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Introduktion og praktiske informationer

Vi optager webinaret
— og sender et link til 

optagelsen ud sammen med 
præsentationen

Hav din smartphone parat
— og gå ind på menti.com i 

internetbrowseren på din 
mobil 

— Vi skal bruge den undervejs
— Koden får I senere

Gode regler for deltagelse
— Sluk for mikrofonen
— Sluk for kameraet
— Slå højttaleren til
— Stil spørgsmål som chatbeskeder, 

så prøver vi at samle op på dem 
undervejs eller efterfølgende

Hvis du oplever huller i forbindelsen
— Deltag på en direkte 

internetforbindelse – ikke VPN via 
dit job

— Brug kabel frem for Wi-fi
— Undgå at slå videoen til
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• Introduktion og praktiske informationer

• Den demografiske udvikling

• Konsekvenser og ”den brændende platform”

• Afrunding

• Virkemidler

Dagsorden



Den 
demografiske 
udvikling



Sammen kan vi 
endnu mere

6

Antal skolebørn er faldet de seneste 5 år
- Og for de fleste kommuner fortsætter trenden

Kilde: Dansk Statistik, FRKM119

Et større antal 
kommuner vil opleve 
over 20% fald i 6-15 

årige fra 2015 til 2025
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Antal skolebørn falder yderligere de næste 5 år

Kilde: Dansk Statistik, FRKM119

Kun 10 ud af 98 
kommuner har en 

prognose med stigning i 
antal 6-15 årige børn fra 

2020 til 2025
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Kommune Antal 6-15 årige Fald i antal 6-15 årige Fald i %

2015 2020 2025 2015-20 2020-25 2015-25 2015-25

Vordingborg 5295 4691 4151 -604 -540 -1144 -22%

Gribskov 5083 4553 4025 -530 -528 -1058 -21%

Thisted 5271 4929 4598 -342 -331 -673 -13%

Sønderborg 9010 8261 7558 -749 -703 -1452 -16%

Lolland 4330 3904 3487 -426 -417 -843 -19%

Hvad betyder det for den enkelte kommune?
Eksempler på antal skolebørn (6-15 årige)

— Fald på 13-22% i antal skolebørn over en 10 årig periode
— Det er for de ovenstående eksempler cirka hver 5. elev og antalsmæssigt 

svarende til en eller flere skoler
— Der skal tænkes innovativt og sættes ind der, hvor det giver størst værdi, 

for at opretholde serviceniveau fremadrettet

Kilde: Dansk Statistik, FRKM119
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Samtidig stiger antal børn i daginstitutionsalder 

Kilde: Dansk Statistik, FRKM119
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Kommune Antal 0-5 årige Stigning i 
antal

Stigning i 
%

2020 2025 2020-25 2020-25

Vordingborg 2164 2264 100 5%

Gribskov 1898 1953 55 3%

Thisted 2644 2722 78 3%

Sønderborg 4052 4104 52 1%

Lolland 1857 1862 5 0%

Hvad betyder det for den enkelte kommune?
Eksempler på antal børn i daginstitutionsalder (0-5 år)

— Stigning på 0-5% i antal 0-5 årige
— En mere moderat stigning i forhold til fald i antal skolebørn
— Der er behov for at finde kapacitet – kan den findes i andre 

bygninger eller løsninger?

Kilde: Dansk Statistik, FRKM119
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Udfordring på tværs af flere aldersgrupper
- En fælles udfordring

Kilde: Dansk Statistik, FRKM119



Konsekvenser og 
”den brændende 
platform”
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Skoler med lave klassekvotienter bliver dyrere pr. elev
- eksempel

Skole X
- 0-9. klasse

- To spor

- 440 elever

Skole Y
- 0-9. klasse

- To spor

- 380 elever

Udgift pr. elev = 37.451 kr. Udgift pr. elev = 40.733 kr.

Besparelse, hvis undervisning for elever på skole Y kostede det 
samme som for elever på skole X = 1,2 mio. kr. om året
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Andre relaterede skoleudgifter bliver også dyrere
- eksempel

Skole X
- 0-9. klasse

- To spor

- 440 elever

Skole Y
- 0-9. klasse

- To spor

- 380 elever

Udgift pr. elev = 5.193 kr. Udgift pr. elev = 6.013 

Besparelse, hvis relaterede skoleudgifter pr. elev på skole Y 
kostede det samme som for elever på skole X = 0,3 mio. kr. om 
året

Skoleleder 675.000

Sekretær 450.000

Pedeller 900.000

Bibliotek 260.000

I alt 2.285.000

X ½

Skoleleder 675.000

Sekretær 450.000

Pedeller 900.000

Bibliotek 260.000

I alt 2.285.000

X ½
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Overkapacitet på arealer og høje bygningudgifter
Eksempel

Mange m2 pr. barn 
kombineret med høje 

bygningsudgifter
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— Skole bygget i 1970’erne
— Står overfor en større renovering
— 15% tomme klasselokaler fundet ved optælling
— Dårlig indeklima og arbejdsmiljø
— Høje driftsudgifter
— Faldende antal elever i forhold til resten af kommunen

— Hvor ligger den i den fremtidige udvikling af kommunen 
— Skal skolen udvikles videre? Og i hvilken form?
— Er kommuneplanstrategien anderledes, så den skal udvikles til 

f.eks. ældreplejen, eller er det et aktiv, som kan frasælges til f.eks. 
arena, bolig, erhverv mm.?

En slidt skole med ledig kapacitet
- Eksempel
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Faldende elevtal
- betydning for serviceniveauet

Forskningsoversigtens konklusion:

Samlet set viser de mange undersøgelser, at elever i små klasser læser en smule bedre end elever i 
klasser med flere børn. Forskellen er lille, men dog statistisk signifikant. I matematik ses til gengæld en 
meget lille negativ effekt, hvor eleverne i de mindre klasser altså klarer sig fagligt lidt dårligere end 
elever i større klasser. Effekten er ikke statistisk signifikant, men det kan ikke udelukkes, at små klasser 
kan påvirke nogle elevers faglige kunnen i den forkerte retning.



Virkemidler
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Virkemidler
- analyse hjælper med at finde steder med størst potentiale
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Faldende elevtal
- mulige ‘greb’ der reducerer udgifter

Holddeling • Folkeskoleloven giver mulighed for holddeling i op til 50 pct. af 
undervisningstiden. Det giver bedst mening, når klasserne er meget 
små (15-16 elever)

Aldersblandet 
undervisning

• Det kan f.eks. være en eller to klasser bestående af 0., 1. og 2. klasse. 
Aldersblandet undervisning er ofte mest udbredt i indskolingen, 
men kan også anvendes i udskolingen

Samdrift på ledelse, 
administration, bibliotek, 
pedelfunktion, SFO mv.

• Lovgivningen understøtter bedst samdrift på tværs af skoler og 
besværliggør ofte samdrift på tværs af områder (f.eks. På tværs af 
skoler, dagtilbud, folkebibliotek, mv.)

Indskolings- og 
udskolingsskoler

• Overveje om nogle skoler kun skal gå til 3. klasse eller 6. klasse eller 
om der skal oprettes en udskolingsskole der samler de ældste elever 
-> Mulighed for optimering af klassekvotienter

Lukke en skole • Ofte sidste udvej



Sammen kan vi 
endnu mere

23

Stigende elevtal 
- Opmærksomhedspunkter

Klassedannelse og 
skoledistrikter

• Stigende elevtal giver mulighed for højere klassekvotienter og lavere 
enhedsudgifter. Det lovgivningsmæssige loft på 28 elever kan dog 
udfordre også her.

• Det kan derfor give god mening at gennemgå sin fremtidige 
klassetalsprognose for evt. risiko for ‘skæve klassetal’

Flydende skoledistrikter 
vs. permanent ændring 
af skoledistrikter

• Er der udfordringer i at ‘ramme’ den rette balance i klassedannelse, 
så er det en mulighed at ændre skoledistrikter, enten år for år eller 
permanent.

• Ændring af skoledistrikter har kun betydning for fremtidige elever, 
og derfor skal der findes løsninger på f.eks. søskendefortrin og evt. 
befordring

Usikkerhed i 
demografiske 
fremskrivninger

• Hvis det stigende elevtal skyldes nye boligområder, så skal man 
være ekstra opmærksomme på byggeprocesser, indflytning mv.

• Hvis der skal ændres på skoledistrikter i nye boligområder skal det 
gøres i god tid og ikke når folk allerede er flyttet ind.

Privatskoleandel kan 
være en ‘game-changer’

• Det kan være svært af forudsige privatskoleandelen for nye 
boligområder og en stigning i befolkningsantallet kan også betyde 
privatskoler der udbygger eller nye der opstår.

Kommuner med stigende elevtal har ofte udfordringer og muligheder af en 
helt anden karakter:
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Prognoser
- Opmærksomhedspunkter
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Bygningsdrifts- og arealoptimering
- Cases til inspiration

Bygningsdriftsoptimering Arealoptimering
I Lyngby Taarbæk Kommune har man skabt det fulde 

overblik over kommunens arealer på bl.a. areal pr. elev, 
bygningsfysisk tilstand, behov samt anvendelsesgrad. 

Grundlag for en samlet bygningsplan for nedrivning, 
tilbygning og modernisering, hvori funktioner samles og 

rum dobbeltudnyttes i langt højere grad.

I Aarhus Kommune har man på baggrund af indsamlet 
data udviklet en arealstrategi der betyder, at hver gang 
man skal modernisere eller nybygge, så arbejder man ud 

fra kommunens arealoptimeringsprincipper. 

Bl.a. har man besluttet at alle klubber skal over tid flytte 
ind på skolerne. Det betyder, at kommunen er i gang 

med at afhænde alle klubbygninger.

I Forsvaret er der etableret nyt forvaltningssystem der bl.a. 
øger decentral kompetence, hvor der efterlades 

incitament til både lokale og centrale beslutninger om 
fortættet anvendelse og optimeret drift. 

Det betyder, at Forsvaret løbende frigør og afhænder 
overskydende ejendomme og opnår økonomi til at øge 

kvaliteten af den blivende bygningsmasse.

Københavns Kommune, Ellebjerg Skole: Grundig 
gennemgang af de driftsmæssige foranstaltninger, 

således at genopretningens indsatsområder sikrer billig 
og nem vedligeholdelse, lang levetid samt en 

reducering i energiforbruget. 

Projektet udvikles i tæt samarbejde med brugerne i en 
intensiv brugerproces.

Vil reducere skolens energiforbrug med 20-25%. 

Optimering af den bygningsmæssige drift

Indeklima F.eks. reduktion varmetab, stand af 
anlæg, genvinding, udskiftning af anlæg

Belysning F.eks. reduktion i W/m2 ved skift til LED 
pærer

Varme F.eks. Indregulering, styring, isolering
Klimaskærm  F.eks. Vinduesudskiftning
Udlicitering Af dele af driften 
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Organisatorisk driftsoptimering
- Cases til inspiration

Aldersblandet           
undervisning

Fælles skole og 
dagtilbudsmatrikel

På Sankt Helene Skole i Gribskov Kommune har 
de aldersblandet undervisning i indskolingen.
Skolen består af to afdelinger med hver ét spor 

og med en fælles udskoling på den ene 
afdeling. 

I den aldersblandede indskoling er børnene sat 
sammen i ét spor, kaldet ‘Store A’, hvor der er 

ca. 30-35 børn fra 6-8 år, svarende til 0.-2. 
klasse. Sporet har en dansklærer, en 

matematiklærer og en klasselærer og 
tilknyttede pædagoger, og undervisningen
tilrettelægges, så den i højere grad passer til 

den enkelte elev. 

Skolen oplever, at organiseringen i 
aldersblandede spor giver gevinster for 

børnene, både fagligt og socialt. ‘Store A’ 
opstod i et skoleår, hvor der blot var 8 børn til 
skolestart i 0. klasse på skolens ene afdeling.

I Morsø Kommune har tre af deres skoler og 
dagtilbud fælles matrikler.

At have fælles matrikel giver unikke muligheder 
for at skabe sammenhæng i børns læring og 
udvikling og brug af fælles arealer kan være 

med til at mindske behovet for arealer og 
optimere brugen af dem.

Fælles matrikler har en særlig fordel, når det 
drejer sig om børns overgange. Den tætte 

adgang til skolen gør skolestarten mere tryg og 
mindre ‘fremmed’ for børn og forældre. De er jo 

allerede vant til at komme der.

Mange kommuner anvender desuden fælles 
skole og dagtilbudsmatrikel til at ‘sikre 

fødekæden’ for de kommunale skoler, hvilket i 
øvrigt også er tilfælde for en del privatskoler 

med tilhørende dagtilbud.



Sammen kan vi 
endnu mere

27

— Stor opbakning
— Politisk, fra forældre, fra medarbejdere og ledere

— Fleksibilitet
— Brug af holddeling og aldersblandet undervisning stiller store krav til lærerne ift. at sikre 

børn og forældrenes tryghed og børnenes læring

— Nytænkning
— Både holddeling og aldersblandet undervisning, samt samdrift på tværs kræver en hel 

del nytænkning og ‘plejer’ skal dø
— Samdrift på tværs af områder kræver i særdeleshed nytænkning og forståelse for, at 

logikker og kulturer er forskellige på tværs af områder

— Lovgivning skal granskes
— Det er en fordel at have helt styr på lovgivningen, når man skal benytte de forskellige 

greb. Nogle gange vil der både være forhindringer og muligheder i lovgivningen.

— En ekstra pose penge
— Det er ofte svært at afprøve og udforske disse greb, uden at det koster ekstra ressourcer, 

som minimum i en overgangsperiode og måske blivende.

Faldende elevtal – Mulige ‘greb’
- hvad kræver det?



Sammen kan vi 
endnu mere

28

Virkemidler



Afrunding
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— Tak for i dag 

— I er meget velkomne til at stille spørgsmål 
bagefter 

— Vi har et stort bagland at trække på, hvis din 
kommune har helt særlige udfordringer eller 
planer

— Er der brug for et webinar nr. 2 – hvilke 
fokuspunkter kunne være interessante?

— Vi kan facilitere ERFA grupper eller hjælpe jer i 
gang

— Link til brochure med inspiration

Afrunding

Rikke Ulslev Degn
Chefrådgiver i Orbicon│WSP, 
Strategisk Rådgivning

Strategisk Bygherrerådgiver

+45 9243 2304
Rikke.Degn@wsp.com

Janne Sørensen
Specialkonsulent i KLK

Specialist på skole- og 
dagtilbudsområdet

+45 3370 3467
jasr@kl.dk


