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Beslutning: Elevtal i 7.-9. klasse 
Åben sag 

Sagsnr.:  20/1649 

Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021 

 

Indledning 

Byrådet vedtog i april 2013, at den maksimale klassestørrelse ved klassedannelse på 
kommunens skoler sænkes fra 28 til 24 elever med udrulning nedefra med start i de 
kommende børnehaveklasser.  
 
I denne sag skal udvalget beslutte, om elevtallet på 7.-9. klassetrin fremadrettet kan 
fastholdes på 28 elever i stedet for 24 elever, da det vil øge skolernes fleksibilitet og bidrage til 
en bedre tilrettelæggelse af udskolingen. 

Retsgrundlag 

Folkeskolelovens § 17, der handler om elevtallet i grundskolens klasser, som ikke må 
overskride 28 elever ved skoleårets begyndelse. 
 
Lokalpolitisk beslutning fra april 2013 om en maksimal klassestørrelse på 24 elever med 
udrulning nedefra. Dog med mulighed for op til 26 elever i klasserne ved tilflytning. 

Relation til vision og tværgående politikker 

Helsingør Kommunes vision om attraktive uddannelsesmiljøer. 

Sagsfremstilling 

Byrådets beslutning om en maksimal klassestørrelse på 24 elever er udrullet siden skoleåret 
2013/2014 med start i 0. klasse. Udrulningen er i indeværende skoleår gældende for alle 
klassetrin til og med 6. klasse. 
 
Der er meget stor forskel på hverdagen i indskolingen og mellemtrinet og så udskolingen. I 
udskolingen tilrettelægges undervisningen langt mere fleksibelt og muligheden for at arbejde i 
større grupper er i langt mindre grad en udfordring end på de mindre klassetrin. 
  
Derfor har skolerne et ønske om, at udrulningen af maksimalt 24 elever i klasserne (med 
mulighed for 26 elever) ikke videreføres i udskolingen, og at det fra skoleåret 2020/2021 skal 
være muligt at have op til 28 elever i klasserne på 7.-9. klassetrin. 
 
Ændringerne i folkeskoleloven fra sommeren 2019 har medført øgede muligheder for at 
konvertere understøttende undervisning til tovoksen-ordninger i udskolingen, og samtidig har 
lempelser i muligheder for holddannelse betydet, at holddannelse kan ske i en væsentlig større 
del af undervisningstiden. Det giver skolerne mere fleksible muligheder i organiseringen af 
undervisningen. Mulighederne betyder, at klassestørrelsen ikke er afgørende på samme måde 
som tidligere. 

Økonomi/Personaleforhold 

Da elevloftet blev indført ved skoleårets start i 2013 fik skolerne tilsammen for 2013 tilført 
473.000 kr. og fra 2014 og varigt fremover fik skolerne tilsammen tilført 1.145.000 kr. årligt. 
Det betyder, at der lå en forudsætning om, at elevloftet i stor udstrækning skulle finansieres af 
skolerne selv, herunder ved de muligheder der lå i at klasseoptimere på de enkelte skoler - og 
skolerne har dermed aldrig modtaget midler tilsvarende skolernes stigende udgifter ved 
indfasning af elevloftet. 
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Hvis elevloftet i udskolingen ikke indføres, vurderedes det i august 2019, at der over en 
årrække kan oprettes 8 færre klasser i udskolingen. Denne vurdering er ud fra de daværende 
elev- og klassetal. Dette vil være fordelt med 2 klasser i Espergærde skoledistrikt, 2 klasser i 
Snekkersten skoledistrikt, 3 klasser i Helsingør skoledistrikt og 1 klasse i Hellebæk. Hornbæk 
indgår ikke i beregningerne, da der her er en fast tildeling til 2 spor. 
 
Da elevloftet på skolerne ikke er finansieret eller kun delvist finansieret, vil det betyde, at det 
vil koste skolerne op mod 5,2 mio. kr. hen over de næste 4 år at fortsætte indfasningen af 
elevloftet i udskolingen. 
 
Såfremt det besluttes at fastholde beslutningen om maksimalt 24 elever også i udskolingen, vil 
det betyde, at skolerne vil skulle have en ekstra bevilling for at implementere beslutningen.  

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse 

Der vil på mødet blive fremlagt høringssvar fra skolebestyrelserne og udtalelse fra MED. 

Indstilling 

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, 
 

1. at den maksimale klassestørrelse på 24 elever gælder for 0.-6. klassetrin.  
2. at udskolingen i 7.-9. klassetrin følger Folkeskolelovens § 17 om maksimalt 28 elever i 

klasserne. 
 

Bilag:  

 


