
Sænkelse af klassekapacitet

Resumé

Den 28. september 2022 indgik regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Ventre,
Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance aftale om at sænkte
klasseloftet i folkeskolen fra 28 til 26 elever i 0.-2.klasse. Det nye klasseloft på 26 elever vil
gælde fra skoleåret 2023/24.

Den 21. september 2021 indgik regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Ventre,
Enhedslisten, Alternativt og Kristendemokraterne aftale om at give børn bedre mulighed for at
få udsat skolestarten med ét år. 

Besluttet klassekapacitet er grænsen for elever pr. klasse sat af hensyn til, at der skal være
plads til optagelse af tilflyttede distriktselever i løbet af skoleåret.

Sagen forelægges Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget med henblik på indstille til beslutning
herom i Byrådet. 

Sagsfremstilling

Nærværende sag forelægges Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget med henblik på indstille til
beslutning herom i Byrådet. 

 

Den 28. september 2022 indgik regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Ventre,
Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance aftale om at sænkte
klasseloftet i folkeskolen fra 28 til 26 elever i 0.-2.klasse. Det nye klasseloft på 26 elever vil
gælde fra skoleåret 2023/24.

 

Den 21. september 2021 indgik regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Ventre,
Enhedslisten, Alternativt og Kristendemokraterne aftale om at give børn bedre mulighed for at
få udsat skolestarten med ét år. 

 

For begge aftaler gælder det, at der først efter folketingsvalget tages stilling til fremsættelse af
lovforslag. Kommunen skal indtil da administere efter gældende lov. Dog har administrationen
behov for at kunne udvise rettidig omhu i henhold til at imødegå de processer, der vil forventes
at komme på den anden side af valget. 

 

Derfor anbefaler administrationen, at klassekapaciteten for folkeskolerne i Kerteminde
Kommune nedskrives. Klassekapaciteten er grænsen for elever pr. klasse og sættes af hensyn
til, at der skal være plads til optagelse af tilflyttede distriktselever i løbet af skoleåret - uden der
skal oprettes ekstra klasser. En nedsættelse af klassekapaciten vil betyde, at



skoleindskrivningen i december 2022 tager højde for det nye klasseloft. Anbefalingen er,
at folkeskolerne skal optage elever bosiddende uden for skoledistriktet op til et maksimum på: 

 

22 elever for 0.-2.klassetrin for nye årgange fra skoleåret 2023/2024

24 elever for 3.-9.klassetrin for nye årgange fra skoleåret 2023/2024

 

Administrationen forslår endvidere, at skolelederen i særlige tilfælde, på baggrund af
individuelle elevvurderinger, kan beslutte at hæve klasse kapaciteten med én elev. 

 

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant. 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Høring

Ingen høring

Politikker og strategier

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Kerteminde Kommune

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet følger administrationens anbefaling og sænker klassekapaciteten. 

Beslutning

Godkendt.

Beslutning på møde Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 09-11-2022 - 09:00

Anbefales.

Beslutning på møde Økonomiudvalg 15-11-2022 - 19:00

Anbefales.


