Skoleindskrivning 2022/2023
Skolebestyrelsen på Dragør Skole finder det positivt, at BFKU ønsker at høre Skolebestyrelsens input, inden
der træffes en endelig beslutning om løsning på skoleindskrivning for skoleåret 2022/2023.
Skolebestyrelsen stiller sig undrende overfor, at der ikke har været et bedre overblik over den demografiske
udvikling i Dragør, så man på et tidligere tidspunkt, kunne have igangsat en udviklingsproces på
skoleområdet. Skolebestyrelsen er derfor bekymret for, at man finder en kortsigtet løsning for skoleåret
2022/2023 uden kig på det lange perspektiv med de konsekvenser, det måtte medføre. Derfor opfordres
det politiske niveau til at vurdere, om der er behov for et permanent 9. spor og træffe endelig beslutning
ud fra den forventede demografiske udvikling, så skolerne og forældrene kender de fremtidige vilkår for
skolerne i Dragør.
For Dragør Skole anses en klassekvotient på max 24 elever for passende, når der ses på klasselokalernes
størrelse samt skolens øvrige fysiske rammer. Det taler for oprettelse af et 9. spor, hvilket Skolebestyrelsen
mener der må findes økonomi til uden for det allerede eksisterende budget på skoleområdet.
Ud fra de enkelte skolers bygningsmasse opfatter Skolebestyrelsen, at et 9. spor vil give 3 forskellige skoler
med henholdsvis 4 spor, 3 spor og 2 spor. Da der alt andet lige vil være stordriftsfordele på en skole med
mange spor, bliver det endnu vigtigere at sikre, at skolerne har ligeværdige pædagogiske rammer. Uanset
antallet af elever i klasserne, så skal hver klasse have en underviser. Det nødvendiggør, at der laves en
anden tildelingsmodel, hvor der tages udgangspunkt i en kombineret klasse- og elevtildelingsmodel, der
reelt sikrer ligeværdige pædagogiske rammer og dermed ligeværdige skoler.
Beslutter man i stedet at bevare de 8 spor og dermed en høj klassekvotient i de kommende 0. klasser, vil
der være behov for at kunne lave holddeling, som kræver øgede økonomiske midler.
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