
Skolenedlæggelser 2014 

 

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.  

Tallet i parentes viser elevtallet, som det fremgår af skolens hjemmeside. 

 

Brøndby 

Specialskolen Tranemosegård (36) nedlægges som selvstændig skole. Afdeling Bækkelund (24) 

fortsætter som en afdeling under Brøndby Strand Skole, og afdeling Tranen (12) bliver en afdeling 

under Brøndbyvester Skole. 

 

Egedal 

Søagerskolen (207), Balsmoseskolen (553) og Boesagerskolen (749) i Smørum lægges sammen. 

Veksø Skole (161), Stengårdsskolen (432), Bækkegårdsskolen (568) og Lærkeskolen (906) i 

Stenløse lægges sammen. 

Hampelandskolen (390), Toftehøjskolen (544) og Maglehøjskolen (617) inklusive Ølstykke 10. 

Klasse Center (111) lægges sammen. 

Slagslunde Skole (174) og Ganløse Skole (661) lægges sammen. 

12 skoler lægges dermed sammen til fire skoler. 

 

Odsherred 

Odden Skole (72), Egebjerg Skole (74), Højby Skole (438), og Skolerne i Nykøbing (691) (skole 

med to afdelinger med 200 meters afstand) lægges sammen til Nordskolen. 

Grevinge Centralskole (137), Vallekilde-Hørve Skole (250), Vig Skole (281), Skolen på Fjorden 

(332) i Fårevejle og Bobjergskolen (480) i Asnæs bliver til Sydskolen. 

Ni skoler lægges dermed sammen til to skoler. 

Forældre i Vig varsler, at de vil åbne en friskole fra skoleåret 15/16. 

 

Kalundborg 
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Specialskolen Tejbjergskolen (44) nedlægges, og elever og lærere flyttes til specialskolen Svallerup 

Skole (35). 

 

Slagelse 

Agersø Skole (1) nedlægges. Skolen har i dag fælles ledelse med Eggeslevmagle Skole. 

Havrebjerg Heldagsskole (47) og Attekærgård Heldagsskole (20) i Dalmose lægges sammen og 

flytter ind i den tidligere Nørrevangskolen, der blev nedlagt i 2012. Her flytter også skole- og 

behandlingstilbuddet Klostermarken Skolen og Center for Specialundervisning i Slagelse ind. 

 

Kolding 

Dronning Dorothea Skolen (89) nedlægges. Det sker efter stor debat, da det er den skole i 

kommunen med flest tosprogede elever. 

 

Vejen 

Gesten Skole (145) og Andst Skole (170) lægges sammen med hver en børnehave og bliver til 

børnecentre med børnehaven, skole og SFO. I forvejen har kommunen et børne- og skolecenter i 

Glejen. 

 

Esbjerg 

Nørremarkskolen (279) i Ribe nedlægges og elever og lærere flyttes til Valdemarskolen, som 

ændrer navn til Ansgar Skole. 

Blåbjerggårdskolen (459) og Vestervangskolen (852) i Esbjerg lægges sammen og får navnet 

Vitaskolen. Det sker efter ønske fra de to skolebestyrelser. Der skal i en periode undervises på 

begge matrikler, men tanken er at samle elever og lærere på den nuværende Vestervangskolen, men 

der er ikke sat tid på endnu. 

 

Viborg 

Ulbjerg Skole (93) får fælles ledelse med Skals Skole. Processen blev indledt for et par år siden 

efter ønske fra forældre og skolebestyrelse. 

Specialskolen Lyshøjskolen (60) i Almind lægges sammen med Nordre Skole (503) i Viborg. 

 

Ringkøbing-Skjern 
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Stadil-Vedersø Skole (71) nedlægges som følge af en principbeslutning fra 2011 om, at politikerne 

skal tage stilling til en skoles fremtid, når elevtallet falder til 75. Skolen erstattes af en friskole.  

Specialskolen Bækgårdsskolen (20) i Skjern nedlægges, og elever og lærere flyttes til Rindum 

Kjærgaard (43) i Ringkøbing. 

 

Skive 

Vestsalling Skole og Dagtilbud har 643 elever på fem adresser, men til sommer nedlægges 

afdelingen i Lihme. Skolen er dannet ved to fusioner. I 2008 blev skolerne i Lem, Lihme, Ramsing, 

Rødding lagt sammen, og i 2011 blev skolen i Balling også en del af Vestsalling Skole.  

Fursund Skole har 150 elever på to adresser. Til sommer nedlægges afdelingen på Fur. I stedet 

opretter forældre Fur Friskole. 

Åkjærskolen har 450 elever på to adresser, men til sommer nedlægges afdelingen Brøndum-

Hvidbjerg. 

 

Morsø 

Nordmorsskolen (108) lægges sammen med M.C. Holms Skole (267) i Nykøbing. 

 

Vesthimmerland 

Den kommunale Specialskole (5) i Farsø nedlægges og eleverne flyttes til specialklasser på Farsø 

Skole. 

 

Konsekvenser af tidligere beslutninger 

 

Halsnæs 

Arresø Skole, afdeling Kregme (tidligere Kregme Skole) nedlægges. Dermed udføres en 

hensigtserklæring fra sammenlægningen i 2011.  

 

Solrød 

Sammenlægningen af Uglegårdsskolen og afdelingen i Jersie effektueres 1. april 2015, hvorefter 

alle skolens 1.260 elever går på den nuværende hovedskole. Tilgangen af nye elever til Jersie er 

stoppet, så afdelingen nu kun har 2. til 5. klasse.  
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Vordingborg 

Præstø Skole mister sin afdeling på Klosternakken. Det blev allerede besluttet, da de to skoler blev 

lagt sammen i 2012. I stedet åbner Præstø Privatskole i bygningerne, mens Præstø Skole fortsætter 

som en skole på kun én adresse. 

 

Kommende skolenedlæggelser 

 

Halsnæs 

Frederiksværk Skole, afdeling Vinderød (tidligere Vinderød Skole) nedlægges 1. august 2015. 

 

Nye skoler på vej 

 

København 

Skolen ved Strandboulevarden og Europaskolen åbner til august.  

De første elever til Skolen på Strandboulevarden på Østerbro begyndte i lokaler på 

Langelinieskolen i august 2013 og rykker med over i det tidligere Finsens Institut, senere Danmarks 

Designskole, der er ved at bliver om- og udbygget. 

Europaskolen ligger i de første år på Skolen på Sydhavnen, men forventer at flytte ind i en nybygget 

skole i Carlsberg Byen i 2018. Skolen skal give udenlandske arbejdstagere mulighed for at få deres 

børn i en international skole. Skolen bliver en afdeling under Sankt Annæ Gymnasium, men har i 

det daglige sin egen ledelse. 

 

Frederiksberg 

I 2015 flytter Frederiksberg Ny Skole ind i det tidligere Frøbel Seminarium. Skolen på Nyelandsvej 

udvides med Frederiksberg Ny Skoles nuværende lokaler og bliver dermed en skole på to matrikler. 

 

Faxe 

Afdeling Vibeeng under Vestskolen i Haslev er netop rykket ind i en nybyggede bygning. 

 

Nyborg 

Som et løfte fra valgkampen skal muligheden for at åbne en indskolingsafdeling under 

Danehofskolen i den nedlagte Skovparkskolen, der ligger i et villakvarter, undersøges. 
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Assens 

Specialskolen Pilehaveskolen i Assens åbner til august efter et års om- og nybygning. Skolen har 

været flyttet midlertidigt til Verninge i dette skoleår. i Verninge. 

 

Esbjerg 

Der etableres 10. klassecenter på den nuværende Blåbjerggårdsskolen med 10. klassestilbud på 

Valdemarskolen i Ribe og på Bakkevejens Skole i Bramming. Det sker under 10. klassecentrets 

ledelse. Til gengæld sløjfes 10. klasse på Fourfeldtskolen, Rørkjær Skole og Vestervangskolen.  

 

Varde 

Lykkegårdsskolen i Varde åbner i nye bygninger i 2015 på grund af skimmelsvamp. 

 

Aarhus 

Frederiksbjerg-byggeriet åbner i 2016 og erstatter N. J. Fjords Gades Skole. 

 

Nye friskoler i nedlagte folkeskoler 

 

Nordfyn 

Klinte Skole blev nedlagt i 2012. Klinte Natur- og Idræts Friskole ventes at åbne i bygningerne til 

sommer. 
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