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Børne- og Skoleudvalget har på sit møde 1. oktober 2018 vedtaget at sende dette forslag til
justering af organiseringen af folkeskolerne i Næstved Kommune i offentlig høring frem til 25.
november 2018 kl. 12.00.
Med udgangspunkt i den indgåede konstitueringsaftale om at igangsætte en proces for skolerne i Næstved med henblik på at imødekomme ønsker om ændringer i skolestrukturen, er der
på initiativ af Børne- og Skoleudvalget forløbet en proces delt i to faser ud fra en balance mellem et afgrænset tidsforløb og mulighed for den nødvendige inddragelse i forhold til eventuelle
beslutninger.
Der er i processen lagt vægt på en bred inddragelse med henblik på at alle interessenter er
kommet til orde: Repræsentanter fra skolebestyrelserne, faglige organisationer, skoleledelserne, elevråd, de tillidsvalgte og lokalrådene.
Fase 1: Fokus på ledelsesrum og –mandat samt forældreinvolvering
Den første fase har haft fokus på ledelsesrum og –mandat for de daglige ledere samt forældreinvolvering.
Der er gennemført en høring for så vidt angår den første fase, som er mundet ud i følgende resultater, som dels er taget til efterretning, dels er iværksat:


At de daglige ledere har et hensigtsmæssigt og veldefineret mandat



At Børne- og Skoleudvalget har anmodet hver skole/skolebestyrelse om principper for,
hvordan den enkelte skole vil tilrettelægge og gennemføre involveringen af forældre for
dels hele skolen, dels skolens matrikler

Fase 2: Drøftelse af konsekvenserne af organiseringen af skolerne samt evaluering af
indhold og organisering
Nærværende forslag til ny organisering af folkeskolerne i Næstved Kommune er resultaterne af
denne anden fase.
Det er Børne- og Skoleudvalget centrale mål med høringsmaterialet at skabe ro om rammerne
for Næstved Kommunes folkeskoler mange år frem. En sådan ro vil være en betydelig fordel
for både elever, forældre, medarbejdere og skoleledelse.
Høringsforslaget opererer med følgende fremadrettede organisering af skolerne:
1. Ellebækskolen
Afdeling Kildemark:
Afdeling Kalbyris:

0.-3. klasse
4.-9. klasse

2. Fladsåskolen
Afdeling Korskilde:
Afdeling Mogenstrup:

0.-6. klasse
0.-9. klasse
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3. Holmegaardskolen
Enten forslag 1:
Afdeling Fensmark:
Afdeling Toksværd:
Afdeling Holme-Olstrup:
Eller forslag 2:
Afdeling Fensmark:
Afdeling Toksværd:
Afdeling Holme-Olstrup:

0.-9. klasse
0.-6. klasse
Lukkes pr. 31. juli 2019
0.-9. klasse
0.-9. klasse
Lukkes pr. 31. juli 2019

4. Kobberbakkeskolen
Afdeling Uglebro:
Afdeling Rønnebæk:
Afdeling Sct. Jørgen:
Afdeling Sjølund:
Afdeling Sydby:

Lukkes pr. 31. juli 2019
0.-6. klasse
0.-9. klasse og specialklasser
4.-9. klasse samt modtageklasser
0.-3. klasse, centerafdelingen og familieklasserne

5. Lille Næstved Skole
Afdeling Fuglebjerg:
Afdeling Sandved:
Afdeling Hyllinge:
Afdeling Karrebæk:
Afdeling Karrebækvej:
Afdeling Herlufsholmvej:

0.-9.
0.-6.
0.-6.
0.-6.
0.-9.
0.-9.

6. Susåskolen
Afdeling Holsted:
Afdeling Glumsø:
Afdeling Herlufmagle:

0.-9. klasse
0.-9. klasse
0.-6. klasse

klasse
klasse
klasse
klasse samt U- og B-klasserne
klasse, 7.-9. klasse fra 1. august 2020
klasse

Nedenfor er forslaget til omorganisering af skolerne uddybet skolevist:
1. Ellebækskolen
4. årgang flyttes fra afdeling Kildemark til afdeling Kalbyris.
Flytning af 4. årgang vil betyde, at der bliver et mere logisk snit i afdeling Kildemarks indskolings- og SFO 1-afdeling, idet begge afdelinger rummer elever i 0.-3. klasse.
Udvalget er opmærksom på de trafikdæmpende foranstaltninger, som vil blive udført inden udgangen af 2018 i regi af Teknisk Udvalg. Det drejer sig om det igangværende projekt for hele
Markkvarteret, som omhandler etablering af 40 km-zone med dertil hørende hastighedsdæmpende tiltag og skiltning.
Endvidere vil Børne- og Skoleudvalget lægge vægt på, at der i regi af Teknisk Udvalg gennemføres en nærmere analyse af trafikforholdene ved indgangen til afdeling Kildemark. Det er et
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centralt mål, at der skabes mere sikre og trygge trafikforhold for hele Markkvarteret. Dette vil
en del af løsningen for at skabe ro om rammerne.
2. Fladsåskolen
Organisering er uændret.
3. Holmegaardskolen
Nærværende høringsmateriale indeholder to forslag vedrørende Holmegaardskolen.
3.1. Forslag 1
Afdeling Holme-Olstrup lukkes pr. 31. juli 2019 og i stedet flyttes elever fra afdeling Holme-Olstrup til afdeling Toksværd. Holmegaardskolen bliver dermed en skole på færre matrikler med
fælles udskoling på afdeling Fensmark.
Tanken bag forslag 1 er følgende:


Fastholde og udvikle et lærings- og ungdomsmiljø for udskolingseleverne ved fortsat at
samle dem i én udskoling på afdeling Fensmark



Bedre mulighed for klasseoptimering i udskolingen og bedre valgfagsmuligheder ved at
der er flere elever i udskolingsafdelingen



Gode rammer for lærersparring og samarbejde omkring udskolingen



Behov for færre midler til genetablering af faglokaler på afdeling Toksværd. Herved
spares ca. 0,1 mio. kr.

Uden 7.–9. klasse på afdeling Toksværd er det vurderet, at behovet for ventilation vil falde
og kun være til stede i de mindste klasselokaler. Herved skønnes at kunne spares ca. 0,7
mio. kr.
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3.2. Forslag 2
Afdeling Holme-Olstrup lukkes pr. 31. juli 2019 og eleverne flyttes til afdeling Toksværd.
Udskolingselever vil fremover forblive på afdeling Toksværd, hvorfor Holmegaardskolens udskolingselever deles mellem afdeling Fensmark og afdeling Toksværd.
Elevtalsprognosen viser, at der frem til 2023/2024 vil være et antal elever, der medfører et
behov for 14 klasselokaler i de år, hvor der er flest elever. Dette svarer til lokalekapaciteten på
afdeling Toksværd. Hertil kommer, at en del af lokalerne er under 60 kvadratmeter, hvorfor
der kan påregnes krav fra Arbejdstilsynet om etablering af mekanisk ventilation.
Udskolingen på afdeling Toksværd indfases fra skoleåret 2019/2020 og er fuldt indfaset fra
skoleåret 2021/2022.
Der er følgende opmærksomhedspunkter vedrørende forslag 2:


Med en ét-sporet udskoling på afdeling Toksværd er det vanskeligere at tilbyde et
bredt udvalg af valgfag



Positivt med mindre transporttid for Toksværd-eleverne i udskolingen



Vanskeligt at klasseoptimere med udskoling på to afdelinger



Det vil være mere udfordrende at fastholde og udvikle ét lærings- og ungdomsmiljø
for udskolingen

4. Kobberbakkeskolen
Afdeling Uglebro lukkes pr. 31. juli 2019 og eleverne flyttes til afdeling Sydby.
For afdeling Sydby gælder følgende:


Modtager 0.-2. klasserne fra afdeling Uglebro, svarende til 2-3 klasser pr. årgang
med specialklasser



3. klasserne forbliver på afdeling Sydby



Afdelingens 4.-6. klasser flyttes til afdeling Sjølund



U- og B-klasserne flyttes til Lille Næstved Skoles afdeling Karrebæk



Der vil fortsat være selvstændige lokaler til SFO I på afdeling Sydby
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Organiseringen af afdeling Rønnebæk er uændret, og fra 7. klasse flyttes
eleverne fortsat til afdeling Sjølund.
For afdeling Sjølund gælder følgende:


Elever fra 7.-9. klasse fra afdeling Sct. Jørgen forbliver fremover på afdeling Sct.
Jørgen



Elever fra 4.-6. klasse fra afdeling Sydby vil fremover blive placeret på afdeling
Sjølund. Indfasning vil ske fra skoleåret 2019/2020



Specialklasser fra 4.–9. klasse placeres på afdeling Sct. Jørgen



Modtageklasserne placeres på afdeling Sjølund.



Udskolingselever fra afdeling Rønnebæk samles fortsat på afdeling
Sjølund (fra 7. klasse)

Der er behov for en renovering af faglokalerne til billedkunst og til håndværk og design på afdeling Sjølund. Der etableres SFO II på afdeling Sjølund.
For afdeling Sct. Jørgen gælder følgende:


Afdeling Sct. Jørgen bliver en afdeling for 0.-9. klasse, idet udskolingselever fremover forbliver på afdelingen. Dette indfases over de næste tre år



Fire familieklasser flyttes til afdeling Sydby



SIAA-klasserne nedlægges og udfases over 3 år



Alle specialklasser placeres på afdeling Sct. Jørgen

SFO deler lokaler med indskolingen, idet der dog vil være enkelte selvstændige lokaler til
SFO. SFOs lokaler dækker behovet for lokaler til førskoleordningen fra 1. april.
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5. Lille Næstved Skole
For afdeling Karrebæk gælder:


Modtager U-og B-klasserne fra Kobberbakkeskolens afdeling Sydby. Dette skyldes, at
antallet af klasser med særlige behov ønsket mindsket på Kobberbakkeskolens afdeling
Sydby



For de mindste elever vil der være taxatransport og for de ældste elever udgift til et
buskort

For afdeling Karrebækvej gælder følgende:


I Byrådets budgetforlig er der i 2019 og 2020 afsat i alt 30 mio. kr. i anlægsbudgettet
samt driftsbudget til afledt bygningsdrift til udbygning af afdeling Karrebækvej, som fra
august 2020 vil blive en skole med elever fra 0.–9. klasse



Børne- og Skoleudvalget vil snarest anmode Udvalget for Plan og Miljø om at udarbejde
lokalplan for området ud mod rundkørslen på afdelingen

6. Susåskolen
Organisering er uændret
7. Generelt
Det skal overordnet bemærkes, at i forhold til foreninger og fritidsbrugere, som vil blive berørt
at forslaget, vil der blive fundet alternative løsninger på foreningernes og fritidsbrugernes behov for lokaler.
Ledige bygninger vil blive overdraget til Økonomiudvalget, jf. gældende regler til beslutning
om fremtidig anvendelse, salg mv.
Det er forudsat i høringsmaterialet, at frigjorte ressourcer, som følge af høringsmaterialet, forbliver på skoleområdet.
8. Samlet overblik over de økonomiske konsekvenser
Den efterfølgende tabel giver et samlet overblik over de økonomiske konsekvenser som følge
af høringsforslaget. Tabellen indeholder ændringer i udgifter for følgende skoler:


Holmegaardskolen (Forslag 1 hhv. Forslag 2)



Kobberbakkeskolen



Lille Næstved Skole
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Økonomi 2019
(Kroner)

Økonomi 2020
(Kroner)

Klasseoptimering

800.000

2.000.000

Bygningsdrift

400.000

1.000.000

Kørselsudgifter

-20.000

-50.000

Flytteomkostninger

-100.000

0

Anlægsudgifter

-600.000

I alt (drift og anlæg)

480.000

2.950.000

Klasseoptimering

800.000

2.000.000

Bygningsdrift

400.000

1.000.000

-20.000

-50.000

-200.000

0

Holmegaardskolen - FORSLAG 1

Holmegaardskolen - FORSLAG 2

Kørselsudgifter
Flytteomkostninger/faglokale
Anlægsudgifter

-1.300.000

I alt (drift og anlæg)

-320.000

2.950.000

Klasseoptimering

800.000

2.000.000

Ledelse

200.000

500.000

Bygningsdrift

400.000

1.000.000

0

0

-200.000

0

-1.750.000

0

Kobberbakkeskolen

Kørselsudgifter
SFO II
Etablering af faglokaler
Flytteomkostninger

-400.000

I alt (drift og anlæg)

-950.000

3.500.000

-80.000

-200.000

-300.000

-300.000

-850.000

5.950.000

-1.650.000

5.950.000

Lille Næstved Skole
Kørselsudgifter i alt
Uforudsete udgifter
I alt
Total med FORSLAG 1 for Holmegaardskolen,
inklusiv finansiering af anlægsudgifter
Total med FORSLAG 2 for Holmegaardskolen,
inklusiv finansiering af anlægsudgifter

Note:
Positivt tal svarer til mindreudgifter, mens negativt tal svarer til merudgifter.

I forhold til ovenstående tabel skal følgende anføres:
Holmegaardskolen – Forslag 1 og Forslag 2
 Driftsbesparelserne er identiske for de to forslag i både 2019 og 2020 (for klasseoptimering, bygningsdrift og kørselsudgifter). Derimod er anlægsudgifter i forslag 2 på 1,3
mio. kr. i 2019, mens anlægsudgifterne i 2019 for forslag 1 er på 0,6 mio. kr., dvs. 0,7
mio. kr. mindre
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Kobberbakkeskolen
 Der er i forslaget til omorganisering på Kobberbakkeskolen i alt beregnet en driftsbesparelse på 3,5 mio. kr. i 2020. De samlede drifts- og anlægsudgifter er i 2019 0,95
mio. kr., idet der blandt andet i 2019 bliver etableret faglokaler for 1,75 mio. kr.
Lille Næstved Skole
 Der er beregnet øgede kørselsudgifter på 0,08 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. i 2020
Buffer
 Der er indregnet en samlet buffer på 0,3 mio. kr. i både 2019 og 2020
Samlet økonomisk resultat – på tværs af Holmegaardskolen, Kobberbakkeskolen og
Lille Næstved Skole
 I 2020 vil der kunne frigøres midler på 5,95 mio. kr. uanset om forslag 1 eller 2 for Holmegaardskolen vælges


I 2019 vil der være merudgifter på samlet set 0,85 mio. kr., hvor forslag 1 indgår og
1,65 mio. kr., hvor forslag 2 indgår

Den videre proces
Nærværende høringsmateriale sendes i høring hos skolebestyrelserne for de seks folkeskoler,
de enkelte skolers virksomheds-MED, Område-MED, elevråd, de faglige organisationer (DLF,
BUPL, FOA og Skolelederforeningen), handicaprådet samt lokalrådene.
Forslaget sendes i høring frem til 25. november 2018 kl. 12.00.
Efter høringens afslutning vil der blive samlet op på de indkomne høringssvar, hvorefter Børne- og Skoleudvalget vil behandle sagen den 3. december 2018 og beslutte indstilling til byrådet.
Byrådet behandler sagen på møde 18. december 2018.
I udvalgets forslag er der ikke tale om nedlæggelse af skoler, men alene lukning af matrikler
og ændret klassefordeling inden for den nuværende skolestruktur. Forældre med børn på de
matrikler, der foreslås lukket vil givetvis kunne opleve, at der er tale om ”en lukning af skolen”. For at undgå misforståelser og eventuelle efterfølgende klager foreslås derfor en 8 ugers
høringsperiode gældende fra mandag den 1. oktober 2018.
Alle indkomne høringssvar ved høringsfristens udløb medtages i udvalgets behandling.
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