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Skolenedlæggelser 2016 

 

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. 

 

Allerød 

Ravnsholtskolen (560) og Engholmskolen (773) lægges sammen og får nyt navn. 

Skovvangskolen (519) og Lillerød Skole (647) lægges sammen og får nyt navn. 

 

Helsingør 

10. klasseskolen Øresund (161) lægges sammen med Ungdomsskolen. 

 

Holbæk 

Katrinedalskolen (625) med afdelingerne Svinninge og Gislinge og Skolen ved Tuse Næs (850) 

med afdelingerne Tuse og Udby lægges sammen. 

Engskovskolen (750) med afdelingerne Jernløse, Undløse og Knabstrup og Tornvedskolen (900) 

med afdelingerne Jyderup og Kildebjerg lægges sammen. 

Kildevangens Skole (550) med afdelingerne Vipperød og Ågerup og Elverdamsskolen (940) med 

afdelingerne Tølløse, St. Merløse, Ugerløse og Stestrup lægges sammen. 

Isefjordskolen (650) med afdelingerne Holbæk og Orø og Sofielundskolen (1.186) i Holbæk lægges 

sammen. 

Otte skoler fordelt på 16 afdelinger bliver altså til fire skoler, som også får 16 matrikler. 

 

Næstved 

Hyllinge Skole (129), Karrebæk Skole (149), Borup Ris Skolen (408) med afdelinger i Fuglebjerg 

og Sandved og Lille Næstved Skole (1.115) med to afdelinger i Næstved lægges sammen. 
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Rønnebæk Skole (185), Sjølundsskolen (544), Sydbyskolen (634) med to afdelinger i Næstved og 

Sct. Jørgens Skole (726) lægges sammen. 

Korskildeskolen (282) i Brøderup og Fladsåskolen (667) i Mogenstrup lægges sammen. 

Herlufmagle Skole (394), Susålandets Skole (512) i Glumsø og Holsted Skole (785) lægges 

sammen. 

Holmegaardskolen (687) i Fensmark og Lundebakkeskolen (395) med afdelinger i Holme-Olstrup 

og Toksværd lægges sammen. 

Kalbyrisskolen (511) og Kildemarkskolen (591) lægges sammen. 

17 skoler fordelt på 21 afdelinger bliver således til seks skoler med 21 afdelinger. 

 

Lolland 

Fjordskolen (776) i Nakskov blev dannet ved en sammenlægning af fire skoler i 2008. Året efter 

blev afdelingen i Vestenskov nedlagt som planlagt ved sammenlægningen. Til sommer nedlægges 

afdeling Madeskov (134). 

 

Bornholm 

Rønneskolen afdeling Østre (430) nedlægges. Skolen (1.342) fortsætter med afdelingerne 

Søndermark og Åvang.  

 

Faaborg-Midtfyn 

Faaborg Sundskole (332) og Toftegårdsskolen (557) i Faaborg lægges sammen og får nyt navn. 0.-

6. klasse kommer til at gå på den nuværende Toftegårdsskolen og 7.-10. klasse på Faaborg 

Sundskole. 

 

Kolding 

Taps Skole (50), som er en specialskole for elever med autisme, flyttes til Rådhusskolen i Vamdrup 

sammen med Specialcenter Grønnebakken (42), der i dag er en afdeling på Skanderup-Hjarup 

Forbundsskole. Skolen får nyt navn. 

Rådhusskolen (65), som er for elever med socioemotionelle vanskeligheder, flytter til gengæld til 

den nuværende Parkskolen i Kolding, hvor Specialcenter Christiansfeld (15) fra Christiansfeld 

Skole også kommer til. Skolen kommer til at hedde Marielundskolen.  
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Parkskolen (100) underviser elever med generelle indlæringsvanskeligheder og flytter ind på 

Bakkeskolen, som er en almindelig folkeskole. Trods den fælles adresse forbliver Parkskolen og 

Bakkeskolen selvstændige skoler. 

Antallet af specialskoler bliver således det samme som i dag, men der vil ikke længere være 

undervisning i Taps Skole. 

 

Vejen 

Lintrup Børnecenter (83) og Rødding Skole (520) lægges sammen. 

 

Vesthimmerland 

Strandby Skole (63) nedlægges og erstattes af en friskole. 

Blære Skole (66) nedlægges og erstattes af en friskole. 

Overlade Skole (85) nedlægges og erstattes af en friskole. 

 

Skive 

Vestsalling Skole og Dagtilbud (625) blev dannet ved en sammenlægning af fire skoler i 2008. Til 

sommer nedlægges afdelingen i Ramsing (36). 

 

Holstebro 

Byskolerne Ellebækskolen (457), Birkelundskolen (550), Sønderlandsskolen (621), Sct. Jørgens 

Skole (623), og Rolf Krake Skolen (660) lægges sammen til én skole med i første omgang fem 

undervisningssteder. I 2017 nedlægges afdelingen Sct. Jørgen Skole og i 2018 følger afdelingen 

Ellebækskolen trop, hvorefter der er én skole med tre afdelinger i Holstebro by. 

 

Thisted 

Hillerslev Skole (87) nedlægges og erstattes af en friskole. 

 

Aalborg 

Specialskolerne Godthåbskolen (14) og Øster Uttrup Skole (19) lægges sammen til august med 

henblik på at flytte ind på en fælles matrikel, når kommunen har fundet en egnet placering. 

 

Brønderslev 
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Flauenskjold Skole (120), Klokkerholm Skole (292) og Hjallerup Skole (653) lægges sammen i 

distrikt Hjallerup. Flauenskjold Skole og Klokkerholm Skole har haft fælles ledelse siden 2011. 

Asaa Skole (170) og Dronninglund Skole (776) lægges sammen i distrikt Dronninglund. 

Øster Brønderslev Centralskole (243), Skolegades Skole (522) og Søndergades Skole (583) lægges 

sammen i distrikt Brønderslev syd. 

Brønderslev Heldagsskolen (34) i Øster-Hjermitslev, Thise Skole (131), Toftegårdsskolen (315) i 

Jerslev og Hedegårdsskolen (973) i Brønderslev lægges sammen i distrikt Brønderslev nord. Thise 

Skole og Hedegårdsskolen har haft fælles ledelse siden 2012. 

12 skoler bliver således til fire skoler med 12 undervisningssteder. 

 

 

Konsekvenser af tidligere beslutninger 

 

Guldborgsund 

Sophieskolen åbner til august og erstatter Fjordskolen (757), som har to afdelinger i Nykøbing efter 

en skolesammenlægning i 2011. Allerede dengang blev det besluttet at bygge en ny skole. 

 

Randers 

Specialskolen Firkløverskolen bestod tidligere af afdelingerne Mørke (30), Jebjerg (53) og Randers 

(63). Den 18. januar 2016 flyttede afdelingerne i Jebjerg og Randers ind i den tidligere 

Rytterskolen, der blev nedlagt i 2015. Firkløverskolen er således blevet reduceret med en afdeling. 

 

Jammerbugt 

Åbybro Skole (1.048) ligger i dag på tre matrikler. Til august samles overbygningen (afdeling Vest) 

og specialafdelingen (afdeling Ulveskov Skole) i en nybygget skole, som ligger på en selvstændig 

matrikel. Indskoling og mellemtrin bliver på den oprindelige Aabybro Skole (afdeling Øst), hvor 

der også er bygget nyt, og hvor størstedelen af de hidtidige bygninger rives ned i sommerferien. 

Dermed går Aabybro Skole fra tre til to undervisningssteder. 

 

 

Kommende skolenedlæggelser  
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København 

Kommunen planlægger at lægge Hyltebjerg Skole (828) og Vanløse Skole (444) sammen i 2017. 

Borgerrepræsentationen træffer beslutning i sagen den 28. april 2016. 

 

Halsnæs 

Hundested Skole (794) blev dannet ved en fusion af to skoler i 2011. I 2017 nedlægges afdeling 

Storebjerg (449). 

 

Høje-Taastrup 

Selsmoseskolen (233) og Gadehaveskolen (343) i Taastrup lægges sammen i løbet af de kommende 

år med 0.-6. klasse på den ene matrikel og 7.-9. klasse på den anden. Der er dog ikke sat årstal på 

endnu, men det kan blive i 2018. 

 

Greve 

Tjørnelyskolen (411) nedlægges i 2017. 

 

 

Nye skoler 

 

København 

Byggeriet af den tresporede Kalvebod Fælles Skole i Ørestad Syd går gang i år. De første elever 

begyndte i 0. klasse i august 2014 og går indtil videre på Ørestad Skole. Den nye skole bliver 

Danmarks første runde folkeskole og ventes at være færdigbygget i august 2018. 

En tresporet skole på Islands Brygge, som skulle stå klar i 2020, bliver alligevel ikke en selvstændig 

skole, men en filial af Skolen på Islands Brygge, som får op mod 2.000 elever. 

Politikerne har netop besluttet at undersøge grundlaget for en ny skole på det nordøstlige Amager. 

 

Frederiksberg 
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Frederiksberg Ny Skole (471) flytter ind i det tidligere og renoverede Frøbel Seminarium til august 

i år, og skolens nuværende faciliteter overtages af Skolen på Nyelandsvej (791), som skal bruge 

dem til sin overbygning. 

 

Gribskov 

Kommunen havde planlagt at bygge en ny skole i Gilleleje, som skulle samle Gilbjergskolens to 

afdelinger i Gilleleje, mens afdelingen i Blistrup skulle bevares. Pengene er afsat, men politikerne 

overvejer, om de fortsat vil bygge en helt ny skole, eller om de vil udbygge afdelingen på Parkvej 

og samle eleverne der. Planen er fortsat at bevare afdelingen i Blistrup. 

 

Guldborgsund 

Sophieskolen åbner til august og erstatter Fjordskolen (757), som har to afdelinger i Nykøbing efter 

en skolesammenlægning i 2011. Allerede dengang blev det besluttet at bygge en ny skole. 

 

Faaborg-Midtfyn 

Heldagsskolen i Vantinge (27) blev en selvstændig skole pr. 1. april 2016. Indtil da var skolen en 

afdeling under Nordagerskolen (548) i Ringe. 

 

Aarhus 

Frederiksbjerg Skole åbner i Aarhus midtby som erstatning for naboen N.J. Fjordsgades Skole 

(842), som blev indviet i 1910. 

 

Herning 

I 2020 står en ny skole klar til 1.110 elever i Hammerum. Skolen erstatter Hammerum Skole og 

Gjellerupskolen. 


