
Velkommen til 
borgermøde om ny 
skolestruktur 
Birkerød Gymnasium den 27. august 2019 



Aftenens program 
•  Velkomst 
•  Hvorfor vil vi lægge Toftevangskolen og 

Bistrupskolen sammen? 
•  Pause 
•  Hvad betyder en ændret skolestruktur for 

dit barn? 
•  Hvornår sker hvad? 
•  Tak for i aften  



En skole på to matrikler  

•  Bistrupskolen og Toftevangskolen 
lægges sammen til én skole på to 
matrikler 

•  Den nye skole får én fælles 
ledelse, én fælles skolebestyrelse, 
ét fælles skoledistrikt og ét fælles 
navn. 

•  Det forventes, at udskolingen vil 
blive samlet på den ene af de to 
matrikler 



Rudersdal Kommunes Børne- og Ungepolitik 
 

ü  Læring 
ü  Alle børn og unge skal lære mere og udfordres til at 

udvikle deres læringspotentiale bedst muligt. 
ü  Trivsel 

Ø  Alle børn og unge skal trives bedre, færre børn skal 
mistrives ,og alle skal være aktive deltagere i 
fællesskaber.  

ü  Sundhed 
Ø  Alle børn og unge skal have en sundere og fysisk 

aktiv hverdag samt tilbringe mere tid i naturen. 

Læs mere på skole.rudersdal.dk 



Elevtalsudviklingen i Bistrupskolens og 
Toftevangskolens skoledistrikter 



Skolen får i gennemsnit 33.000 kr. pr. elev, 
og en klasse ’koster’ 750.000 kr.  

Med 18 elever mangler der ca. 
156.000 kr. for at dække 

lønomkostningerne 

Med 24 elever er der ca. 42.000 kr. 
til ekstra ressourcer mv. 



 
Hvad kan vi med en robust økonomi? 

•  Stærke fagmiljøer for de ansatte 
•  Ledelse tæt på kerneopgaven 
•  Tilbud til elever med særlige behov – 

både de dygtige og dem, som har 
brug for støtte 

•  Indbydende nutidige læringsmiljøer. 

 



Politisk enighed om at sikre ro og økonomisk 
stabilitet 

Ø  Pengene til undervisning bliver på skolerne 
Ø  Sparekrav på 4,2 mio. kr. årligt aflyses 
Ø  Tilførsel af ekstra ledelsesressourcer 
Ø  Der afsættes 40 mio. kr. til udvikling af skolernes 

fysiske rammer. 



Plenumdrøftelse 
 



Pause 
 



Erfaringer med matrikelskoler 
•  Bedre økonomi til at lave skole 

•  Ledelse bliver endnu vigtigere 

•  Vigtigt, at alle kan se sig selv i processen 

•  Fokus på potentialer over tid. 

 



Hvordan påvirker det mit barns dagligdag? 
•  Dit barn vil som minimum blive gående på 

sin nuværende skole frem til udskolingen.  
•  Herefter kan der ske to ting: 

•  Enten bliver dit barn gående til og med 9. 
klasse.  

•  Eller også samles udskolingen på én 
matrikel, og dit barn kommer så til at afslutte 
sin skolegang der, hvor udskolingen 
placeres.  





Hvad sker der nu? 
 
•  16. september 2019: Frist for afgivelse af 

kommentarer til forslagene om ny skolestruktur 

•  9. oktober 2019: Børne- og Skoleudvalget behandler 
indkomne svar og forslag til ny skolestruktur 

•  30. oktober 2019: Kommunalbestyrelsen behandler 
forslaget til ny skolestruktur 

•  2. fase af ny skolestruktur: Udskoling, skoleledelse, 
driftsfællesskaber, øget involvering, masterplan på 
bygningsmassen. 



Plenumdrøftelse 
 



Tak for i aften 
 


