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Skolenedlæggelser 2012 
 

Nedlæggelse: Undervisningen ophører i bygningerne, og eleverne flyttes til 

en eller flere andre skoler.  

Sammenlægning: Undervisningsstederne opretholdes, og skolerne 

fortsætter som én skole på to eller flere matrikler. 

Fælles ledelse: Skolerne er fortsat selvstændige, men deler ledelse. 

 

Gladsaxe 

Specialskolen Lundevang Skole (51) nedlægges og flyttes til Buddinge 

Skole som en gruppeordning. 

Marielyst Skole (473) og Høje Gladsaxe Skole (631) lægges sammen i 

sidstnævntes lokaler med navnet Grønnemose Skole. I skoleåret 12/13 

undervises der dog på begge matrikler. 

10. klasse-centret (262) og Ungdomsskolen samles i Gladsaxe Ungdoms- og 

Uddannelsescenter. Centret skal ligge i den tidligere Gladsaxe Skole 

(nedlagt i 2011), indtil Marielyst Skole er tom for elever.   

 

Glostrup 

Vestervangskolen (419), Skovvangskolen (427), Søndervangskolen (623) og 

Nordvangskolen inklusiv afdelingen Ejbyskolen (691) lægges sammen til én 

skole på fem matrikler, der alle får elever fra 0. til 9. klasse. Dermed får 

Glostrup én stor folkeskole. 

 

Ballerup 

Specialskolerne Lautrupgårdsskolen (26) og Kasperskolen (90) lægges 

sammen. 

 

Hvidovre 

Sønderkærskolen (281) og Enghaveskolen (307) nedlægges. Eleverne på 

Sønderkærskolen bliver på matriklen indtil 2013, mens der bygges til på 

Gungehusskolen (496). 
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Rudersdal 

Kajerødskolen (372) og Parkvejskolen (430) lægges sammen i sidstnævntes 

lokaler. I det kommende skoleår vil skolen dog have til huse på to matrikler, 

mens Parkvejskolen bygges om. 

 

Helsingør 

Skolen ved Kongevej (237), Nordvestskolen (563), Skolen ved Gurrevej 

(598) og Helsingør Byskole (778) lægges sammen under navnet Helsingør 

Skole. 

Skolen ved Rønnebær Alle (333) og Borupgårdskolen (995) inklusiv 

afdelingen i Snekkersten lægges sammen under navnet Snekkersten Skole. 

Espergærdeskolen (305), Tibberupskolen (544), Grydemoseskolen (549) og 

Mørdrupskolen (574) bliver til Espergærde Skole. 

Ti skoler bliver dermed til tre. 

 

Gribskov 

Tingbakkeskolen (324) og Græsted Skole (472) lægges sammen.  

Blistrup Skole (346) og Gilleleje Skole (755) lægges også sammen. Gilleleje 

Skole ligger i forvejen på to matrikler. I Blistrup arbejdes der på at oprette 

en friskole, men det bliver tidligst i 2013. 

Også Ramløse Skole (355) og Helsinge Skole (567) lægges sammen. 

Helsinge Skole består i dag af to matrikler, men efter efterårsferien flytter 

eleverne fra den tidligere Tofteskolen til Helsinge Skole, der er under 

kraftig udvidelse. Skolen skal også rumme et ungdomscenter med 10. 

klasse, produktionsskole og UU-vejledere. 

 

Høje-Taastrup 

Heldagsskolen Øtofteskolen (23) flytter til Sengeløse Skole (337) som en 

selvstændig afdeling med en halv ledelsesresurse og egne lærere. Det sker 

for at spare på drift og vedligehold af bygninger. 
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Lejre 

Kirke Sonnerup Skole (98), Glim Skole (112) og Sæby-Gershøj Skole i 

Sæby ved Kirke-Hyllinge (158) nedlægges. 

 

Holbæk 

Kundby Skole (137), Gislinge Skole (269) og Svinninge Skole (388) lægges 

sammen. 

Hagested Skole (46), Udby Skole (207) og Tuse Skole (578) lægges 

sammen. 

Knabstrup Skole (112), Undløse Skole (153) og Nr. Jernløse Skole (426) 

lægges sammen. 

Ågerup Skole (196) og Vipperød Skole (415) lægges sammen. 

Stestrup Skole (135), Ugerløse Skole (166), St. Merløse Centralskole (226) 

og Tølløse Skole (430) lægges sammen. 

Kildebjergskolen i Mørkøv (442) og Jyderup Kommuneskole (486) lægges 

sammen. 

Østre Skole (418) og Bjergmarkskolen (885), begge Holbæk, lægges 

sammen. 

Orø Skole (68) og Absalonskolen i Holbæk (660) lægges sammen. 

Dermed bliver 21 skoler til otte. 

 

Ringsted 

Kværkeby Skole (114), Vetterslev-Høm Skole (120) og Allindelille Skole 

(131) nedlægges. Det ser ud til, at alle tre bliver erstattet af friskoler.  

Asgårdsskolen i Ringsted (273) og Benløse Skole (522) lægges sammen. 

 

Slagelse 

Vestermose Skole (27) og Nørrevangskolen i Slagelse (652) nedlægges. 

Vestermose Skole erstattes af en friskole. 

 

Næstved 
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10’eren Næstved (175) bliver en del af Sjølundskolen (548), der åbnede som 

ren overbygningsskole sidste år. 10’eren flyttede sidste år ind på 

Sjøllundskolen, men forblev i første omgang en selvstændig skole med egen 

ledelse.  

Heldagsskolen Vallensved (20) bliver en afdeling under Karrebæk Skole 

(182). Skolen flyttede sidste år til Karrebæk Skole, men bevarede i første 

omgang sin selvstændige status. 

 

Faxe 

Grøndalsskolen i Haslev (95) og Svalebækskolen (100) nedlægges, og 

eleverne flyttes til Lysholm Skole (267), der får navnet Vibeengskolen og 

lægges sammen med Terslev Skole (118) og Nordskovskolen (590) til en 

vestskole. I 2013 rykker Vibeengskolen ind i en nybygget skole.  

Hylleholt Skole i Fakse Ladeplads (369), Karise Skole (433) og Rolloskolen 

i Faxe (459) lægges sammen i en østskole. 

Bavneskolen i Dalby (376), Møllevangsskolen i Rønnede (422) og 

Sofiendalskolen i Haslev (758) lægges sammen til en midtskole. 

11 skoler bliver således til tre. 

 

Vordingborg 

Klosternakkeskolen (243) og Abildhøjskolen (580) i Præstø lægges 

sammen, og afdelingen på Klosternakkeskolen nedlægges i 2014. 

Bårse Skole (56) og Svend Gøngeskolen (421) i Lundby lægges sammen. 

Bårse Skole er i dag en afdeling af Abildhøjskolen. 

Ørslev Skole (187), Kastrup Skole (262), Marienberg Skole (523) og 

Islingeskolen (602), begge Vordingborg, lægges sammen.  

Vintersbølle Skole (291) i Nyråd og Langebækskolen (618) lægges 

sammen. Langebækskolen har i dag afdelinger i Stensved, Mern og 

Kalvehave. Afdelingen i Kalvehaven nedlægges til fordel for en 

specialundervisningscenter. 

Hjertebjergskolen (120), Fanefjordskolen (148) og Stege Skole (587), alle 

Møn, lægges sammen. 
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Ti skoler bliver således til fire. 

 

Lolland 

Søndre Skole mister sin afdeling i Rødbyhavn (84), så skolen kun har 

matrikler i Rødby (456) og Holeby (214).  

 

Nordfyn 

Klinteskolen i Bogense (98) og Horsebækskolen i Otterup (121) nedlægges. 

Heldagsskolen, der i dag ligger på to andre matrikler, overtager 

Horsebækskolen.  

Løkkemarkskolen i Uggerslev (80) og Krogsbølle Skole (294) lægges 

sammen.  

Veflinge Skole (110) og Havrehedskolen i Morud (472) lægges sammen. 

Skovløkkeskolen (119), Nordvestskolen (190) og Otterup Skole (391) 

lægges sammen. 

Hårslev Skole (111) og Særslev Skole (232) lægges sammen. 

 

Fredericia 

Herslev Centralskole (53) nedlægges. 

 

Aabenraa 

Bov Skole (150) nedlægges. 

Kruså Skole (278) og Frøslev-Padborg Skole (337) lægges sammen under 

navnet Lyreskovskolen. I 2014 flytter skolen ind i en nybygget skole. 

Fladhøj Skole (325) og Rødekro Skole (534) lægges sammen og får navnet 

Hærvejskolen. I 2016 samles eleverne på Fladhøj Skoles matrikel. 

Rugkobbelskolen (428) og Brundlundskolen (626) i Aabenraa lægges 

sammen og får navnet Kongehøjskolen. I 2014 samles eleverne i 

Rugkobbelskolens bygninger. 

 

Varde 
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Skovlund Skole (91), Lindbjerg Skole (43) og Gårde Skole (65) nedlægges. 

De to første bliver til friskoler. 

Billum Skole (112) og Blåvandshuk Skole (556) får fælles ledelse. 

Horne Skole (135) og Tistrup Skole (292) får fælles ledelse. 

LundeKvong Skole (105) og Nørre Nebel Skole (399) får fælles ledelse. 

Starup Skole (126) og Agerbæk Skole (307) får fælles ledelse. 

 

Billund 

Filskov Skole (128) nedlægges og erstattes af en friskole. 

Enggårdskolen (405) og Søndermarkskolen (476) lægges sammen under 

navnet Billundskolen med 0. til 6. klasse på Søndermarkskolen og 7. til 9. 

klasse på Enggårdskolen. De to skoler skulle have været lagt sammen sidste 

år i Søndermarkskolens bygninger, men det blev droppet, da det viste sig, at 

der ikke var plads til eleverne. 

 

Vejle 

Specialskolen Charlotteskolen (63) i Vejle nedlægges. 

Langelinies Skole (259) og Damhavens Skole (403), begge Vejle, lægges 

sammen. 

Elkjærskolen i Grønbjerg (102), Givskud Skole (117) og Give Skole (628) 

lægges sammen. 

Andkjær Skole (129) og Gaurslund Skole (534) lægges sammen. 

Gadbjerg Skole (111) og Bredsten Skole (241) lægges sammen. 

Nørup Skole og Vandel Skole lægges sammen under navnet Vandel-Nørup 

Skole. Skolerne fik fælles ledelse i 2011 og har 409 elever tilsammen, heraf 

de fleste i Nørup. 

 

Horsens 

Søndermarkskolen (257), Midtbyskolen (378) og Slotsskolen (442) alle 

Horsens, lægges sammen under et nyt navn med overbygningen samlet på 

Slotsskolen. 
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Syddjurs 

Skelhøjeskolen (319) og Toftevangskolen (483) lægges sammen under 

navnet Ebeltoft Skole. 

 

Norddjurs 

Østre Skole (338) og Søndre Skole (378) i Grenaa lægges sammen under 

navnet Kattegatskolen. 

Voldby Skole (132) og Vestre Skole (683) i Grenaa lægges sammen under 

navnet Distrikt Vestre/Voldby. 

 

Favrskov 

Voldum Skole (104) nedlægges og genopstår som friskole. 

 

Randers 

Hald-Kærby Skole (57) nedlægges. Det sker på forslag fra skolebestyrelsen 

på grund af faldende elevtal. 

 

Mariagerfjord 

Søbakkeskolen i Handest (56), Onsild Skole (118), Hobro Nordre Skole 

(393) og Heldagsskolen Kridthuset i Mariager (28) nedlægges. Onsild Skole 

genopstår som friskole. 

 

Rebild 

Hellum Skole (109) nedlægges og erstattes af en friskole. 

Ravnkilde Skole (79) og Haverslev Skole (151) lægges sammen.  

Det sker også får Blenstrup Skole (135) og Bælum Skole (292). 

 

Viborg 

Ulbjerg Skole (98) og Skals Skole (380) får fælles ledelse efter ønske fra 

begge skoler som følge af problemer med at rekruttere ledere til Ulbjerg 

Skole. I 2014 lægges skolerne reelt sammen. 

 



                      marts 2012 

Holstebro 

Ryde Skole (98) og Ejsing Skole (112) nedlægges. De erstattes formentlig 

af friskoler.  

Nørrelandsskolen i Holstebro (392) nedlægges, og eleverne flytter til 

Sønderlandsskolen (490). Der skal undervises på begge matrikler i to år, 

mens Sønderlandsskolen bygges om. 

 

Lemvig 

Møborg Skole i Bækmarksbro (81) nedlægges. 

 

Morsø 

Frøslev Skole (152), Vejerslev Skole (121) og Hvidbjerg Skole (273) 

nedlægges. I det kommende skoleår undervises eleverne i Vejerslev Skole 

bygninger, inden de flytter over på en nybygget skole i byen i august 2013. 

Den økonomisk trængte Karby Friskole benytter nedlæggelsen af Hvidbjerg 

Skole til at flytte til byen. 

 

Jammerbugt 

Tranum Skole (119) og Skovsgårdskolen (289) lægges sammen under et nyt 

navn. Det sker efter ønske fra skolebestyrelsen på Tranum Skole. 

 

Brønderslev 

Thise Skole (115) og Hedegårdsskolen i Brønderslev (730) får fælles 

ledelse. 

Serritslev Skole (78) og Skolegades Skole i Brønderslev (397) får fælles 

ledelse. 

Agersted Skole (105) og Asaa Skole (200) får fælles ledelse. 

 

Frederikshavn 

Hedeboskolen i Skagen (423) og Hånbækskolen (322), Munkebakkeskolen 

(331) og Ørnevejens Skole (411), alle Frederikshavn, nedlægges. De tre 
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sidstnævnte rykker ind i den nybyggede Stjerneskolen, når den står færdig 1. 

januar 2013. 

 

Kilder: Lærerkredsene i Danmarks Lærerforening. Elevtallene i parentes er 

fra skolernes hjemmesider. 

 

 

Kommende skolenedlæggelser 
 

København 

Hillerødgades Skole er i spil til at blive lukket i 2013 

 

Solrød 

Uglegårdsskolen og Jersie Skole fik fælles ledelse pr. 1. januar 2012. Elever 

fra Jersie Skole flyttes gradvist til Uglegårdsskolen i takt med, at den bliver 

udbygget. Jersie Skole lukker helt senest i 2015. En gruppe forældre 

arbejder på at åbne en friskole i Jersie. 

 

Vordingborg 

Klosternakkeskolen i Præstø lægges sammen med Abildhøjskolen til 

sommer og nedlægges i 2014. 

 

Sønderborg 

Bakkenbro Skole i Ullerup, Kværs Skole og Egensund Skole nedlægges i 

2013. De sidste 29 elever på Egensund Skole vil formentlig være flyttet til 

sommer, men officielt kan skolen først nedlægges om et år. I Ullerup og 

Kværs arbejder forældre på at oprette friskoler. 

Nordborg og Havnbjerg Skole lægges sammen efter ønske fra begge skoler. 

 

Esbjerg 

Nørremarkskolen og Valdemarskolen i Ribe lægges sammen i 2014 i 

Valdemarskolens bygninger. 
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Favrskov 

Vellev Skole nedlægges i 2013 og genopstår som friskole. 

 

Viborg 

Ulbjerg Skole og Skals Skole lægges sammen i 2014. 

 

 

Nye skoler på vej 
 

København 

Ørestad Skole åbner i egne bygninger den 16. april 2012 efter at have haft til 

huse på Skolen på Islands Brygge. 

Skolen i Sydhavnen åbnede i 2010 med klasser på Bavnhøj Skole og flytter 

ind i sin egen nybyggede skole i 2013. 

 

Gladsaxe 

Bagsværd Skole flytter til en nybygget skole i 2013, der bygges på 

Søndergård Skoles grund.  

 

Sydmors 

Sydmors Skolen åbner i august 2013 som erstatning for Frøslev Skole, 

Vejerslev Skole og Hvidbjerg Skole, der alle nedlægges i år. 

 

Frederikshavn 

Stjerneskolen åbner 1. januar 2013 og erstatter tre nedlagte skoler i 

Frederikshavn. Til august åbner et nyt 10. klassecenter i byen, Campus. 

 


