Skoleudvalget

Punkt 12.

2. behandling af ansøgning om ændring af Nøvling Skoles distrikt
2015-006950
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender,
at vejene Myrtebo, Klokkebo, Kongshøjvej og Agrihøj fra og med skoleåret 2016/17 overføres fra
Gug Skoles distrikt til Nøvling Skoles distrikt.
Beslutning:
Godkendt.
Jørgen Hein var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Skolebestyrelsen fra Nøvling Skole har indsendt en ansøgning vedrørende ændring af Nøvling Skoles
distrikt.
Nøvling Skole ønsker at tilføje vejene: Myrtebo, Klokkebo, Kongshøjvej og Agrihøj, der på nuværende tidspunkt hører til Gug Skoles distrikt til Nøvling Skoles distrikt.
Bestyrelsens begrundelse for ønsket er at sikre en klassestørrelse på ca. 20 elever pr. årgang samt et ønske
om at hele Visse kommer til at høre til Nøvling Skole.
Nøvling Skoles bestyrelse har drøftet deres ændringsforslag med Gug Skoles bestyrelse, men de er ikke
blevet enige om en fælles ansøgning. Derfor foreslås det, at skoledistriktsændringen sendes i høring i Gug
Skoles bestyrelse. Gug Skole har indsendt deres egen ansøgning, der sideløbende bliver behandlet i Skoleudvalget.
På nuværende tidspunkt går langt de fleste elever, der bor på de 4 veje, på Gug Skole, der er deres nuværende distriktsskole. Fordelingen af de nuværende elever i 0.-6. kl. kan ses i nedenstående oversigt:

Gug Skole
Nøvling Skole
Privatskole
Specialklasser andre skoler

Kongshøjvej
23
2
3
1

Agrihøj
13

Myrtebo
8

Klokkebo
7
1

1

Konsekvenser af imødekommelse af ansøgning:


Nøvling Skole har kapacitet til både de børn, der i øjeblikket bor på de 4 veje og går i 0.-6. kl. og til
de børn, som endnu ikke er begyndt i skole. Ændringen af skoledistriktet vil derfor ikke have konsekvenser for kapaciteten på Nøvling Skole.



Gug Skole har på flere klassetrin fyldte klasser, og det er usikkert, hvor mange elever fra andre skoledistrikter, der har mulighed for at komme ind i børnehaveklasserne på skolen. Derfor er der en risiko for, at søskende til elever der går på Gug Skole fremover ikke kan komme ind på skolen, hvis de
ikke længere tilhører Gug Skoles distrikt.

Høring:
Sagsbeskrivelsen har i perioden 18. marts til 27. april været i høring i de to berørte skolers bestyrelser.
Nøvling Skoles bestyrelse anbefaler en godkendelse af indstillingen, og har tilføjet følgende argumenter for
skoledistriktsændringen:








Logisk opdelte skoledistrikter
Kapacitet på Nøvling Skole
Styrkelse af lokalsamfundet i Visse by
Opførelse af Egnsplanvejen
Ny cykelsti binder visse bedre sammen med Nøvling
Godt samarbejde med børnehaverne
Søskendereglen vil give søskende på Gug Skole fortrinsret til skolen
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Gug Skoles bestyrelse mener, at den foreslåede ændring af Nøvling Skoles distrikt er imod forældrenes
ønsker. Gug Skoles bestyrelse har følgende kommentarer til forslaget:











Intet i indskrivningsprocenterne antyder, at distriktsændringen er i forældrenes/borgernes interesse
Forældre i Visse ønsker i høj grad Gug Skole, også når de hører til Nøvling Skoles distrikt
Mange børns aktiviteter er i forvejen rettet mod Gug
Der er samlet set indskrevet 90 elever på Gug Skole, der er bosiddende i Visse
En ændring af skoledistriktet vil skabe en ny ”ø” magen til det nybyggede område ved Prins Paris Allé
Fra flere af de veje der foreslås flyttet er der omkring 500 m til Gug Skole via cykelsti
Det vil være rigtigst at høre forældre bosiddende i Visse
I dag kan dem der hører til Gug Skoles distrikt vælge Nøvling Skole
Hvis distriktet ændres vil Gug Skole uundgåeligt komme til at afvise søskende ved kommende indskrivninger
Mener resultatet af ændringen bliver større søgning mod privatskoler

Bestyrelsen gør desuden opmærksom på, at de undrer sig over, at deres henvendelse ikke er indstillet til
godkendelse, at de fik høringsmateriale om Nøvling Skoles distriktsændring før svar på egen ansøgning, og
at de kunne læse beslutningen i Nordjyske, før de selv modtog et officielt svar.
Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer.
Tidsplan for høring:

Tid
17. marts 2015
18. marts 2015 - 27. april 2015
19. maj 2015
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Aktivitet
1. behandling i Skoleudvalget
Høringsperiode
2. behandling i Skoleudvalget
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Bilag:
Ansøgning om omlægning af skoledistrikt
Kort over Skoledistrikter.pdf
Høringssvar Gug Skole.msg
Høringssvar Nøvling Skole - skoledistrikter - april 2015.pdf
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