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Øverød, den 16. september 2019 

 

Skovlyskolens høringssvar ifm. forslag til ændret skolestruktur 

I Skovlyskolens bestyrelse er der overordnet tilfredshed med dette første spæde skridt på vejen i 

tilpasning af Rudersdals skolevæsens geografiske rammer til den forventede elevtalsudvikling. Dog er 

der i bestyrelsen bekymring for den manglende langsigtede økonomiske plan, ligesom vi som den 

eneste tilbageværende 2-sporede skole har opmærksomhed på, at vi i den store sammenhæng fortsat er 

skrøbelige. Vores svar og forslag til ændringer skal ses i det lys. 

Der er som nævnt og bekendt mange udeståender, hvilket fører til vores første varme anbefaling til jer 

politikere  -  HØR OS SKOLEBESTYRELSER inden, der tages drastiske beslutninger om yderligere 

samarbejder på tværs af distrikter fsva. ind- og udskolinger. Vi kender vores nærmiljø, bevæggrunde for 

søgemønstre og daglig færden i og omkring vores skoler, og ønsker at blive taget med på råd. 

Derudover har vi nedenstående specifikke kommentarer, indvendinger og forslag: 

 

Økonomisk råderum  -  ny tildelingsmodel NU 

Den nuværende tildelingsmodel vil med ændringerne være helt uholdbar og en ekstrem 

forskelsbehandling af kommunens borgere.  

Af det fremsendte høringsmateriale fremgår det, at det samlede økonomiske råderum på de af 

kommunens skoler, der indgår i de fem forslag, vil fordele sig således efter en 10-årig indfasning: 

 

Skole Overskud/underskud 

Hørsterkøb-Sjælsø + 5.022.000 kr. 

Bidstrup-Toftevang + 6.698.000 kr. 

Dronninggård-Ny Holte + 11.330.000 kr. 

Vangebo-Nærum + 6.622.000 kr. 

Skovly - 2.446.000 kr. 

 

Med den nye skolestruktur ønsker udvalget ”at skabe bedre økonomiske og faglige rammevilkår for alle skoler”. 

Dette er i det fremsatte forslag til ny skolestruktur IKKE imødekommet for Skovlyskolen. Snarere er 

Skovlyskolen ladt tilbage med underskud blandt naboskoler med markante overskud, som kan bruges til 

at skabe gode faglige rammevilkår for eleverne. 

 BORGMESTER SCHNEIDERSVEJ 40,  2840 HOLTE   
 

TELEFON 45 42 37 22        

EMAIL SKOVLYSKOLEN@RUDERSDAL.DK SKOVLYSKOLEN 



2/3 
 

 

 

Basisbeløbet pr. skole bør derfor hæves markant og det elevtalsrelateret beløb reduceres til et absolut 

minimum NU. Det er helt utilstedeligt, at skattebetalende forældre kan se ind i en grotesk ulige 

fordeling af ressourcerne på skoleområdet samtidig med, at muligheden for det frit skolevalg reduceres 

til næsten ikke-eksisterende i forbindelse med reduktion af det samlede antal udbudte pladser. 

Det er helt uacceptabelt, at der er så stor forskel på, hvilket manøvrerum den enkelte skoleledelse har i 

forholdt til generel skoleudvikling, og at der er så stor forskel på, hvorvidt der eksempelvis kan 

vikardækkes på et fagligt forsvarligt niveau, samt hvorvidt der er mulighed for ekskurtioner, lejrskoler 

mm.  

Forslaget til den ændrede skolestruktur skal jo bl.a. ses i det lys, at kommunalpolitikerne ønsker at 

bevare skoleudbud i nærmiljøerne, og den model har for Skovlyskolens vedkommende den konsekvens, 

at vi i kraft af vores og vores naboskolers geografi ikke hensigtsmæssigt kan indgå i en større enhed. 

Som ”udkantsskole” vil vi ikke kunne leve med den nuværende tildelingsmodel. 

Kommunalbestyrelsen bør på den baggrund øjeblikkeligt ændre tildelingsmodellen, så kommunens 

børn sikres fair og lige vilkår i deres skolegang. Det skal ikke være afgørende om forældrene betaler 

deres skat fra en adresse i Øverødkvarteret eller eksempelvis Trørødkvarteret.  

Såfremt vi ikke imødekommes på ovenstående, har vi følgende spørgsmål vi ønsker uddybet fra BSU 

snarest: 

Hvad er planen for det forventede underskud Skovlyskolen har udsigt til de kommende år? 

Skovlyskolens økonomiske råderum vil være negativt indtil distriktsændringen er slået helt igennem, og 

vi ønsker på den baggrund en redegørelse for, hvordan det forventes håndteret. Vi vil desuden på det 

kraftigste opfordre til, at de besparelser der skal ske, slår igennem med de nært forestående 

beslutninger, så vi ikke står med en ny sparerunde om et år eller to. 

 

 

Skolerne i Holte set i lyset af specialafdelingernes fremtidige placering 

Som led i ændringerne er det forudsat, at Skovlyskolen samarbejder med Ny Holte-

/Dronninggårdskolen i udskolingen. På Skovly er vi tilhængere af et tæt samarbejde, og vi anbefaler 

derfor, at der indledningsvist tages stilling til, hvorvidt specialafdelingerne forventes at være en del af 

hhv. Dronninggård og Skovly i fremtiden, eller om der tænkes i alternative placeringer.  

Scenarie 1  -  der findes en alternativ placering til samtlige Rudersdals godt 200 specialbørn: 

I det lys vil der være overskydende kapacitet på Skovly, og den kapacitet anbefaler vi, at der allerede nu 

tages højde for i planerne for Ny Holte/Dronninggård. Skovly har fantastiske rammer ude og inde for 

en nutidig læringspraksis, og det ville være ærgerligt ikke at anvende den samlede bygningsmasse til 

netop læring. Derfor foreslår vi, at der tænkes i at supplere udskolingen på Skovly med børn fra Ny 

Holte/Dronninggård distriktet. Vi anbefaler samtidig, at indskolingsbørn så vidt muligt indskrives på 

deres nærmeste skoletilbud, mhp. at styrke nærmiljøets sammenhængskraft og minimere trafikken af 

børn, der ikke kan transporterer sig selv. 
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Scenarie 2  -  specialafdelingerne/-skolerne forbliver i fremtiden som en del af den almene skole: 

På Skovly har der ”altid” været specialbørn, og det har i mange år været en fin balance, hvor de to 

grupper har fungeret som et samlet miljø for elever, personale og forældre. Med indflytningen af 

Egebækbørnene samt placering af generelt mere udfordret børn i såvel special- som almendelen er den 

balance rykket. Det fungerer på Skovly, men det er løbende en udfordring for alle parter. For Skovly er 

det derfor vigtigt nu at markere, at der ikke kan skrues yderligere op for antallet af specialbørn. Flere 

børn i specialafdelingen vil undertrykke almendelen, og det vil utvivlsomt føre til elevflugt på 

almendelen. 

Afslutningsvist vil vi opfordre til, at Skovlyskolens bestyrelse repræsenteres i det udvalgsarbejde, der 

pågår vedr. specialbørnenes fremtid i Rudersdal. Vi undrer os over, at vi ikke allerede er repræsenteret, 

da vi i øjeblikket huser mere end 1/3 del af samtlige kommunens børn med behov indenfor 

specialområdet. 

 

 

 

På skolebestyrelsens vegne 

Charlotte Krogh 

Formand 


