Skoleudvalget

Punkt 10.

Godkendelse af skoledistriktsgrænser ved Østre Havn, 2. behandling
2017-025087
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender,
at Skoledistrikterne i området ved Østre Havn fastlægges jf. sagsbeskrivelsen med virkning fra skoleåret
2017/18.
Beslutning:
Godkendt.
Lisbeth Lauritsen, Jan Nymark Thaysen og Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Sagen er på dagsordenen fordi By- og Landsskabsforvaltningen har henvendt sig til Skoleforvaltningen vedrørende et område ved Østre Havn, hvor der er planlagt et nyt vejforløb. Vejforløbet følger af lokalplanen der
indebærer nybyggeri i området. Da vejløbet følger den nuværende distriktsgrænse og går på tværs af to
skoledistrikter - Vejgaard Østre Skole og Sønderbroskolen -, har By- og Landskabsforvaltningen spurgt hvilket skoledistrikt det nye vejforløb skal tilhøre.
Området har tidligere været udlagt til erhverv/industri. De nuværende distriktsgrænser har således ikke forholdt sig til byggeri med beboelse, og de er ikke logiske, når området udlægges til boliger. De nuværende
distriktsgrænser fremgår af kortet i bilag 1. På kortet er det nye vejforløb markeret med gult. Af bilag 2 fremgår det, hvor der er planlagt boligbyggeri (kortudsnit fra lokalplanen).
Det foreslås, at distriktsgrænsen mellem Vejgaard Østre Skole og Sønderbroskolen flyttes, så den følger
Beddingen (alle numre) og Gasværksvej syd for rundkørslen (nr. 2, 3, 4, 5, 7). Den nye distriktsgrænse
fremgår af bilag 3. Distriktsgrænsen betyder, at det nye vejforløb placeres i Sønderbroskolens distrikt, og at
det planlagte boligbyggeri i området vil tilhøre Sønderbroskolen.
Forslaget træder i kraft fra skoleåret 2017/18.
Konsekvenser
Siden 1. behandlingen af sagen er en ny skoleprognose godkendt i Skoleudvalget. Prognosen viser, at Sønderbroskolens elevtal vil stige med 61 elever frem mod 2028/29. Skolen udnytter kapaciteten og enkelte år
er behovet større end kapaciteten. På Vejgaard Østre Skole viser prognosen at elevtallet vil falde med 31
elever frem mod 2028/19. Skolen har ledig kapacitet.
Distriktsgrænserne kan påvirke elevtallet og dermed prognoserne i de kommende år. De faktiske konsekvenser er ikke beregnet, da en ny prognose netop er udarbejdet. Dermed vil konsekvenserne først blive
beregnet i forbindelse med den prognose der bliver udarbejdet i 2018.
Det skal desuden bemærkes, at konsekvenserne vil afhænge meget af de boligtyper der opføres i området,
idet boligtyperne har stor betydning for hvem der bor i boligerne. Således har andelen af familieboliger i
midtbyen betydning for, om børnefamilierne bosætter sig i byen eller flytter ud i forstæderne.
Forslaget har ingen konsekvenser for nuværende elever, idet der i de berørte områder ikke er nogen elever
indskrevet i Aalborg Kommunes skoler.
Høring
Indstillingen har været i høring i skolebestyrelserne på Sønderbroskolen og Vejgaard Østre Skole.
Høringssvar fra skolebestyrelsen på Sønderbroskolen
Sønderbroskolen er positivt indstillet over for forslaget. Skolebestyrelsen mener, at forslaget vil bidrage til at
skolen får en større andel af etniske danske børn. Skolebestyrelsen er dog også bekymret for om skolen har
kapacitet til at rumme en stigning i elevtallet, og at det derfor kan blive nødvendigt at investere i de fysiske
rammer.
Høringssvar fra skolebestyrelsen på Vejgaard Østre Skole
Skolebestyrelsen mener, at forslaget bør forkastes, da skolebestyrelsen ikke mener, at der foreligger nogen
saglige begrundelser for forslaget.
Forvaltningen bemærkninger til høringssvarene
Høringssvarene giver ikke anledning til at ændre i indstillingen.
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Bilag:
Høringssvar fra Vejgaard Østre Skole
Høringssvar fra Sønderbroskolen
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