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Budgetændring – drift
Besparelse
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Investering
Samlet ændring (Netto)
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2026

43.620
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-1,1

-1,1

-1,1

Personalekonsekvenser
Ændring i antal årsværk
Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé
Ole Rømer-Skolen har to afdelinger på hver sin matrikel med 0.-6. klassetrin, hvor elevernes
bopæl bestemmer på hvilken afdeling de går. Fremover klasseoptimeres som for skoler på én
matrikel. I dag er der klasser helt ned til otte børn på skolen, og ændringen vil betyde at der
dannes klasser med op til 28 børn (faldende til 26 børn fra 2024).
2. Status
Ole Rømer-Skolen er beliggende på to matrikler i henholdsvis Gadehave- og Selsmosekvarteret. I 2023 vil afdelingen i Selsmosekvarteret være beliggende i det nyopførte Børneog Kulturhus.
Gadehaveafdelingen omfatter 0.-9. klassetrin, hvorimod Selsmoseafdelingen omfatter 0.-6.
klassetrin, dvs. at fra 7. klassetrin går alle elever på Gadehaveafdelingen.
Byrådet besluttede i januar 2016 at elever skulle kunne gå i skole i deres boligområde frem til
og med 6. klassetrin. Elevernes bopæl afgør derfor hvilken afdeling de skal gå på i 0.-6.
klasse. Det betyder at der, alt efter elevtal, ikke kan klasseoptimeres, idet der skal være en
klasse på årgangen på begge afdelinger.
De fleste klasser på Ole Rømer-Skolen har mellem 18 og 24 børn i klassen, men der er
enkelte klasser med lave elevtal helt ned på 8 elever. Det er derfor muligt at klasseoptimere
på nogle klassetrin.
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3. Ændringsforslag
Klassedannelsen på Ole Rømer-Skolen foretages som for øvrige skoler, dvs. det samlede
elevtal afgør hvor mange klasser, der tildeles ressourcer til og med et loft på 28 elever (26
elever fra 2024 og frem).
Ud fra den nuværende indskrivning og den fremtidige prognose forventes, at der årligt vil
være én klasse mindre ved at klasseoptimere mellem de to matrikler. Det giver en årlig
besparelse på 0,6 mio. kr. fra skoleåret 2023/2024.
Det skal bemærkes, at besparelsen er anslået, idet det faktiske elevtal kan ændre sig fra år til
år, og kan derfor betyde flere eller færre klasser end forudsat kan klasseoptimeres.
Forslaget kan have 5/12 dels effekt i 2023 og fuld effekt fra 2024.
4. Konsekvens
Ændringen giver mulighed for at klasseoptimere ved at blande eleverne på 2 matrikler, men
kan samtidig betyde, at såfremt der kun er elever til én klasse på de to skoler, så vil der
mangle en årgang på en af matriklerne.
Samtidig vil en sammenlægning af klasser give mindre tid pr. elev end i de små klasser.
Klassestørrelserne skal dog ses i sammenhæng med de særlige puljemidler, der gives til Ole
Rømer-Skolen.
Det skal bemærkes at jævnfør folkeskoleloven er det skolebestyrelsen, der fastsætter
principper for klassedannelsen under hensyntagen til skolens samlede økonomiske ressourcer.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har sammenhæng til:
ISU17 Ole Rømer-Skolen – særlig pulje bortfalder
ISU21 Lærernes undervisningstid øges med 20 timer
7. Bemærkninger fra HU
Medarbejdersiden gør opmærksom på, at forældrene har en begrundet forventning om, at
klasser ikke lægges sammen, hvis de er en del af tilbageflytningen til Børne-/kulturhuset.
Desuden er der mange sårbare og sprogsvage børn på ORS og enhver klasseomdannelse
udfordrer trivsel og grundrytme for eleverne og tager i en periode fokus fra fagligheden. Store
klasser giver læreren mindre tid pr. elev end små.
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