Bilag 1 - Skolestrukturen
Inddeling i distrikter
Inddeling i skoledistrikter fremgår af liste over vejnavne og husnumre, som offentliggøres på
kommunens hjemmeside. Børn, som bor i skoledistriktet, er garanteret plads på den skole, som
hører til hjemmets adresse, hvis de ikke tidligere har fravalgt skolen ved skoleindskrivning eller
senere i skoleforløbet. I disse tilfælde vil man blive betragtet som kommende uden for distriktet og
optages efter de samme principper som under frit skolevalg.
Skoledistrikterne er illustreret på et geografisk kort som appendiks til dette bilag.
Beslutninger om ændring af skolestruktur tages af byrådet efter udtalelser fra skolebestyrelserne på
de berørte skoler.
Frit skolevalg
Der er frit skolevalg i Høje-Taastrup Kommune. Forældre til skolebørn kan frit søge om optagelse på
en anden skole end distriktsskolen. Der er generelt ingen ventelister til de evt. ledige pladser på
klassetrinnene på en skole, men i forbindelse med skoleindskrivning til 0. klasse, kan den enkelte
skole oprette en venteliste til optagelse af elever uden for distriktet i perioden fra uge 7 frem til d.
1. august. Børnene fordeles efter følgende kriterier, prioriteret i den nævnte rækkefølge:
•
•
•

de, der har søskende på skolen (søskendekriteriet)
de, der bor nærmest skolen (afstandskriteriet)
lodtrækning

Suspension fra skoledistrikter
Byrådet kan suspendere det frie skolevalg i ganske særlige tilfælde for at beskytte særligt sårbare
klasser eller klassetrin. Der kan ikke suspenderes fra det frie skolevalg i et forsøg på at ændre den
socioøkonomiske sammensætning på en skole.
Samdrift af skole og institution
I henhold til folkeskolelovens § 24 a samdrives Reerslev Skole med daginstitutionen Lærken i
Reerslev. SFOen i Reerslev kan – som den eneste SFO i kommunen – optage børn, der går i 4.-6.
klasse på skolen.
Forældrebetaling, personalenormering og tilskud til drift af SFO for børn fra 4.-6. klasse på Reerslev
Skole følger de til enhver tid gældende vilkår for fritidsklubberne i kommunen for samme
målgruppe.
Rammer for klassedannelse
Jf. afsnit om bevillinger og økonomiske rammer (afsnit D i styrelsesvedtægten), er en klasse i HøjeTaastrup Kommunes skoler på maksimalt 28 elever. Pladserne fra elev nr. 25 til 28 i en klasse er
reserveret til tilflyttere inden for distriktet.
Klassetrin – normalklasser, modtageklasser og specialklasser
Undervisning i henhold til folkeskoleloven foregår på 9 folkeskoler, et 10. klassecenter og i
Ungdomsskolens heltidsundervisning.
8 skoler har klasser fra 0.-9. klasse med 1-4 spor på hvert trin.
Reerslev Skole har klasser fra 0.-6. klasse med 1 spor på hvert trin.
Linie 10 har 10. klasse – med det antal klasser, som det aktuelle års elevantal udløser.
Eleverne på Ole Rømer-Skolen har mere undervisning end eleverne på de øvrige folkeskoler. I 0. –
3 kl. er de i skole 33 timer om ugen, mens eleverne i 4. – 6. kl. er i skole 34 timer om ugen.
Fra 7. til 9. klasse er undervisningen på Ole Rømer-Skolen som på de øvrige folkeskoler.
Modtageklasser.
For elever, som er tilflyttere fra udlandet, og som endnu ikke behersker det danske sprog, er der
modtageklasser på Charlotteskolen, Mølleholmskolen, Ole Rømer-Skolen og Linie 10.

Specialklasser.
Der er specialklasser på Borgerskolen, Charlotteskolen, Ole Rømer-Skolen og Mølleholmskolen for
børn med forskellige udviklings- og læringsproblematikker. Eleverne i disse klasser er visiteret via
en vurdering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).
Undervisning i 12 år for elever med behov for særlig vidtgående hensyntagen og støtte.
Elever med behov for særlig vidtgående hensyntagen og støtte (som går på Mølleholmskolen) får
udover de 10 års skoletilbud tilbud om en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Det er PPR, som
visiterer til ungdomsuddannelse.
Kort over skoledistrikter

