AOV forslag til skoleindskrivning og opdeling i skoledistrikter
Baggrund
På KB-mødet i maj foreslog AOV undersøgt mulighederne for et fælles skoledistrikt for alle tre skoler:
”AOV foreslår at forvaltningen kommer med et oplæg til en ny model for den fremtidige indskrivning til
skolernes 0. klasser. Modellen skal tage udgangspunkt i ét skoledistrikt og skal prioritere søskendegaranti
og dernæst afstanden til nærmeste skole.
Derudover bedes forvaltningen præsentere én eller flere modeller for indskrivning af øvrige elever, hvor der
udover eventuelt søskende og afstand til nærmeste skole, også tages hensyn til den politisk ønskede
klassekvotient”. Forslaget blev stemt igennem af AOVT.
Det har efterfølgende vist sig, at det IKKE er lovligt at have et fælles skoledistrikt for tre skoler, hvorimod
det er tilladt at have såkaldt flydende skoledistrikter gældende for de enkelte klassetrin (jf. Allerød).
Den eksisterende opdeling i de tre skoledistrikter blev godkendt i januar 2018.
Af Styrelsesvedtægten for Dragør Kommunes skolevæsen og SFO’er, som senest er blevet besluttet den
21. juni 2018 af Kommunalbestyrelsen, fremgår følgende kriterier i prioriteret rækkefølge for indskrivning af
børn i 0. klasse:
1. Ved skolestart i 0. klasse overstiger den enkelte klasses klassekvotient ikke 24 elever.
2. Søskendekriterie, der indskrives elever, der i forvejen har søskende gående på skolen ved
skoleårets begyndelse.
3. Afstandskriteriet, elever indskrives efter skolevejens længde, sådan at væsentlige forskelle i afstand
mellem skole og bopæl giver fortrinsret til den nærmest boende (her anvendes rutevejledning til
fods via Google Maps)
4. Kommunens egne borgere går forud for andre.
5. Hvis der efter indskrivning af elever fra skolens eget distrikt er under 24 elever i den pågældende
klasse, kan der – indtil der er 24 elever i klassen – indskrives elever fra andre distrikter i Dragør
Kommune.
6. Hvis der efter indskrivning af elever fra skolens eget distrikt og andre distrikter i Dragør Kommune er
under 22 elever i den pågældende klasse, kan der - indtil der er 22 elever i klassen - indskrives
elever fra andre kommuner.
FORSLAG TIL
NY OPDELING I SKOLEDISTRIKTER OG PRIORITERING AF OPTAGELSESKRITERIER
Dragør har fremover flydende skoledistrikter, hvilket betyder at skoledistrikterne tilpasses årligt, så
klasserne sammensættes optimalt i forhold hensynet til søskende og afstand til skole, idet der ønskes en
relativt jævn fordeling af klassestørrelser og tages hensyn til den politiske beslutning om det maksimale
antal elever pr. klasse. Den foreløbige skoleplacering forventes færdig ultimo januar 2018, hvorefter
forældrene bliver orienteret.
Når indskrivningsprocessen er afsluttet, vurderer forvaltningen, om der er behov for ændringer af
skoledistrikter. Eventuelle ændringer i skoledistrikterne vil efter behandling i Skoleudvalget sendes i høring i
skolebestyrelserne.
Ved indskrivningen gælder følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:
1. Søskendekriteriet, idet der først indskrives elever, der i forvejen har søskende gående på skolen.
2. Ved skolestart i 0. klasse overstiger den enkelte klasses klassekvotient ikke 24 elever.
3. Skoledistrikterne tilpasses, så der gives fortrinsret til den nærmeste boende.
4. Kommunens egne borgere går forud for andre.
5. Hvis der efter indskrivning af elever fra skolens eget distrikt er under 22 elever i den pågældende
klasse, kan der – indtil der er 22 elever i klassen – indskrives elever fra andre distrikter i Dragør
Kommune.
6. Afstandskriteriet, elever fra et andet skoledistrikt kan indskrives efter skolevejens længde, sådan at
væsentlige forskelle i afstand mellem skole og bopæl og uden søskende på skolen giver fortrinsret
til den nærmeste boende (her anvendes rutevejledning til fods via Google Maps)
7. Hvis der efter indskrivning af elever fra skolens eget distrikt og andre distrikter i Dragør Kommune er
under 21 elever i den pågældende klasse, kan der - indtil der er 21 elever i klassen - indskrives
elever fra andre kommuner.

