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Notat om de seneste års arbejde med styrelsesvedtægten

Uddannelsesudvalget, møde den 1. december 2015

Pkt. 92 Evaluering af indhold og struktur i Faxe kommunes folkeskoler – 
genoptagelse af sag efter høring.

[Baggrund: Der blev på mødet stillet nedenstående ændringsforslag, der 
efterfølgende blev vedtaget. Spørgsmålet til juridisk vurdering vedrører punkterne 
1a og 1b] 

Ændringsforslag: 

1. Indskolingen: 
a. Skolestrukturen med Øst, Midt og Vest skolerne fastholdes.
b. Den matematiske model fastholdes i indskolingen, med følgende nye 

grundprincip: Elever optages på en skoleafdeling, i umiddelbar 
nærhed af deres hjem. Der afsættes en pulje årligt på 1,5 mio. kr. til 
oprettelse af ekstra 0. klasser, finansieret via udvalgets samlede 
ramme. Udgiften indarbejdes i overslagsårene via 
demografitildelingen.

c. Nuværende retningslinjer for etablering af klassedannelse ophæves 
med virkning fra skoleåret 2016/2017

d. Fordelingen af klasser sker administrativt i Center for Børn & 
Undervisning. 

2. Udskolingen
a. Udskolingen fastholdes uændret. 
b. Fordelingen af klasser sker administrativt i Center for Børn & 

Undervisning.

Beslutning: Vedtaget. 

Byrådsmøde den 10. december 2015, 

Pkt. 199 Evaluering af indhold og struktur i Faxe kommunes folkeskoler – 
genoptagelse af sag efter høring.

Beslutning: Ændringsforslagene godkendt.

Uddannelsesudvalget, den 28. juni 2016

Pkt. 55 Revideret styrelsesvedtægt 2016

Bilag til styrelsesvedtægt: Principper for klasseplacering:

Ved klasseplacering tages der i videst muligt omfang højde for følgende:

1. Ved klasseplacering tilstræbes at eleven tilknyttes den skoleafdeling i 
distriktet 

a. der ligger nærmest elevens hjem … eller
b. som har busforbindelse eller anden offentlig transportmulighed til 

afdelingen

Dato 06-06-2019
j./sagsnr. 17.01.00-P24-1-19

Notat udarbejdet af:
Finn Sonne Holm
 

Center for Børn & Undervisning
Undervisning
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Byrådsmøde, den 25. august 2016

Pkt. 138 Revideret styrelsesvedtægt 2016

Beslutning: Styrelsesvedtægten godkendt

Uddannelsesudvalget, den 1. november 2016 

Pkt. 89 Orientering vedrørende antallet af elever, der ikke kan tilbydes plads på 
nærmeste afdeling.

Faxe Kommunes tre folkeskoler har hver især et antal skoleafdelinger i distriktet. I 
henhold til kommunens styrelsesvedtægt sker klassedannelsen i distriktet. En afledt 
konsekvens er, at elever er garanteret en plads i distriktet, men ikke nødvendigvis 
på nærmeste afdelingsskole.

Beslutning: Godkendt.

Uddannelsesudvalget, den 28. marts 2017 

Pkt. 21 Forslag til ændring af styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Principper for klassedannelse:

Som udgangspunkt for klassedannelsen dannes der kun de antal børnehaveklasser 
på hver af de tre skoler, som den matematiske model tilskriver.

Den matematiske model: Distriktsskolens elevtal på årgangen divideres med 28, 
hvorefter der rundes op til hele antal klasser.

Uddannelsesudvalget kan i forbindelse med den matematiske klassedannelse af 
børnehaveklasser udløse ekstra klasser i Faxe Kommune. Ekstra klasser kan oprettes i 
de tilfælde, hvor elever, der i henhold til principper for klasseplacering hører til en 
afdeling, ikke kan optages i de matematisk dannede klasser. Eventuelle ekstra 
udløste klasser placeres på den eller de skoleafdelinger, hvor flest elever fra skolens 
naturlige opland ellers må rykkes til anden afdeling i distriktet. …. [fortsætter vedr. 
økonomi]

Jf. Byrådets beslutning d. 10. december 2015 fastholdes den matematiske model i 
indskolingen, med følgende nye grundprincip: Elever optages på en skoleafdeling i 
umiddelbar nærhed af deres hjem. …. [fortsætter vedr. økonomi]

Beslutning: Ændringsforslaget anbefales. 

Uddannelsesudvalget, den 30. maj 2017 

Pkt. 39 Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler (efter høring)

Afgivne høringssvar giver ikke anledning til ændringer.

Principper for klassedannelse:

Som udgangspunkt for klassedannelsen dannes der kun de antal børnehaveklasser 
på hver af de tre skoler, som den matematiske model tilskriver.

Den matematiske model: Distriktsskolens elevtal på årgangen divideres med 28, 
hvorefter der rundes op til hele antal klasser.

Uddannelsesudvalget kan i forbindelse med den matematiske klassedannelse af 
børnehaveklasser udløse ekstra klasser i Faxe Kommune. Ekstra klasser kan oprettes i 
de tilfælde, hvor elever, der i henhold til principper for klasseplacering hører til en 
afdeling, ikke kan optages i de matematisk dannede klasser. Eventuelle ekstra 
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udløste klasser placeres på den eller de skoleafdelinger, hvor flest elever fra skolens 
naturlige opland ellers må rykkes til anden afdeling i distriktet. …. [fortsætter vedr. 
økonomi]

Jf. Byrådets beslutning d. 10. december 2015 fastholdes den matematiske model i 
indskolingen, med følgende nye grundprincip: Elever optages på en skoleafdeling i 
umiddelbar nærhed af deres hjem. …. [fortsætter vedr. økonomi]

Beslutning: Sendes retur til redaktionel præcisering i administrationen. 

Uddannelsesudvalget, den 27. juni 2017 

Pkt. 9 Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler (efter redaktionel præcisering i 
administrationen)

Principper for klassedannelse:

Som udgangspunkt for klassedannelsen dannes der kun de antal børnehaveklasser 
på hver af de tre skoler, som den matematiske model tilskriver.

Den matematiske model: Distriktsskolens elevtal på årgangen divideres med 28, 
hvorefter der rundes op til hele antal klasser.

Uddannelsesudvalget kan i forbindelse med den matematiske klassedannelse af 
børnehaveklasser udløse ekstra klasser i Faxe Kommune. Ekstra klasser kan oprettes i 
de tilfælde, hvor elever, der i henhold til principper for klasseplacering hører til en 
afdeling, ikke kan optages i de matematisk dannede klasser. Eventuelle ekstra 
udløste klasser placeres på den eller de skoleafdelinger, hvor flest elever fra skolens 
naturlige opland ellers må rykkes til anden afdeling i distriktet. …. [fortsætter vedr. 
økonomi]

Jf. Byrådets beslutning d. 10. december 2015 fastholdes den matematiske model i 
indskolingen, med følgende nye grundprincip: Elever optages på en skoleafdeling i 
umiddelbar nærhed af deres hjem. …. [fortsætter vedr. økonomi]

Beslutning: Styrelsesvedtægten anbefales. 

Byrådsmøde, den 24. august 2017

Pkt. 163 Godkendelse af styrelsesvedtægt

Beslutning: Styrelsesvedtægten blev godkendt. 

Børn & Læringsudvalget, den 21. marts 2018

Pkt. 30 Styrelsesvedtægt 2018

Beslutning: Sagen udsættes til udvalgets møde i maj.

[Styrelsesvedtægten blev dog ikke drøftet yderligere i 2018, og derfor heller ikke 
bragt videre til Byrådet til endelig beslutning]

Børn & Læringsudvalget, den 29. maj

Pkt. 54 Forslag til styrelsesvedtægt 

Børnehaveklasser: Antallet af børnehaveklaser fastsættes én gang årligt efter 
afslutning af den digitale indskrivning. Antallet af klasser fastsættes jf. Byrådets 
beslutning den 10. december 2015 om, at eleverne skal have mulighed for at blive 
optaget på den skoleafdeling, de bor tættest på indenfor skoledistriktet. 

Beslutning: Sagen udsættes til næste udvalgsmøde i juni


