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Skolenedlæggelser og skolesammenlægninger 2019
Nedlæggelse:
Undervisningen ophører i bygningerne, og eleverne flyttes til en eller flere andre skoler.

Sammenlægning:
Undervisningsstederne opretholdes, og skolerne fortsætter som én skole på flere matrikler.

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

Elevtal:
Tallet i parentes viser elevtallet, som det fremgår af skolens hjemmeside eller ved henvendelse til
skolen.

Kilder til undersøgelsen: Samtlige lærerkredse i Danmarks Lærerforening

Skolenedlæggelser og -sammenlægninger
Fredensborg
Heldagsskolen Kejserdal er i skoleåret 2018/19 blevet lagt ind i et overordnet resursecenter og
hedder nu Møllevejens Skole (54). Skolen er et dagbehandlingstilbud for elever fra 1. til 10. klasse
med socio-emotionelle udfordringer.

Helsingør
Helsingør Skole (1.842) består af fem matrikler. I øjeblikket udbygges og renoveres Byskolen
(519), og når arbejdet slutter til nytår, nedlægges afdelingen Skolen ved Kongevejen (333). Derefter
består Helsingør Skole afdelingerne Nygård (74), Nordvestskolen (356), Gurrevejen (560) og
Byskolen (852).

Halsnæs
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Specialskolen Bøgebjerggaard (44), der blev lagt sammen med Hundested Skole (665) i 2016,
nedlægges. Eleverne bliver en del af det nye specialtilbud Lillebjerg Skole.

Roskilde
Baunehøjskolen (626) i Jyllinge og Jyllinge Skole (666) lægges sammen.
Peder Syv Skolen (241) i Viby og Dåstrup Skole (405) ved Viby lægges sammen.

Næstved
Afdeling Holme-Olstrup (88) under Holmegaardskolen (939) nedlægges. Holmegaardskolen
fortsætter med afdelinger i Toksværd (112) og Fensmark (739).

Assens
Salbrovadskolen (122) og Assensskolen (379) har haft fælles ledelse siden 2017, men den ordning
hører op.

Aabenraa
I 2012 blev Fladhøjskolen og Rødekro Skole slået sammen til Hærvejsskolen (737) med en plan om
at samle eleverne på den gamle Fladhøjskolen. Udvidelsen ventes at være færdig til januar, så de
451 elever fra afdeling Vestergade kan flytte ind hos deres 286 kammerater.
Specialskolen Fjordskolen (250) flytter til Kruså til sommer. Skolen ligger på to matrikler i
Aabenraa og skal samles på den tidligere Kruså Skole, som har stået tom, siden elever og lærere i
2015 flyttede til den nybyggede Lyreskovskolen i Bov. Fjordskolen skulle være flyttet sidste år,
men det blev udskudt, da ombygningen af Kruså Skole har trukket ud.

Norddjurs
Mølleskolen (92) ved Grenaa nedlægges.
Toubro Børneby i Trustrup (58) og Grenaa-skolerne Vestre Skole (666) og Kattegatskolen (670)
med to afdelinger lægges sammen til en skole på fire matrikler.
Ørum Skole (332) og Børneby Glesborg (117) lægges sammen.
Langhøjskolen (190), Rougsøskolen (150) og Allingåbroskolen (127) lægges sammen. Alle tre
skoler indgår i dag i en børneby, og hvis Undervisningsministeriet giver dispensation til at oprette
én stor børneby, lægges børnebyerne sammen. Ellers bliver det kun skolerne.
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10. Klasse Center Djursland (88) i Grenaa virksomhedsoverdrages til uddannelsesaktøren Viden
Djurs, som tilbyder gymnasie- og erhvervsuddannelser.

Herning
Skolen på Sønderager (400) i Herning nedlægges. Skolen består af en centerklasserække for autister
(122), en talentklasserække for 7. til 9. årgang i idræt og musik (211) og fire 10. klasser (67).
Talentklasserækken lægges under Brændgårdskolen (341), som dermed bliver en skole med to
matrikler, da eleverne i første omgang bliver på den nedlagte skole, indtil en ny afdeling står klar i
foråret 2021 ved Sportscenter Holing 800 meter fra Brændgårdskolen. Centerklasserækken for
autister fortsætter på specialskolen Åmoseskolen (105), og 10. klasse flyttes til Erhvervsskolen
Herningsholm, hvilket betyder, at lærerne virksomhedsoverdrages.
Hammerum Skole (421) og Gjellerupskolen (535) lægges sammen og flytter til januar ind i den
nybyggede Lindbjergskolen i Hammerum.

Holstebro
Nørre Boulevard Skolen (880) i Holstebro blev til i 2017 efter sammenlægning af Ellebækskolen,
Birkelundskolen og Sct. Jørgens Skole og har ligget på de tre matrikler, indtil ombygningen af den
tidligere Birkelundskolen stod klar efter vinterferien i år, så nu er eleverne samlet der. Folkeskolen i
Holstebro by består af undervisningsstederne Nørre Boulevard Skolen, Rolf Krake Skolen og
Sønderlandsskolen. De tre skoler er afdelinger i samme skoledistrikt og har fælles skolebestyrelse,
men hver sin skoleleder, profil og profilråd.

Mariager
I 2011 blev Skelund Sogneskole og Havbakkeskolen i Als ved Hadsund lagt sammen. Nu
nedlægges Havbakkeskolens afdeling Skelund (90), hvorefter skolens i alt 260 elever samles på én
matrikel.
Den matrikelløse skole nedlægges. Skolen består af en lærer, som underviser elever i hjemmet.

Konsekvenser af tidligere beslutninger
Helsingør
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Helsingør Skole (1.842) består af fem matrikler. I øjeblikket udbygges og renoveres Byskolen
(519), og når arbejdet slutter til nytår, nedlægges afdelingen Skolen ved Kongevejen (333). Derefter
består Helsingør Skole afdelingerne Nygård (74), Nordvestskolen (356), Gurrevejen (560) og
Byskolen (852).

Aabenraa
I 2012 blev Fladhøjskolen og Rødekro Skole slået sammen til Hærvejsskolen (737) med en plan om
at samle eleverne på den gamle Fladhøjskolen. Udvidelsen ventes at være færdig til januar, så de
451 elever fra afdeling Vestergade kan flytte ind hos deres 286 kammerater.
Specialskolen Fjordskolen (250) flytter til Kruså til sommer. Skolen ligger på to matrikler i
Aabenraa og skal samles på den tidligere Kruså Skole, som har stået tom, siden elever og lærere i
2015 flyttede til den nybyggede Lyreskovskolen i Bov. Fjordskolen skulle være flyttet sidste år,
men det blev udskudt, da ombygningen af Kruså Skole har trukket ud.

Holstebro
Nørre Boulevard Skolen (880) i Holstebro blev til i 2017 efter sammenlægning af Ellebækskolen,
Birkelundskolen og Sct. Jørgens Skole og har ligget på de tre matrikler, indtil ombygningen af den
tidligere Birkelundskolen stod klar efter vinterferien i år, så nu er eleverne samlet der. Folkeskolen i
Holstebro by består af undervisningsstederne Nørre Boulevard Skolen, Rolf Krake Skolen og
Sønderlandsskolen. De tre skoler er afdelinger i samme skoledistrikt og har fælles skolebestyrelse,
men hver sin skoleleder, profil og profilråd.

Kommende nedlæggelser og sammenlægninger
Egedal
I 2020 nedlægges afdeling Toftehøjskolen (372) under Distriktsskole Ølstykke. Herefter vil skolen
bestå af afdelingerne Hampelandskolen (331) og Maglehøjskolen (498).
I 2021 nedlægges afdeling Søagerskolen (410) under Distriktsskole Smørum. Herefter vil skolen
bestå af afdelingerne Balsmoseskolen (570) og Boesagerskolen (705).

Næstved
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I 2020 nedlægges afdeling Uglebro (197) under Kobberbakkeskolen (1.785). Skolen fortsætter
derefter med afdelingerne Rønnebæk (161), Sydby (419), Sjølund (488) og Sct. Jørgen (520).

Varde
I 2021 nedlægges Sct. Jacobi Skole (486) i Varde og genopstår som specialskole under selvstændig
ledelse og med elever fra specialafdelingen på Lykkesgårdskolen og specialafdelingen Labyrinten
(90) på Trane Skole, afd. Tistrup Skole.
I 2021 nedlægges Brorsonskolen (653) i Varde og rives ned. Samtidig åbner den nybyggede
Frelloskolen med to tredjedele af elevene fra Sct. Jacobi Skole og alle elever fra Brorsonskolen. De
øvrige elever fra Sct. Jacobi Skole fortsætter på Lykkesgårdskolen.

Aarhus
Stensagerskolen (234), som underviser elever med generelle indlæringsvanskeligheder,
gennemgribende udviklingsforstyrrelser, autisme og/eller multiple funktionsnedsættelser, flytter fra
Viby til Hasle, hvor den skal dele matrikel med Ellekærskolen (227). De to skoler fortsætter som
selvstændige skoler. Det er endnu ikke fastlagt, hvornår Stensagerskolen flytter, men det bliver
tidligst i 2020.

Syddjurs
På grund af faldende elevtal stiler kommunen efter at nedlægge den ene af Ebeltoft Skoles (573) to
afdelinger i 2022. Ebeltoft Skole blev dannet i 2012 ved en sammenlægning af Skelhøjskolen og
Toftevangskolen. Planen er at samle eleverne på den tidligere Toftevangskolen, som i dag rummer
0. til 5. klasse (351).

Herning
I 2020 lægges Ørnhøj Skole (90) og Vinding Skole (319) i Sørvad sammen.

Nye skoler i næste skoleår
København
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Til august modtager en ny skole på Sluseholmen ved Sydhavnen elever i børnehaveklasse. I første
omgang får skolen til huse i pavilloner ved Skolen i Sydhavnen med egen daglig leder. I 2020
flytter skolen formentlig til pavilloner på Enghave Brygge, indtil skolen kan rykke ind i nye
bygninger ved årsskiftet 2023/2024. Formelt set kan en skole med under tre årgange og under 100
elever ikke være selvstændig. Derfor tilknyttes den nye skole i de første år administrativt til Tove
Ditlevsens Skole på Vesterbro. Den nye skole har ikke fået navn endnu, men kommunen omtaler
den som Skolen på Sluseholmen.

Hørsholm
Hørsholm Kommune åbner en specialskole med tilbud, som allerede findes i kommunen, blandt
andet til elever med ADHD og et ’sluse-tilbud" til elever, som har svært ved at gå i skole. Skolen
får plads til 40 elever. Den har endnu ikke fået navn.

Halsnæs
Arresø Skole (864) bliver til de to selvstændige Magleblik Skole (609) og Ølsted Skole (255).
Arresø Skole blev til i 2011 ved en sammenlægning af Kregme Skole, Magleblikskolen og Ølsted
Skole med den hensigt, at afdelingen i Kregme skulle nedlægges senest i 2017. Det blev effektueret
i 2014.
Lillebjerg Skole oprettes som en ny specialskole og dagbehandlingstilbud normeret til 80 elever fra
0. til 9. klasse. Halvdelen af dem kommer fra den nuværende Specialskolen Bøgebjerggaard (44),
som siden 2016 har været en afdeling af Hundested Skole (665). Lillebjerg Skole rykker ind i den
tidligere Lilleskolen, som var en del af Storebjergskolen, der sammen med Lerbjergskolen blev til
Hundested Skole i 2011. Afdelingen i Storebjerg blev nedlagt i 2017.
Med nedlæggelsen af afdelingen Bøgebjerggaard og selvstændiggørelsen af de to afdelinger af
Arresø Skole er der ikke flere sammenlagte skoler i kommunen.

Odsherred
I 2014 lagde politikerne ni skoler sammen til henholdsvis Nordskolen (997) og Sydskolen (1.282).
Til sommer bliver afdeling Højby (365) under Nordskolen og afdeling Vig (259) under Sydskolen
igen selvstændige skoler. Vig får desuden genetableret en overbygning. Nordskolen fortsætter med
afdelinger i Nykøbing (fordelt på to matrikler med 200 meters afstand med henholdsvis 210 og 278
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elever), Egebjerg (98) og Odden (46). Sydskolen bevarer sine afdelinger i Asnæs (485), Fårevejle
(333) og Hørve (205).

Lolland
Lolland og Bornholm var de første kommuner, som i stor stil slog skoler sammen. Det skete i 2008.
Mens Bornholm ikke længere har skoler med afdelinger på flere matrikler, gik Lolland den
modsatte vej i 2017 og lagde fire storskoler sammen til to endnu større skoler: Distriktsskole Øst
består af afdelingerne Holeby, Østofte, Rødby samt Borgerskolen og Blæsenborg med
centerafdeling i Maribo. Distriktsskole Vest består af afdelingerne Dannelunde, Ravnsborg i
Horslunde, Søllested samt Byskolen og Stormark i Nakskov.
Nu har politikerne et forslag i høring, som – hvis det bliver vedtaget i slutningen af juni - vil ændre
de to skoler til disse syv skoler:
Borgerskolen (239) fortsætter sammen med Blæsenborg (415) i Maribo.
Byskolen (542) fortsætter sammen med Stormark (566) i Nakskov.
Rødby (391) bliver selvstændig.
Ravnsborg (170) i Horslunde bliver selvstændig skole i en landsbyordning med daginstitution.
Søllested (111) bliver selvstændig skole i en landsbyordning med daginstitution.
Østofte (182) bliver selvstændig skole i en landsbyordning med daginstitution.
Holeby (156) bliver selvstændig skole i en landsbyordning med daginstitution.
Dannelund under den nuværende Distriktsskole Vest nedlægges enten til august eller i januar eller
august 2020.
Samtidig skal specialundervisningen samles i en ny struktur med forskellige tilbud i viften. Det
eksisterende tilbud på Østofteafdelingen og Fjordrækken på Stormarksafdelingen målrettes til mere
vidtgående behandlingstilbud, og Centerafdelingen på Blæsenborg-afdelingen, fortsætter uden
nævneværdige ændringer. De decentrale specialklasser er i dag fordelt på fem afdelinger. I forslaget
ligger, at op mod hver tredje af de elever, der i dag er visiteret til specialtilbud, skal kunne rummes i
almenmiljøet, hvortil resursen fra specialtilbuddet følger med.

Haderslev
Kommunens lagde i stor stil skoler sammen i 2011. I foråret fik de fire skoler med 7. til 9. klasse
mulighed for at få skilt overbygningen ud som selvstændig skole. Gram Skole (328), som ligger på
én matrikel, sagde nej. Det samme gjorde Fællesskolen Favrdal-Fejlstrup Skole. Skolen har 0. til 9.
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klasse i Haderslev (845) og 0. til 6. klasse i Fjelstrup (90). Sønder Otting Skole i Haderslev og
Lagoniskolen i Vojens bliver derimod delt op til august. Begge skoler består i dag af to matrikler
med indskoling og mellemtrin på den ene og overbygning på den anden. På Sønder Otting Skole
hedder elevfordelingen 390/540 og på Lagoniskolen 450/300.

Herning
Holtbjergskolen blev lukket i 2015, og elever og lærere fortsatte på Herningsholmskolen. Til
sommer genåbner Holtbjergskolen som afdeling under Herningsholmskolen med 0. til 3. klasse. 80
til 90 procent af eleverne vil have anden etnisk oprindelse end dansk. Afdelingen skal udbygges til
0. til 6. klasse.
I januar 2020 står Lindbjergskolen klar til 1.000 elever i Hammerum. Skolen erstatter Hammerum
Skole (421) og Gjellerupskolen (535), som lægges sammen til august i år.

Kommende skoler
København
I 2021 bliver Skolen på Islands Brygge (1.300) til en skole med to matrikler, idet udskolingen med
cirka 500 elever rykker ind i en nybygget afdeling. Til den tid forventes det, at skolen har 1.450
elever i alt, og den nye matrikel vil kunne udvides til 780 elever.

Høje-Taastrup
I 2021 åbner Nærheden Skole med elever fra Hedehusene Skole (395) og Charlotteskolen (426),
som begge bliver nedlagt. Der er etableret en ledelse, som udgøres af skoleledelserne på de to
nuværende skoler og en nyansat fusionsskoleleder. Skolen opføres i partnerskab med Lego
Education og skal som eksperimenterende science-skole sikre eleverne kompetencer til fremtidens
samfund. Oprindeligt var skolen planlagt til at åbne i 2020.

Haderslev
I oktober 2020 flytter Sønder Otting Skoles indskoling og mellemtrin ind i en nybygget skole.

Varde
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I 2021 åbner Frelloskolen i Varde med elever fra Sct. Jacobi Skole (486) og Brorsonskolen (653),
som henholdsvis genopstår som specialskole og rives ned.

