Skoleudvalget

Punkt 6.

Godkendelse af 2. behandling af anmodning fra Ulsted Skole om ændring af
overbygningsskole
2018-030718
Skoleforvaltningen indstiller at Skoleudvalget godkender, 2. behandling af anmodning fra Ulsted Skole om
ændring af overbygningsskole.
Beslutning:
Godkendt.
Maja Torp var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Skoleudvalget godkendte den 29. maj anmodning fra Ulsted Skole om ændring af overbygningsskole, samt
høringsudsendelse i berørte skolebestyrelser.

Baggrund
På baggrund af fælles henvendelse fra Ulsted Skole og Gandrup Skole fremsættes der forslag om, at Ulsted
Skoles skoledistrikt på 7.-9. klassetrin ændres fra Hals Skole til Gandrup Skole. Forslaget er ønsket
gældende fra skoleåret 2018/19, men grundet skolernes planlægning og politisk behandling er dette ikke
muligt, og må derfor udskydes til skoleåret 2019/20.
Forslaget er stillet af skolebestyrelserne fra Ulsted Skole og Gandrup Skole.
Forslaget begrundes blandt andet med, at der de seneste tre år har været 6 ud af 10 elever fra Ulsted Skole,
der har valgt Gandrup Skole som overbygningsskole. Derudover oplyser Ulsted Skole, at et flertal af de
elever, der har flyttet skole inden 7. klasse i perioden 2015-2018, har valgt Gandrup Skole.

Der nævnes flere forklaringer på udviklingen, såsom:


Kortere afstand mellem Ulsted Skole og Gandrup Skole



Sikker skolevej i form af cykelsti, hvilket ikke er tilfældet mellem Ulsted og Hals.



Mange forældre arbejder i Aalborg, hvilket gør, at vejen til Gandrup er mere belejlig.



Et tæt samarbejde mellem sportsklubberne i Gandrup, Ulsted og Vester Hassing, der skaber et lokalt
sammenhold på fritidsdelen som ønskes sammensmeltet med skoledelen.

Skolebestyrelsen på Ulsted Skole udtrykker, at forslaget ikke skyldes et utilfredsstillende eller mangelfuldt
samarbejde mellem Ulsted Skole og Hals Skole.

Skolevalg for elever fra Ulsted Skoles distrikt fra 7. klasse
Skoleår
Antal elever i alt
2013/14
12*
2014/15
21*
2015/16
13*
2016/17
17*
2017/18
16*
2018/19
9**
* Oplyst af Skoleforvaltningen
** Oplyst af Ulsted Skole

Hals Skole
8
13
3
6
5
1

Gandrup Skole
4
8
9
11
8
8

Anden Skole
1
3
2

Gandrup Skole
6

Anden Skole
2

Antal elever der er flyttet fra Ulsted Skole inden 7. klasse
Skoleår
Antal elever i alt
2015-2018
10**
** Oplyst af Ulsted Skole
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Høring
Forslaget har været sendt i høring ved berørte skolebestyrelser herunder skolebestyrelse for Hals Skole,
Ulsted Skole og Gandrup Skole, der alle har indgivet høringssvar.
Høringspart

Indhold

Kommentarer til
hørringssvar

Hals Skoles skolebestyrelse

Skolebestyrelsen på Hals Skole er
opmærksom på udviklingen af et
vigende elevtal, der vælger Hals
Skole som distriktsskole i 7.-9.
klasse og tager anmodningen fra
Ulsted Skole til efterretning.
I forhold til det frie skolevalg ønsker
skolebestyrelsen på Hals Skole en
udvidet mulighed på dette felt, ved
at eleverne får dækning af
transportudgifter på samme vilkår
som de nuværende, hvis de skulle
vælge at flytte til Hals Skole.
Gældende som de nuværende
regler for elever fra 7.-9. klasse i
Ulsted Skoles skoledistrikt.

De nuværende regler vedr.
transportdækning til og fra
skole for elever er kun
gældende, hvis eleven går på
distriktsskolen.
Dermed gælder tilbuddet kun
elever, der vælger
distriktsskolen og i 7.-9. klasse
bor længere væk end 7 km fra
distriktsskolen.
Derved er elever på Hals
Skole kun omfattet tilbuddet,
hvis de opfylder afstandskravet
og de er bosat i skoledistriktet,
ligeså er gældende for elever
på Ulsted Skole i 7.-9. klasse.

Ulsted og Gandrup Skolers
skolebestyrelser
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Skolebestyrelserne for Ulsted og
Gandrup Skoler har indgivet
positive svar i høringsperioden, der
understøtter deres oprindelige
ansøgning og argumenter for at
gøre Gandrup Skole til Ulsted
Skoles overbygningsskole.
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Bilag:
Bilag: Indgivne høringssvar
Bilag: Anmodning fra Ulsted og Gandrup Skolers skolebestyrelser
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