Dragør Kommune
ATT: Kommunalbestyrelsen
Asger Villemoes Nielsen, Direktør
Rasmus Johnsen, Skole – og Kulturchef

Dragør 26.11.2019

Høringssvar vedrørende skoleindskrivning og skoledistrikter 2020-2021
Som skolebestyrelse på Nordstrandskolen ønsker vi forudsigelighed i økonomien, og bakker derfor op om,
at de kommende 0. klasser der skal indskrives til skoleårets start i 2020, fordeles ligeligt på skolerne sådan,
at der opnås en klassekvotient på 23,5 elever per klasse. Nordstrandskolen er inde i en økonomisk
genopretningsfase og det er derfor af yderste vigtighed at klassekvotienten i de 3 indskrevne klasser ikke
bliver under 23,5 elever per klasse, således at skolen ikke mister del i den økonomiske tildeling.
Vi bakker ligeledes op omkring at man anvender dynamiske skoledistrikter, for at få skabt denne ligevægt.
Skolebestyrelsen på Nordstrandskolen er dog meget uenig i måden hvorpå skoledistrikterne foreslås
ændret således, at der kan afgives 6 elever fra distriktet, nuværende tilhørende Nordstrandskolen til
Dragør Skole.
Infrastrukturen der understøtter en sikker skolevej fra den nordøstlige del af distriket, fører ned ad D.B
Dirchsens Alle til lysreguleringen på Ndr Dragørvej og videre ad stisystemet mod syd til Nordstrandskolen.
Den foreslåede ændring vil medføre at børn bosiddende i den nordøstlige del af kommunen mister en
sikker skolevej på vej mod Dragør Skole. Der findes ingen sikker skolevej i lige linje fra den nordøstlige del
af distriktet ned mod Dragør Skole. Det finder skolebestyrelsen på Nordstrandskolen meget
uhensigtmæssigt, og dette faktum gør at skolebestyrelsen på Nordstrandskolen samlet set er imod at
skoledistrikterne tilpasses sådan som administrationen har anbefalet i bilaget Kort 3 i sagsfremstillingen.
Skolebestyrelsen på Nordstrandskolen foreslår i stedet for, at det nuværende distrikt tilpasses i den sydlige
del af distriktet, sådan at børn i vængekvarteret har sikker skolevej nordpå ad Lundegårdsstrandvej, under
Hartkornsvej og videre ad Lundevej stisystemet ned til Dragør skole. I dette vængekvarteret bor ligeledes
børn uden større søskende i et antal svarende, til det antal der skal fordeles til Dragør Skole.
Slutteligt skal Dragør Privat skole nævnes, da adressen hvorfra skolen ønsker at drive skole nu er blevet
offentliggjort. Såfremt at det private initiativ får godkendelse til at drive skole, vil indskrivning til 0. klasse
2020 blive påbegyndt, hvilket vil påvirke indskrivningen på kommunens folkeskoler dramatisk og behovet
for omfordeling vil enten ikke længere være relevant, eller også skal der fordeles helt om, afhængigt af
hvilke elever privatskolen tiltrækker.
Skolebestyrelsen på Nordstrandskolen ser, alene på grund af den meget skrøbelige økonomi i kommunens
folkeskoler, med stor alvor og bekymring, på konsekvenserne af opstart af en privat skole i kommunen.
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