
Skolenedlæggelser 2013 

 

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. 

 

København 

Hillerødgades Skole nedlægges formelt pr. 31. juli, men har ikke haft elever siden efteråret 2012. I 

stedet er specialskolen Frederiksgård Skole fra Vanløse rykket ind bygningerne. 

 

Albertslund 

10. klasseskolen Det 10. Element (161) lægges sammen med Ungdomsskolen til et nyt Ungecenter. 

De 15 lærere overgår til Uddannelsesforbundet, som har overenskomsten på ungdomsskolen. 

 

Greve 

Moeskærskolen (19) i Karslunde er en selvstændig skole for elever fra 0 til 12 år med psykosociale 

vanskeligheder på døgncentret Udviklingscenter Greve. Dagskolen Kirkemosegård (21) har 

tilsvarende elever fra 12 til 17 år. De to skoler har søgt om at få fælles ledelse. Sagen behandles 

politisk til maj. 

 

Stevns 

Store Heddinge Skoles afdeling i Boestofte (164) nedlægges, hvorefter skolen består af matriklen i 

Store Heddinge. 

Hotherskolens afdeling i Hellested (155) nedlægges, hvorefter skolen består af matriklen i Haarlev. 

I Hellested åbner Hellested Friskole. 

Strøbyskolens afdeling i Skelbæk (119) nedlægges, hvorefter skolen består af hovedskolen i Strøby 

og en afdeling med specialklasser i Boestofte. I Skelbæk åbner Skelbæk Friskole. 

 

Kerteminde 
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Skolen ved Noret (182) og Mølkærskolen (454), begge i Munkebo, lægges sammen til en skole med 

navnet Munkebo Skole. Indtil 2015 undervises eleverne i de nuværende bygninger og samles så på 

Mølkærskolen. 

Fjordvangskolen (158) og Kerteminde Skole (458) lægges sammen til en skole med navnet 

Kerteminde Byskole. Indtil 2016 undervises eleverne i de nuværende bygninger og samles så på 

Kerteminde Skole. 

 

Svendborg 

Vestermarkskolens afdeling med værkstedsklasser for elever fra 8. til 10. klasse i Vester Skerninge 

(10) lukkes, hvorefter skolen fortsætter med to afdelinger i henholdsvis Verster Skerninge og 

Ollerup. 

 

Ærø 

Ærø Landsbyskole i Søby (82) og Rise Skole (109) nedlægges. Dermed er der kun Marstal Skole 

tilbage i kommunen. 

 

Fredericia 

Købmagergades Skole (374), og specialskolerne Ryttergrøftvejens Skole (13) og Mølledamskolen 

(80) nedlægges.  

Bredstrup-Pjedsted Fællesskole (240), Alléskolen (451) og Skjoldborgvejens Skole (719) lægges 

sammen til Ullerup Bæk Skolen. Afdelingen på Alléskolen bliver for 7. til 9. klasse og de to andre 

for 0. til 6. klasse. 

Bøgeskov Skole (190), Treldevejens Skole (426), Egumvejens Skole (459) og Skansevejens Skole 

(514) lægges sammen til Kirstinebjergskolen. Treldevejens Skole bliver for 7. til 9. klasse og de tre 

andre for 0. til 6. klasse. 

Lyng Skole (322), Bakkeskolen (380) og Erritsø Centralskole (592) lægges sammen til Erritsø 

Fællesskole. 

Skærbæk Skole (242) og Taulov Skole (671) lægges sammen til Fjordbakkeskolen.  

I alt 12 skoler bliver til fire skoler på flere matrikler. 

Centerklasserækkerne på Skansevejens Skole, Alléskolen og delvist fra Købmagergade Skole bliver 

til Frederiksodde Skole, der etableres på den nuværende Alléskolen med en autismeafdeling på den 

nuværende Skansevejens Skole. 
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Haderslev 

Fællesskolen Hoptrup-Marstrup-Vilstrup (231) bliver samlet i Hoptrup. De to andre afdelinger med 

hver cirka 80 elever nedlægges, og satellitten i Vilstrup overtages sandsynligvis af en friskole. 

 

Sønderborg 

Kværs Skole (36), Bakkenbro Skole (100) i Ullerup, og Egernsund Skole nedlægges. Egernsund 

Skole har ikke haft elever i dette skoleår. I Kværs åbner Kværs Idrætsfriskole. 

Havnbjerg Skole (252) og Nordborg Skole (343) lægges sammen til Nordals Skole.  

 

Billund 

Grindsted Søndre Skoles 10. klasseafdeling udliciteres til Syddansk Erhvervsskole. Lærerne 

fortsætter på Søndre Skole og kan ifølge en aftale mellem kommune og lærerkreds tidligst 

afskediges 1. marts 2014. Med udliciteringen har Billund Kommune ikke et 10. klassestilbud i 

folkeskoleregi. 

 

Aarhus 

Vejlby Skole (337) nedlægges. 

Grønløkkeskolen (524) og Tranbjerg Skole (534) lægges sammen. 

Kolt Skole (190) og Hasselager Skole (489) lægges sammen. 

 

Favrskov 

Vellev Skole (54) nedlægges. I stedet åbner Friskolen Vellev. 

 

Jammerbugt 

Pandrup Skole (293) og Jetsmark Skole (385) lægges sammen. 

 

Kilder: Lærerkredsene i Danmarks Lærerforening. Elevtallene i parentes er fra skolernes 

hjemmesider. 

 

Konsekvenser af tidligere beslutninger 
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Hvidovre 

Sønderkærskolen og Gungehusskolen blev lagt sammen i 2012. Til august samles elevene som 

planlagt på Gungehusskolen. 

 

Gladsaxe 

Marielyst Skole og Høje Gladsaxe Skole blev lagt sammen i 2012 under navnet Grønnemose Skole. 

Til august samles eleverne som planlagt på den gamle Høje Gladsaxe Skole. 

 

Rudersdal 

Kajerødskolen og Parkvejskolen blev lagt sammen i 2012 under navnet Birkerød Skole, Til august 

samles eleverne som planlagt på den gamle Parkvejskolen. 

 

Lemvig 

Flynder Skole i Bækmarksbro og Møborg Skole blev lagt sammen i 2012. Til august samles 

eleverne som planlagt på Flynder Skole, der skifter navn til Tangsø Skole. 

 

Kommende skolenedlæggelser 

 

Dragør 

Store Magleby Skoles afdeling ved Vierdiget lukker i januar 2015. 

 

Halsnæs 

Arresø Skoles afdeling i Kregme nedlægges senest i 2017. 

 

Slagelse 

Atterkærgård Heldagsskole i Dalmose flytter sandsynligvis ind på Havrebjerg Heldagsskole til 

sommer og nedlægges måske som selvstændig skole i 2014.  

 

Esbjerg 
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Nørremarksskolen og Valdemarskolen i Ribe fusionerer i 2014, og eleverne flyttes til 

Valdemarskolen.  

Det samme gør Blåbjerggårdskolen og Vestervangskolen i Esbjerg måske også i 2014. I stedet vil 

politikerne oprette en ny skole i Vestervangskolens bygninger og samle alle 10. klasseelever på den 

nuværende Blåbjerggårdskolen. 

Måske følger Ådalskolen og Fourfeldtskolen i Esbjerg i 2015 efter samme mønster med en 

nyoprettet skole i Fourfeldtskolens bygninger. 

 

Viborg 

Specialskolen Lyshøjskolen nedlægges i 2014. 

 

Nye skoler på vej 

 

København 

Skolen i Sydhavnen åbnede i 2010 med klasser på Bavnehøj Skole og skulle flytte ind i sin egen 

nybyggede skole i år. På grund af brand på den nye skole må elever og lærere begynde i 

midlertidige pavilloner. 

 

Gladsaxe 

Bagsværd Skole flytter til august i år til en nybygget skole, der bygges på nedrevne Søndergård 

Skoles grund. 

 

Faxe 

Vestskolen i Haslev rykker til oktober ind i en nybygget skole. Vestskolen opstod sidste år, da  

Grøndalsskolen i Haslev og Svalebækskolen blev nedlagt. Eleverne blev flyttet til Lysholm Skole, 

der samtidig blev lagt sammen med Terslev Skole og Nordskovskolen, så skolen i dag består af tre 

matrikler. Det er den tidligere Lysholm Skole, der under afdelingsnavnet Vibeeng rykker i nye 

bygninger. 

 

Aarhus 
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Byggeriet af en ny Midtbyskole går i gang i løbet af 2013. Skolen skal erstatte N.J. Fjords Gades 

Skole, som er for lille til at rumme skolens elever. Desuden er der et stort behov for brandsikring og 

modernisering. 

 

Morsø 

Sydmors Skole og Børnehus rykker ind i en nybygget skole efter efterårsferien. 
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