Skoleudvalget

Punkt 9.

Godkendelse af forslag stillet af Rådmand Tina French Nielsen, Venstre, om ændring
af Stolpedalsskolens skoledistrikt og principper for fremtidig praksis
2016-071058
Rådmand Tina French Nielsen indstiller, at Skoleudvalget godkender,
at skoledistrikt for adressen Bejsebakkevej 91, 9000 Aalborg, ændres fra Vester Mariendal Skole til
Stolpedalsskolen,
at der én gang årligt fremsendes sag til Skoleudvalget med henvendelser om skoledistriktsændringer.
Beslutning:
Forslaget fra Tina French Nielsen afvises af et flertal bestående af: Lisbeth Lauritsen, Per Clausen og Jørgen
Hein.
Hans Thorup, Jan Nymark Thaysen og Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Beboerne på Bejsebakkevej 91, 9000 Aalborg har henvendt sig til forvaltningen med ansøgning om, at skoledistriktsgrænsen mellem Stolpedalsskolen og Vester Mariendal Skole ændres således, at adressen Bejsebakkevej 91, 9000 Aalborg får tilhørsforhold til Stolpedalsskolen i stedet for Vester Mariendal Skole.
Begrundelsen i ansøgningen er, at ansøger mener, at adressen har et naturligt tilhørsforhold til Stolpedalsskolen, idet huset er det eneste på Bejsebakkevej, der ikke hører til Stolpedalsskolen.
Forvaltningen bemærker, at ansøger i 2015 fik foretaget en adresseændring fra Porsvej 7 til Bejsebakkevej
91.
Nuværende distrikter
Den nuværende skoledistriktsgrænse fremgår af bilag 1.
Skoledistriktsgrænsen langs Bejsebakkevej er placeret så adresser på vestsiden af vejen tilhører Stolpedalsskolen, og adresser på østsiden af Bejsebakkevej tilhører Vester Mariendal Skole.

Begrundet svar
Forvaltningen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes.
Afstanden fra ansøgers bopæl til de to skoler er ens. Det er altså ikke sådan, at en imødekommelse vil betyde kortere skolevej.
En imødekommelse af ansøgningen vil betyde, at elever der bor tættere på Stolpedalsskolen end ansøgeren, men har adresse og udkørsel til anden vej, stadig får Vester Mariendal Skole som distriktsskole.
Begrundelsen ved en godkendelse vil alene være, at ansøger har fået godkendt ny adressebetegnelse. Ansøger er den eneste matrikel, der har udkørsel til Bejsebakkevejs østlige side.
Ansøger har efter reglerne for Frit Skolevalg fået godkendt, at første barn går på Stolpedalsskolen. Der er et
barn mere i familien, der er under skolealderen.
Forvaltningen mener, at en godkendelse kan danne præcedens, og kan udløse en række tilsvarende ansøgninger om mindre reguleringer af skoledistriktsgrænser.
Rådmand Tina French Nielsen anbefaler, at skoledistriktet ændres, så Bejsebakkevej 91 fremover hører til
Stolpedalsskolen.

Frit skolevalg
Reglerne om optagelse efter frit skolevalg fremgår af Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt.
Kompetencen til at afgøre ansøgninger om frit skolevalg ligger hos skolelederen. Optagelse af elever via det
frie skolevalg må dog ikke udløse behov for anlæg og inventar.
Ansøgninger om optagelse på en skole skal imødekommes, hvis klasserne på det konkrete klassetrin har
under 24 elever i gennemsnit pr. 1. februar. Hvis klassen har 24 elever eller derover, kan den modtagne
skole afslå en ansøgning om optagelse jf. det frie skolevalg.
Hvis der er flere ansøgere, jf. frit skolevalg, end skolen ønsker at optage, er prioriteringen:
1. Kommunens egne borgere går forud for andre
2. Søskende til elever på skolen går forud for andre
3. Nærmere boende går forud for fjernere boende
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4. Fører ovenstående hensyn ikke til en prioriteret rækkefølge, afgøres fordelingen ved lodtrækning
Elever fra eget skoledistrikt skal altid optages.
Kommunens forpligtelse til befordring bortfalder ved fravalg af distriktsskole.

Rådmand Tina French Nielsen anbefaler, at Skoleudvalget godkender, at der fra 2018 én gang årligt fremsendes en sag til Skoleudvalget med henvendelser om skoledistriktsændringer.
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Bilag:
Bilag 1 - Kort over skoledistrikter.pdf
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