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Skolenedlæggelser 2017 

 

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. 

 

Kilder til undersøgelsen: Lærerkredsene i Danmarks Lærerforening 

 

København  

Vanløse Skole (412) og Hyltebjerg Skole (813) lægges sammen til den nye Damhusengens Skole. 

 

Gribskov 

Nordstjerneskolen har afdelinger i Helsinge (720) og Ramløse (145). Til august bliver Ramløse 

koblet fra afdelingen i Helsinge og bliver i en fireårig forsøgsperiode gjort selvstændig under sit 

oprindelige navn, Ramløse Skole. Det skal give skolen mulighed for at styrke sin profil, så den kan 

opretholdes. De to afdelinger blev lagt sammen i 2012. 

 

Stevns 

Stevns Dagskole (35) flytter til august fra Boestofte til Hårlev. Ledelsesmæssigt skiftede skolen 1. 

januar 2017 fra Ungdomsskolen til Hotherskolen (497) i Hårlev. 

  

Kalundborg 
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Specialskolerne Svallerup Skole (45) og Kathøjskolen (77) i Kalundborg lægges sammen. 

Rørby Skole (88) og Hvidebækskolen i Jerslev (355) får fælles ledelse. 

 

Lolland 

Nordvestskolen (939) med afdelinger i Nakskov, Horslunde og Søllested og Fjordskolen (700) med 

afdelinger i Nakskov og Dannemare lægges sammen til en skole med fem matrikler i distrikt Vest. 

Maribo Skole (888) med to afdelinger i Maribo og en i Østofte og Søndre Skole (602) med 

afdelinger i Rødby og Holeby lægges sammen til en skole med fem matrikler i distrikt Øst. 

 

Bornholm 

Rønneskolen (1.350) blev til ved en sammenlægning af Østre Skole, Søndermarkskolen og 

Åvangskolen i 2008. Sidste år blev afdelingen Østre Skole nedlagt, og til august bliver afdeling 

Søndermark og afdeling Åvang til selvstændige skoler med henholdsvis 600 og 700 elever. Der 

bliver bygget og renoveret på begge skoler, og derfor holdes Østre åben et stykke ind i næste 

skoleår.  

Skole Nord blev også til i 2008, da Kongeskærskolen, Klemensker Skole og Hasle Skole blev lagt 

sammen. I 2011 blev afdeling Klemensker nedlagt. Sidste år blev skolens to afdelinger i Hasle og 

Allinge delt op i to selvstændige skoler, henholdsvis Svartingedal Skole (175) og Kongeskærskolen 

(238). 

Bornholm går dermed endegyldigt væk fra matrikelskoler og har fra august i år otte folkeskoler 

inklusiv en specialskole og en heldagsskole. 

 

Svendborg 

Svendborg Heldagsskoles (43) afdeling Brydevej (6) nedlægges. Herefter består skolen af to 

afdelinger. 

 

Odense 

Bækholmskolen (44), som underviser AKT-elever, nedlægges. 

 

Assens 

Dreslette Skole (66) i Snave og Skallebølle Skole (104) nedlægges. 
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Salbrovadskolen (142) og Assensskolen (485) får fælles ledelse. 

 

Middelfart 

Skrillingeskolens (64) afdeling Bøgelund (38) ved Strib nedlægges, hvorefter specialskolen består 

af den nuværende hovedskole i Middelfart. 

 

Billund 

Stenderup Skole (108) og Grindsted Søndre Skole (614) lægges sammen. 

 

Horsens 

Specialskolen Bakkeskolen (24) får fælles ledelse med Horsens Ungdomsskole. 

 

Odder 

Vestermarkskolen (372) og Skovbakkeskolen (576) lægges sammen. 

Parkvejens Skole (709) og Ungdomsskolen får fælles ledelse. 

Hundslund Skole (147), Gylling Skole (169), Saksild Skole (188) og Hou Skole (200) får fælles 

ledelse. 

 

Aarhus 

Center 10 Aarhus High School (148) nedlægges. 

 

Silkeborg 

Vinderslev Skole (106), Sjørslev Skole (134) og Kjellerup Skole (687) lægges sammen under et nyt 

navn.  

Kragelund Skole (113) lægges sammen med Funder Skole (377) under navnet Funder-Kragelund 

Skole. Skolerne har haft fælles ledelse siden 2011. 

 

Ikast-Brande 

Vestre Skole (540) i Ikast nedlægges. Skolen har fælles ledelse med Isenvad Skole (110), der som 

konsekvens af nedlæggelsen får fælles ledelse med Ikast Nordre Skole (432). En del elever er flyttet 

fra Vestre Skole til The International School Ikast-Brande, som ligger i Vestre Skoles distrikt.  
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Herning 

Ørnhøj Skole (103) og Vinding Skole i Sørvad (365) får muligvis fælles ledelse. 

 

Mariagerfjord 

Mariagerfjord 10. klassecenter (76) og Søndre Skole i Hobro (405) lægges sammen. 

 

Rebild 

Terndrup Skole (240) og Bakkehusene Skole med afdelinger i Bælum (200) og Blenstrup (70) 

lægges sammen til en skole med tre afdelinger og nyt navn. 

 

Aalborg 

Løvvangskolen (150) i Nørre Sundby nedlægges. 

Vaarst-Fjellerad Skole (156) og Gistrup Skole (715) lægges sammen. 

 

Konsekvenser af tidligere beslutninger 

 

Halsnæs 

Hundested Skole (811) blev dannet ved en sammenlægning af Lerbjergskolen og Storebjergskolen i 

2011. Sidste år blev det besluttet at nedlægge afdeling Storebjerg (449) i år, så til august består 

Hundested Skole af afdelingerne Lerbjerg og Bøgebjerggaard. Der oprettes muligvis en privat 

skole, Skolen ved Havet, i området omkring Storebjerg. 

 

Greve 

Tjørnelyskolen (344) nedlægges i år. Det blev besluttet sidste forår. 

 

Holstebro 

Ellebækskolen (450) og Sct. Jørgens Skole (453) nedlægges som selvstændige skoler, men der 

undervises i næste skoleår på matriklerne som underafdelinger af Nr. Boulevard Skolen (590), mens 

denne skole bygges om. Nedlæggelserne blev vedtaget sidste år i forbindelse med, at fem byskoler 
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fik fælles skoledistrikt og samtidig skulle reduceres til tre undervisningssteder, nemlig 

Sønderlandsskolen (631), Rolf Krake Skolen (680) og Nørre Boulevard Skolen (tidligere 

Birkelundskolen). Der oprettes en friskole som reaktion på skoleændringerne i bymidten. 

 

Struer 

Limfjordsskolen (620) blev dannet i 2015 ved en sammenlægning af Gimsing Skole og Struer Østre 

Skole. Til august samles eleverne som planlagt ved sammenlægningen i afdeling Gimseng, som er 

ved at blive renoveret. 

 

Kommende skolenedlæggelser 

 

Høje-Taastrup 

Selsmoseskolen (230) og Gadehaveskolen (343) i Taastrup lægges sammen i 2018 og gradvist 

samles eleverne i udskolingen på Gadehaveskolens matrikel begyndende med de kommende 7. 

klasser i år. Kommunen er i gang med at ansætte en fusionsleder. 

 

Kalundborg 

Røsnæs Skole (63) nedlægges i 2018 og ser ud til at blive erstattet af en friskole. 

 

Aabenraa 

Specialskolen Fjordskolen (249) flyttes fra Aabenraa til Kruså i 2018. Fjordskolen ligger på to 

matrikler i Aabenraa og samles på den tidligere Kruså Skole, som har stået tom siden 2015, da 

elever og lærere flyttede til den nybyggede Lyreskovskolen i Bov. 

 

Varde 

30. maj vedtager byrådet formentlig en ny dagtilbuds- og skolestruktur, som vil nedlægge Billum 

Skole i 2018. Skolen er en afdeling af Blåvandshuk Skole i Oksbøl. Ifølge forslaget skal Sct. Jacobi 

Skole (506) i Varde omdannes til specialcenter i 2020. Derudover kan fem selvstændige skoler 

blive gjort til filialer til en hovedskole. Den nye Billum Friskole planlægger at åbne til august i år, 
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og politikerne i Varde har sagt ja til, at skolen må leje sig ind på Billum Skole. Det betyder, at en 

folkeskole og en friskole kommer til at dele adresse i det kommende skoleår. 

 

Nye skoler 

 

København 

Den tresporede Kalvebod Fælles Skole i Ørestad Syd står færdig i 2018. De første elever begyndte i 

børnehaveklasse i 2014 og går indtil videre på Dyvekeskolen. Den nye skole bliver Danmarks første 

runde folkeskole. 

Politikerne besluttede i foråret 2016 at undersøge grundlaget for en ny skole på det nordøstlige 

Amager. Den første placering blev opgivet, fordi det var for tæt på Benzinøen. Kommunen har 

netop købt en grund i Holmbladsgade til skolen. 

 

Høje-Taastrup 

I 2021 står en fem-sporet skole klar i stedet for Hedehusene Skole (393) og Charlotteskolen (487). 

 

Helsingør 

Helsingør Skole (1.909) består af fem matrikler. I øjeblikket renoveres Byskolen, og når arbejdet 

slutter i 2019, nedlægges afdelingen Skolen ved Kongevejen. 

 

Herning 

I 2020 står Lindbjergskolen klar til 1.110 elever i Hammerum. Skolen erstatter Hammerum Skole 

(461) og Gjellerupskolen (550). 

 


