 elever. Beregnet i forhold til den 

nuværende gennemsnitlige omkostning ved drift af én klasse på de enkelte klassetrin. 

Der tages væsentlige forbehold for usikkerheder i forbindelse med prognosen og hermed økonomien, særligt jo længere frem i tiden 

der beregnes. 
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Forudsætninger 
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Hovedforudsætninger: 
 
• Der er samme økonomi i skolen uanset model – hhv. 241 mio. kr. 
som grundmodul samt 39,1 mio. kr. i inklusionspulje. 
 
• Disse midler fordeles via ny ressourcetildelingsmodel.  
 
• Pædagoger Ind I Skolen (PIIS) flyttes regnskabsmæssigt fra ramme 
30.34 BFO til ramme 30.30 Skoler. Skolerne skal købe pædagoger ind 
i skolen på samme niveau som nu. 
 
Modellen medfører, at: 
 
• Der kan gives den lovpligtige undervisning uden at det giver 
økonomisk underskud i forhold til den enkelte klasse. 
 
• Der er flere penge til klasser med flere elever end til klasser med 
færre elever.  
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Forklaring af 91/9-graf 
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91/9-modellen (næste slide): 
 
• Akserne i modellen er hhv. antallet af elever i den enkelte klasse (vandret) og den gennemsnitlige 
betaling pr. klasse (lodret akse). 
 
• Den tykke blå streg viser den gennemsnitlige omkostning ved at drive den lovpligtige undervisning i en 
klasse, dog alene lønudgiften. 
 
• Den tynde blå streg viser en model, hvor det økonomisk er muligt at afholde lønudgiften til undervisning 
til en klasse med én elev uden at dette giver underskud (100 pct. model). Stigningstakten i linjen viser 
den samlede omkostning med flere elever i den enkelte klasse. 
 
• Den røde streg viser den foreslåede 91/9-model, hvor det økonomisk er muligt, at afholde den lovpligtige 
undervisning med ca. 8,5 elever i klassen og hvor der gives et beløb svarende til 3.000 kr. pr. elev til øvrig 
drift, når der er 14 elever i klassen, som vurderes at være minimum for en løbende drift af en skoleklasse. 
 
• De stiplede linjer viser beløb pr. elev til øvrig drift (IT, bøger, ture, holddannelse m.v.) ved hhv. 3.000, 
4.000 og 5.000 kr.   
 
• Som eksempel ses, at 91/9-modellen krydser 5.000 kr. pr elev (stiplet blå linje) ved 18 elever i klassen. 
Dette punkt er udgangspunktet for beløb til øvrig drift (5.000 kr.) ved den nuværende ressourcemodel.  
 
• Forskellen mellem 100 pct. modellen og 91/9-modellen er at beløbet pr. elev til øvrig drift stiger mere i 
91/9-modellen, jo flere elever der er i klassen, såfremt der er godt 20 elever i klassen (skæringspunkt 
mellem blå og rød linje). 91/9-modellen giver således større muligheder for holddannelse m.v. i klasser 
med flere elever end i klasser med færre elever.   
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INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 
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Grafisk fremstilling af 91/9-model sammenlignet med en 100 pct. klassebaseret 
model. Lodret akse er den gennemsnitlig betaling for en klasse, inkl. al undervisning 
m.v. 
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Forudsætninger 
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Grundforudsætninger ind i modellen: 
 
• Modellen fordeler midler ud fra en 91/9-tilgang, således at der i udgangspunktet 
fordeles 91 pct. af pengene i forhold til antallet af klasser og 9 pct. i forhold til 
antallet af elever, jf. næste plance. 
  
• Der forudsættes et gennemsnitligt undervisningstimetal for lærere på 740 timer 
årligt. 
  
• Fordelingen mellem lærere og pædagoger i den understøttende undervisning er 
fortsat 65/35 pct. 
 
• Modellen beregner den årlige faktiske gennemsnitlige løn til ledere, lærere og 
pædagoger. 
  
• Der fordeles økonomi til én sekretær pr. matrikel – skolerne har selv mulighed 
for at omprioritere. 
  
• Inklusionspuljen fordeles, således at 58 pct. af puljen fordeles på baggrund af 
antallet af elever og 42 pct. på baggrund af Danmarks Statistiks socioøkonomiske 
variable.  
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Omfordeling i justeret ressourcetildelingsmodel 
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Budget 2016 – 
nuværende 
model 

Budget 2016 – 
justeret model 

Difference 

Baltorpskolen 60.896.451 60.403.114 - 493.337 

Hedegårdsskolen 38.967.200 39.662.598 695.398 

Måløvhøj Skole 66.643.679 66.766.272 122.593 

Skovlunde Skole 69.225.389 69.283.993 58.604 

Skovvejens 
Skole 

57.111.972 56.728.713 - 383.259 
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Grundtildeling m.v. justeret ressourcetildelingsmodel 
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Grundtil-
deling 

Særtilde-
ling 

Inklusions-
pulje 

I alt 

Baltorpskolen 45.083.845 4.725.811 10.593.458 60.403.114 

Hedegårds-
skolen 

27.311.675 5.485.290 6.865.633 39.662.598 

Måløvhøj 
Skole 

55.917.340 3.588.531 7.260.402 66.766.272 

Skovlunde 
Skole 

56.767.090 4.681.784 7.835.119 69.283.993 

Skovvejens 
Skole 

47.012.348 3.157.519 6.558.846 56.728.713 

Grundtildeling omfatter: Ledelse og administration, løn, UsU og 
driftsomkostninger (bøger, IT, møbler, holddeling m.v.) m.v. 
Særtildelinger omfatter bl.a.: Dansk som andet sprog, Pædagoger ind i skolen 
(PIIS), svømmeundervisning og modtagerklasser. 
Inklusionspulje omfatter bl.a.: Forebyggende og kompenserende indsatser, 
herunder undervisningsdifferentiering (mindre end 9 timer) m.v.   
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Forudsætninger 

2 

Hovedforudsætninger: 
 
• Der er samme økonomi i BFO uanset model – i alt 60,6 mio. kr. 
(2017-budget), dog under hensyntagen til at midler til Pædagoger 
Ind I Skolen (PIIS) flyttes regnskabsteknisk fra ramme 30.34 BFO til 
ramme 30.30 Skoler. Skolerne skal købe pædagoger ind i skolen på 
samme niveau som nu. 
 
• De 60,6 mio. kr. fordeles via ny ressourcetildelingsmodel. 
 
Modellen medfører, at: 
 
Det gives den lovpligtige pasning indenfor forsvarlige rammer. 
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Forudsætninger 
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Grundforudsætninger ind i BFO - modellen: 
 
• Det nuværende antal åbningstimer. 
  
• Fordeling i forhold til antallet af indskrevne børn i BFO. 
 
• Gennemsnitlige faktiske lønninger til ledere, pædagoger, medhjælpere 
m.v. 
  
• Grundtildeling til ledelse, som fordeler økonomi til hver enkelt BFO 
afdeling, som et fast grundtilskud på 0,3 mio. kr. pr. afdeling. 
 
• Driftstildeling pr. barn på til øvrigt drift (legetøj, ture m.v.). 
 
• Fordeling af en pulje til ressourcepædagoger (5,9 mio.kr. – 2017-
budget), som fordeles på distriktsniveau, hvor 50 pct. fordeles i forhold 
til antallet af børn og 50 pct. på baggrund af Danmarks Statistiks 
socioøkonomiske faktorer. 
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Omfordeling i justeret ressourcetildelingsmodel 
BFO 

4 

Budget 2017 – 
nuværende 
model 

Budget 2017 – 
justeret model 

Difference 

Baltorp 14.075.181 15.133.869 1.058.688 

Hedegård 6.357.752 6.663.449  305.697 

Måløvhøj  14.572.345 13.851.310 - 721.035 

Skovlunde  14.059.586 13.714.032 - 345.554 

Skovvejen 11.592.945 11.292.277 - 300.668 
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 nyt Bilag 5 

1 
 

FORELØBIGT UDKAST 
 

Udmelding af ressourcer m.v.  

Skoler - ressourcetildelingsmodel 
 
Ressourcetildelingsmodellen til skolerne skal sikre, at skolerne har den nødvendige økonomi til 

at varetage de opgaver, som dels fastsættes i folkeskoleloven, dels de opgaver som er fastsat 

af Kommunalbestyrelsen.  

Budgettet fastsættes indenfor følgende overordnede rammer: 

 

1. Ledelse og administration: 

a. Ledelse i det enkelte skoledistrikt (én distriktsleder) 

b. Pædagogisk ledelse, hvor der for hver matrikel er én pædagogiske leder til hhv. ind-

skoling, mellemtrin og udskoling, samt evt. i forbindelse med specialafdelinger på 

skolerne. 

c. Administration: én administrativ leder pr. distrikt og én skolesekretær pr. matrikel. 

 

2. Undervisning og skoledrift: 

a. Budget til undervisning. Såvel fagopdelt som understøttende undervisning varetaget 

af lærere og pædagoger, fastsættes på baggrund af antallet af klasser i de enkelte 

skoledistrikter.  

 

Frem til skoleåret 2018/19 er følgende gældende: 

 

Der tildeles økonomi på baggrund af en klassedelingskoefficient på 28 eller pr. klas-

se. Det er Børne- og Skoleudvalget, der opretter antallet af kommende 0. klasser. 

 

Følgende er gældende fra skoleåret 2018/19: 

 

For 0.-6. klasse tildeles økonomi på baggrund af en klassedelingskoefficient på 25 

elever pr. klasse. Fra 7.-9. klasse tildeles økonomi på baggrund af en klassedelings-

koefficient på 28 elever pr. klasse, jf. også ”Øvrige bestemmelser, punkt d". Antallet 

af klasser opgøres på baggrund af antallet af elever 5. september året før budget-

året, dog reguleres der for antallet af 0. klasser på baggrund af den faktiske skole-

indskrivning (økonomitildeling) i kalenderårets sidste 5 måneder (august-

december). Der foretages endvidere løbende demografiregulering.  

 

Klassedelingskoefficienten på 25 indfases trinvis, således at koefficienten vil være 

gældende for de kommende 0. klasser, som starter i skoleåret 2018/19 og herefter 

indfases løbende for de kommende 0. klasser i årene herefter. 

 

I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned året før budgetåret beslutter 

budgetparterne hvilken økonomi, der forventes i forhold til kommende klasser. Det-

te foretages på baggrund af den årlige skoleprognose og den besluttede klassede-

lingskoefficient. Det er skoleledelserne og skolebestyrelserne, der fastsætter prin-

cipper for klassedannelsen i 0.-9. klasse. Skolelederen fastsætter det faktiske antal 

klasser. 

 

b. Foretages ændringer i antallet af klasser fra 1. – 9. klasse reguleres økonomien her-

for i det kommende års budget. 
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c. Budget til ”pædagoger ind i skolen” (PIIS), hvor der tildeles timer på baggrund af 

antallet af 0. – 3. klasser. PIIS budgettet skal anvendes til køb af pædagoger fra 

BFO. 

 

3. Decentral pulje: 

a. Der fordeles en afsat pulje til skolerne med henblik på at etablere inkluderende læ-

ringsmiljøer, herunder eksempelvis undervisningsdifferentiering, holddannelse, to-

lærer-ordning, undervisningsassistenter m.v. Puljemidlerne fordeles distriktsvis på 

baggrund af elevtal (58 pct.) og på baggrund af følgende socioøkonomiske faktorer 

blandt distriktets elever (42 pct.):  

 Barn af enlige forældre,  

 Herkomst,  

 Uddannelsesniveau for familien,  

 Arbejdsmarkedstilknytning for familien,  

 Indkomstniveau for familien og  

 Indkomsterstattende ydelser. 

Opgørelsen af socioøkonomiske faktorer foretages hvert andet år på baggrund af tal 

fra Danmarks Statistik. Næste gang i 2018. 

b. Specialundervisning tildeles særskilt efter ansøgning og afgørelse i visitationsudval-

get, jf. BEK. nr. 693 af 20. juni 2014 om folkeskolens specialundervisning og social-

pædagogisk bistand. 

 

4. Særtildelinger: 

Fordeles distriktsvis i forhold til de konkrete opgaver: 

a. Særskilt økonomi til modtageklasser. 

b. Særskilt økonomi til idrætsklasser. 

c. Særskilt økonomi til obligatoriske svømmetimer m.v. 

d. Særskilt økonomi til varetagelse af dansk som andet sprog fordeles i forhold til det 

distriktsvise behov.  

 

5. Specialklasserækker og gruppeordninger: 

a. Der tildeles særskilt økonomi til gruppeordninger og specialklasser. 

 

6. Øvrig drift: 

a. Beløbet til øvrig drift fastsættes budgetmæssigt, når de beregnede udgifter til 

pkt. 1-5 er fordelt. Øvrig drift fordeles pr. elev til dækning af al øvrig drift. Det 

er bl.a. IT, undervisningsmidler, licenser, holddannelse, ture m.v. 

 

Ejendomsdrift m.v. udmøntes via en særlig ramme fra Center for Ejendomme. 

 
Øvrige bestemmelser vedr. skoler: 
 

a. Skolebestyrelsen fastsætter principper for klassedannelsen inden for rammerne 

fastsat af Kommunalbestyrelsen. 

b. Der skal være minimum to spor på hver matrikel i distriktsskolen. Dog er der en 

overgangsbestemmelse, hvor skoler, der ved vedtagelsen af denne styrelsesved-

tægt, på en eller flere årgange, kun havde et spor på en matrikel, undtages for be-

stemmelsen om to spor pr. matrikel på de pågældende årgange, indtil der igen er 

grundlag for to spor. Der kan i helt særlige tilfælde ansøges om dispensation for mi-

nimum to spor. Ansøgning om dispensation skal forelægges Børne- og Skoleudval-

get. 

c. Der kan ikke foretages klassesammenlægninger på tværs af matrikler i det enkelte 

skoledistrikt fra 0. klassetrin til og med 6. klassetrin. Eventuelle klassesammenlæg-

ninger på tværs af matrikler i 0.-6. klassetrin af faglige og/eller pædagogiske årsa-

ger kan ekstraordinært foretages efter godkendelse af Børne- og Skoleudvalget. 
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d. Der kan foretages klassesammenlægninger på tværs af det enkelte skoledistrikt fra 

7. til 9. klassetrin. 

e. Der tilstræbes generelt en ensartet klassestørrelse. 

 

 
Ballerup Fritidsordning (BFO) 
 

Ressourcetildelingsmodellen til BFO skal sikre, at BFOerne har den nødvendige økonomi til at 

varetage de opgaver, som dels fastsættes i folkeskoleloven, dels de opgaver som er fastsat af 

Kommunalbestyrelsen.  

 

Lovgivningen har fastsat, at BFO’erne skal have et særskilt budget og regnskab. I Ballerup 

Kommune er det aftalt, at BFO’erne er en afdeling under skolen, og at BFO lederen er en del af 

skolens ledelse. Hvert skoledistrikt har en BFO. Det er distriktsskolelederen, der har det over-

ordnede økonomiske ansvar for BFO. 

 

Ressourcetildelingsmodellen tildeler som udgangspunkt midler i forhold til det enkelte BFO-

medlem, jf. dog nedenstående. 

 

Budgettet fastsættes indenfor følgende overordnede rammer: 

 

1. Ledelse: 

Omfatter BFO-ledere samt ledere i de enkelte BFO-afdelinger. 

 

2. Personale: 

a. Budget til personale i BFO.  

b. Midler til Pædagoger ind i Skolen (PIIS) afholdes via skolens budget, jf. punkt 2c 

ovenfor. 

 

3. Særtildelinger: 

a. Omfatter en særlig tildeling til Ballerup Kommunes tilbud til børn med hørehandicap. 

Tilbuddet er takstfinansieret. 

b. Omfatter særlige tildelinger til de BFO-distrikter, hvor Ballerup Kommunes gruppe-

ordninger er beliggende. Tildelingen foretages i forhold til det enkelte medlem. Til-

delingen pr. medlem er tre gange større end almen tildeling pr. medlem. Antallet af 

medlemmer trækkes pr. 5. september året før budgetåret. 

 

4. Ressourcepædagoger: 

a. Der fordeles et beløb til ressourcepædagoger i de enkelte distrikter. Midler til res-

sourcepædagoger fordeles således, at 50 pct. fordeles i forhold til antallet af med-

lemmer og 50 pct. fordeles på baggrund af følgende socioøkonomiske faktorer 

blandt distriktets medlemmer:  

 Barn af enlige forældre  

 Herkomst  

 Uddannelsesniveau for familien  

 Arbejdsmarkedstilknytning for familien  

 Indkomstniveau for familien 

 Indkomsterstattende ydelser. 

Opgørelsen af socioøkonomiske faktorer foretages hvert andet år på baggrund af 

tal fra Danmarks Statistik. Næste gang i 2018. 

      

5. Øvrig drift:  

a. Når udgifterne til pkt. 1-4 er afholdt fordeles midler pr. medlem til dækning af al 

øvrig drift. Det er bl.a. IT, legeredskaber, ture m.v. 

 

Ejendomsdrift m.v. udmøntes via en særlig ramme fra Center for Ejendomme. 
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Indskrivning til 0. klasse ved ordinær skolestart  

Gældende fra skoleindskrivning til skoleåret 2017/18, dog med undtagelse af punkt 3, jf. ne-

denfor. 

 

Overordnede rammer 
 

I Ballerup Kommune er der fem distriktsskoler (jf. bilag 3 i styrelsesvedtægten).  

 

 Baltorpskolen: Afdeling Grantoften og Afdeling Rugvænget 

 Hedegårdsskolen 

 Måløvhøj Skole: Afdeling Måløv og Afdeling Østerhøj 

 Skovlunde Skole: Afdeling Nord og Afdeling Syd 

 Skovvejens Skole: Afdeling Øst og Afdeling Vest 

 

Det er distriktsskolelederen, jf. folkeskolelovens § 45, stk. 2, der træffer alle konkrete beslut-

ninger vedrørende skolens elever, herunder også hvilken klasse og matrikel den enkelte elev 

placeres i. Lederens konkrete beslutninger skal ske inden for de mål og rammer og principper, 

som Kommunalbestyrelsen henholdsvis skolebestyrelsen har fastsat.  

 

Alle børn er sikret en plads i det skoledistrikt, hvor de bor (jf. Folkeskoleloven § 36 stk.2).  

Der gælder dog særlige regler for børn, der er henvist til specialtilbud. 

 

Regler for frit valg mellem distrikterne i Ballerup Kommune 
 

Der er frit skolevalg i Danmark (jf. folkeskolelovens § 36 stk. 3). Det betyder, at forældre frit 

kan vælge hvilken skole, deres børn skal gå på, hvis der er plads på den skole, de ønsker.  

 

I Ballerup Kommune har Kommunalbestyrelsen sat følgende rammer for det frie valg: 

 

1. Søskendekriterie: Søskende til elever, der i forvejen går på en skole uden for skoledi-

striktet, har ret til at blive optaget på den skole, som de ældre søskende går på. Det er 

dog et krav, at søskende vil komme til at gå på skolen samtidig. 

Søskendekriteriet gælder ikke elever i specialtilbud, eller elever der ikke bor i Ballerup 

Kommune. 

 

Søskende defineres som biologiske halv- og helsøskende samt børn med samme folke-

registeradresse. 

 

2. Hvis et barn imod forældrenes ønske er blevet anvist et dagtilbud udenfor barnets sko-

ledistrikt, har barnet ret til optagelse på skolen i det pågældende distrikt. 

Har forældrene selv valgt en dagtilbudsplads udenfor eget skoledistrikt, har man ikke 

denne ret. 

 

Gældende i skoleåret 2017/18: 

 

3. Er elevtallet i de enkelte klasser under 24, når distriktselever og elever, der opfylder 

søskendekriteriet, er placeret, behandles ansøgninger fra elever i andre distrikter i 

kommunen efter nedenstående kriterier: 

 

Der kan optages elever, hvis elevtallet i den enkelte klasse er under 24 elever. Denne 

grænse er fastsat af Kommunalbestyrelsen.  

 

Folkeskoleloven tilskriver en maksimal klassestørrelse på 28 elever.  
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Gældende fra skoleåret 2018/19: 

 

3. Er elevtallet i de enkelte klasser under 25, når distriktselever og elever, der opfylder 

søskendekriteriet, er placeret, behandles ansøgninger fra elever i andre distrikter i 

kommunen efter nedenstående kriterier: 

 

Der kan optages elever, hvis elevtallet i den enkelte klasse er under 25 elever. Denne 

grænse er fastsat af Kommunalbestyrelsen.  

 

Folkeskoleloven tilskriver en maksimal klassestørrelse på 28 elever.  

 

Yderligere fastsættes tildelingen af pladser til børn, der ikke bor i skoledistriktet, efter følgende 

retningslinjer og i prioriteret rækkefølge: 

 

a. Elever, der bor tættere på skolen, optages forud for elever, der bor fjernere fra sko-

len. På skoler på to matrikler defineres afstanden til skolen ud fra det punkt, der 

ligger midt på fugleflugtslinjen mellem de to matrikler i distriktet.  

b. Hvis der er flere ansøgninger end der er plads til, foretages lodtrækning under hen-

syntagen til ovenstående prioritering. 

 

Når alle børn bosiddende i Ballerup Kommune er tildelt plads på en skole, tages der stilling til 

ansøgninger fra børn fra andre kommuner efter samme kriterier som ovenstående.  

 

Har man ønsket en anden skole end distriktsskolen og fået afslag på optagelse i forbindelse 

med indskrivning til 0. klasse, kan man ved henvendelse til skolen blive skrevet på venteliste 

til eventuelt opståede ledige pladser. Ventelisten ophører ved sommerferiens start. Får man 

afslag til et ønske om anden skole senere i skoleforløbet, skal man selv kontakte skolen igen 

for at høre om, der er blevet plads. 

 

 

Retningslinjer for fordeling af elever, gældende for skoler på to matrikler 
 

Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune har opstillet følgende kriterier i prioriteret række-

følge, for fordeling af elever på to matrikler: 

 

 Kriterier for fordeling på matriklerne: 

1. Forældreønsker. Hvis ikke alle forældreønsker kan opfyldes: 

2. Søskendekriterie, der følger matriklen. Det er dog et krav, at søskende vil kom-

me til at gå på skolen samtidig. Søskende defineres som biologiske halv- og hel-

søskende samt børn med samme folkeregisteradresse.  

For Skovvejens Skole – Vest, gælder søskendekriteriet ikke efter 5. klasse. 

3. Nærhedsprincip i forhold til matriklerne, baseret på bopæl. 

 

Udover ovennævnte rammer fastsat af Kommunalbestyrelsen, skal de enkelte skolebestyrelser 

udarbejde principper for fordeling af elever i klasser i distriktet. Dette skal ske indenfor de af 

Kommunalbestyrelsen fastsatte rammer af, at der skal være minimum to spor på hver matri-

kel, jf. bilag 5. Der skal endvidere tilstræbes en ensartet klassestørrelse. 

 

Det er distriktsskolelederen, der afgør, hvilken klasse og afdeling den enkelte elev indskrives 

på, inden for de rammer, som Kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen har opstillet, jf. fol-

keskolelovens § 45, stk. 2. 

 

Det er distriktsskolelederens kompetence at danne de endelige klasser. 
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Skoleskift efter ordinær skolestart 

 

 

Gældende fra skoleåret 2017/18 

 

Overordnede rammer 
 

I Ballerup Kommune er der fem skoler med hvert et distrikt (jf. bilag 3 i styrelsesvedtægten).  

 

 Baltorpskolen: Afdeling Grantoften og Afdeling Rugvænget 

 Hedegårdsskolen 

 Måløvhøj Skole: Afdeling Måløv og Afdeling Østerhøj 

 Skovlunde Skole: Afdeling Nord og Afdeling Syd 

 Skovvejens Skole: Afdeling Øst og Afdeling Vest 

 

Alle børn er sikret en plads i det skoledistrikt, hvor de bor (jf. Folkeskoleloven § 36 stk.2).  

Der gælder dog særlige regler for børn, der er henvist til specialtilbud. 

 

Det er distriktsskolelederen, der træffer alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever, 

herunder også hvilken klasse og matrikel den enkelte elev placeres i. Lederens konkrete be-

slutninger skal ske inden for de mål og rammer og principper, som Kommunalbestyrelsen hen-

holdsvis skolebestyrelsen har fastsat, jf. Folkeskoleloven § 45 stk. 2.  

 

 

Regler for frit valg mellem skoler 
 

Der er i henhold til folkeskolelovens § 36 stk. 3 frit skolevalg i Danmark. Det betyder, at for-

ældre frit kan vælge, hvilken skole deres børn skal gå på, hvis der er plads på den skole, de 

ønsker.  

 

Kommunalbestyrelsen har sat følgende rammer for det frie valg: 

 

1. Søskendekriterie: Søskende til børn, der i forvejen går på en skole uden for skoledi-

striktet, har ret til at blive optaget på den skole, som barnets søskende går på. Det er 

dog et krav, at søskende vil komme til at gå på skolen samtidig. 

Søskendekriteriet gælder ikke børn i specialtilbud, eller børn der ikke bor i Ballerup 

Kommune. Søskende defineres som biologiske halv- og helsøskende samt børn med 

samme folkeregisteradresse. 

 

Elever, der ikke bor i skolens distrikt og heller ikke opfylder søskendekriteriet, kan optages, 

hvis elevtallet i den enkelte klasse er under 24 elever. Denne grænse er fastsat af Kommunal-

bestyrelsen. Fra skoleåret 2018/19 fastsættes elevtallet til 25. 

 

Folkeskoleloven tilskriver en maksimal klassestørrelse på 28 elever. 

 

Hvis der er flere samtidige ansøgninger om skoleoptag fra børn, der ikke bor i skoledistriktet, 

sker tildelingen efter følgende retningslinjer op til 24 elever pr. klasse. Fra skoleåret 2018/19 

fastsættes antallet til 25.  

 

a) Elever, der bor tættere på skolen, optages forud for elever, der bor fjernere fra skolen. På 

skoler på to matrikler defineres afstanden til skolen ud fra det punkt, der ligger midt på fugle-

flugtslinjen mellem de to matrikler i distriktet.  
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b) Hvis afstanden til skolen er lige stor for to elever trækkes der lod mellem disse. 

 

Hvis forældrene har valgt en anden skole end distriktsskolen, herunder fri grundskole eller ef-

terskole, og senere ønsker barnet optaget i distriktsskolen, er barnet stadig at betragte som 

distriktselev. Dette gælder også børn med særlige behov, som i en periode har været under-

vist i særlige tilbud eller klasser. Dette uanset, at klassestørrelsen vil overstige grænsen for frit 

valg på tværs af skoledistrikter. Fra skoleåret 2018/19 fastsættes klassestørrelsen til det frie 

skole valg til 25. 

 

Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlig tilfælde suspendere fra det frie skolevalg. Bestem-

melsen giver hjemmel til at kunne afvise elever, der søger optagelse efter reglerne om frit sko-

levalg. Dette for at beskytte sårbare klasser eller klassetrin af pædagogiske årsager i en korte-

re eller længere periode (jf. Folkeskoleloven § 40, stk. 2, nr. 4). 
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