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Notat fra Juridisk Hotline vedr. skoledistrikter

Vedr. Center for Børn og Undervisning administration af Byrådets beslutning 
om styrelsesvedtægt

På baggrund af notat fra Center for Børn og Undervisning om arbejdet 
med styrelsesvedtægten de seneste år er det Juridisk Hotlines vurdering, at 
der ikke er uoverensstemmelse mellem beslutningen af 10. december 2015 
og den styrelsesvedtægt, som blev besluttet i 2017. Juridisk Hotline forstår 
beslutningen af 10. december 2015 således, at 0. klasse-elever skal optages 
på den skoleafdeling i distriktet, som ligger i umiddelbar nærhed af deres 
hjem. Dette bygger Juridisk Hotline på en fortolkning af ordlyden af 
beslutningen. Hvis man havde ønsket, at elever skulle optages på den 
nærmeste skoleafdeling uanset distrikt, ville dette nye grundprincip skulle 
have stået under punkt a) om skolestrukturen, og ikke under punkt b), som 
handler om den matematiske model. Den matematiske model handler om 
klassedannelse i distriktet, og derfor må det nye grundprincip også relatere 
sig til skoleafdelinger i distriktet. 

Vedr. ret til nærmeste skoleafdeling uanset skoledistrikt

Hvis det politisk ønskes, at elever skal optages på den skoleafdeling, som 
ligger nærmest elevens hjem, uanset de nuværende distrikter, vil det 
kræve, at skolestrukturen ændres fra tre til et distrikt. Dette kræver en 
proces på omtrent et år med nedlæggelse af skoler osv. (§24,stk. 4 og § 40, 
stk. 2 nr. 3), ligesom det vil have økonomiske konsekvenser. 

Reglerne om frit skolevalg betyder, at forældre allerede i dag kan vælge 
en skoleafdeling uanset distrikt, også i forbindelse med opstart i 0. klasse, 
men det frie skolevalg forudsætter, at der er plads på den pågældende 
afdeling, § 36, stk. 3.

Distrikterne kan godt justeres løbende uden den lange proces om 
nedlæggelse af skoler. Fx i perioden mellem indskrivning og skolestart. Det 
kan give lidt fleksibilitet i forhold til klassedannelsen og imødekommelse af 
forældreønsker, uden at man behøver at lave skolestrukturen om til et 
samlet distrikt for hele kommunen. Muligheden skal på forhånd 
annonceres, og der skal så vidt muligt indhentes udtalelse fra 
skolebestyrelserne (§40, stk. 2 nr. 3). 

Der findes også i § 25 mulighed for fleksibilitet i klassedannelsen ved at slå 
flere klassetrin sammen på en lille skole/skoleafdeling. 

Folkeskoleloven § 36, stk. 2 bestemmer, at der til hver skole hører et 
skoledistrikt, der kan være større eller mindre for de enkelte klassetrin. 

Et barn optages i skolen i det distrikt, hvor det bor eller opholder sig, med 
undtagelse af:

- stk. 3 (frit skolevalg), 
- § 3, stk. 2 (specialundervisning), 
- § 5, stk. 7 (dansk som andetsprog), og 
- § 22 (nabo-kommune, friskole m.v. hvis forældre-

samtykke/yderområde/7.-10.klasse/specialundervisning)
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