
Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 08-11-2022

Punkt 105: Forslag om ny organisering og struktur af
dagtilbuds- og skoledistrikterne
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Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget drøfter forslag til organisering og struktur for dagtilbud og skoler i
Nordfyns Kommune fra august 2023.

Administrationens indstilling

Forelægges til udvalgets drøftelse.

Sagens baggrund

Børne- og Ungeudvalget har bedt administrationen om at udarbejde forslag om mulig
fremtidig skole- og dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune med fire distrikter fra august
2023.
Dette betyder, at følgende to distrikter nedlægges:

Distrikt Særslev-Hårslev-Skolen 
Distrikt Kystskolen.

 
Der er beskrevet to bud på nye distriktsgrænser (Kort C og D - se bilag 1 og 2).
Nedenstående sagsfremstilling beskriver, hvordan de to modeller for de foreslåede nedlagte
distrikter deles op i de tilbageværende distrikter.
Endelig og detaljeret forslag til distriktsgrænser udarbejdes til den endelige politiske
behandling i februar 2023.
Ledelser:
Dagtilbud og skole adskilles ledelsesmæssigt.

Pasningsgaranti:
Pasningsgaranti efter Dagtilbudslovens §23 indebærer, at kommunalbestyrelsen skal anvise
en plads i et dagtilbud til børn i alderen fra 26 uger og frem til skolestart, som er tilmeldt
folkeregistret i Nordfyns Kommune. Pasningsgarantien gælder alene for de børn, der ikke i
forvejen har en plads i kommunens dagtilbud.
 
Vejledning om dagtilbud 9109 af 27/2 2015:
267. Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud.
Kommunalbestyrelsen kan således under iagttagelse af kravet om et alderssvarende dagtilbud
og kommunens retningslinjer for optagelse opfylde pasningsgarantien inden for en vifte af
dagtilbud.
 



Pasningsgarantien i Nordfyns Kommune kan fremadrettet ændres fra:
 
"Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud. I stedet
bookes frit blandt ledige pladser i skoledistriktet og kommunen ud fra en række kriterier som
alder, afstand fra hjemmet, åbningstider og typen af dagtilbud."
til:
"Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud. I stedet
bookes frit blandt ledige pladser i eget distrikt."
 
Med færre principper bliver der større handlemuligheder for kommunens pladsanvisning i
forhold til at udnytte ledig kapacitet i alle kommunens dagtilbud i højere grad end det sker i
dag.
 
Forældre har altid ret til at ønske et bestemt dagtilbud, hvorfor ventelisteprocedure
fastholdes.
 
Konsekvens:
Med ændring i pasningsgarantien kan det blive nødvendigt at forlade nuværende
bookingsystem NemPlads og gå over til et andet system, hvor forældrene ikke selv kan booke
plads, men får anvist en plads.
 

Forældrenes frie valgmuligheder til konkret dagtilbud indskrænkes.
Forældrene kan få længere transporttid til deres barns dagtilbud.
De administrative opgaver i Pladsanvisningen øges. Det konkrete tidsforbrug
skal konkretiseres og prioriteres budgetmæssigt.

 
Forslag efter kort C
Forslag C's bærende princip er en styrkelse af dels Distrikt Søndersø, ved at størstedelen af
Distrikt Særslev-Hårslev-Skolen tilgår Distrikt Søndersø, og dels afdeling Særslev ved at
eleverne fra Hårslev tilgår afdeling Særslev. 
 
Konsekvenser for de 4 distrikter:
 
Distrikt Havrehed:

Ingen konsekvenser.

 
Distrikt Søndersø:
Version 1:

Afdeling Særslev ændres til afdelingsskole med 0.- 6. klasse under Distrikt Søndersø.
Afdeling Hårslev nedlægges og elever flyttes til afdeling Særslev.
Dagtilbud organiseres under dagtilbudsledelse for Distrikt Søndersø.
Dagstilbudsbørnene fra Hårslev flyttes til børnehuset Særslev. Der kan eventuelt
etableres ældstegruppe på skolen på grund af kapacitetsudfordringer.
Børnehuset Skamby bevares for at sikre kapaciteten i Distrikt Søndersø.

 
Version 2:



Som version 1, dog med bevarelse af Hårslev Børnehus.

 
Distrikt Bogense:

Afdeling Kongslund nedlægges.

 
Distrikt Sletten:
Version 1:

Afdelingen Løkkemark nedlægges.
Afdeling Krogsbølle ændres til afdelingsskole med 0.- 6. klasse under Distrikt Sletten. 
Børnehuset Fyrtårnet nedlægges.
Børnehuset Dalskovreden nedlægges. 
Børnehuset Græshoppen nedlægges. 
Der etableres børnehus på afdeling Krogsbølle.

 
Version 2:

Afdelingen Løkkemark nedlægges.
Afdeling Krogsbølle ændres til afdelingsskole med 0.- 9. klasse under Distrikt Sletten
(Distriktsgrænsen ændres som viste stiplede linjer i oversigtskort C)  
Børnehuset Fyrtårnet nedlægges.
Børnehuset Græshoppen nedlægges.
Dagtilbudsbørn fra Børnehuset Fyrtårnet og Dalskovreden samles i Børnehuset
Dalskovreden.

 
Version 3:

Variant af version 1 og version 2 med bevarelse af Børnehuset Græshoppen.

 
Forslag kort D
Forslag D's bærende princip er at styrke området omkring afdeling Veflinge i Distrikt
Havrehed ved at udvide Distrikt Havrehed med Gamby, Hårslev og Ejlskov fra Distrikt
Særslev-Hårslev-Skolen.
 
Distrikt Særslev-Hårslev-Skolen opdeles mellem distrikterne i Bogense, Søndersø og
Havrehed. Distrikt Kystskolen opdeles mellem Distrikt Sletten og Distrikt Bogense.
 
Konsekvenser for de fire distrikter:
 
Distrikt Havrehed:
Version 1:

Afdeling Hårslev og Børnehuset Hårslev nedlægges.
Eleverne fra afdeling Hårslev flyttes til afdeling Veflinge.
Børnehuset Veflinge bevares i sin nuværende lokalitet.
Børnehuset Veflinge bør udvides, når Børnehuset Hårslev nedlægges.



 
Version 2:

Som version 1, dog med bevarelse af Hårslev Børnehus med et særligt grundtilskud på
grund af lavt børnetal.

 
Distrikt Søndersø:

Afdeling Særslev ændres til afdelingsskole med 0.- 6. klasse under Distrikt Søndersø
Dagtilbud organiseres under dagtilbudsledelse for Distrikt Søndersø.
Børnehuset Skamby bevares for at sikre kapaciteten i området.

 
Distrikt Bogense:

Afdeling Kongslund nedlægges.

 
Distrikt Sletten:
Version 1:

Afdelingen Løkkemark nedlægges.
Afdeling Krogsbølle ændres til afdelingsskole med 0.- 6. klasse under Distrikt Sletten 
Børnehuset Fyrtårnet nedlægges
Børnehuset Dalskovreden nedlægges. 
Børnehuset Græshoppen nedlægges 
Der etableres børnehus på afdeling Krogsbølle (12,5 mio)

 
Version 2:

Afdelingen Løkkemark nedlægges.
Afdeling Krogsbølle ændres til afdelingsskole med 0.- 9. klasse under distrikt Sletten
(Distriktsgrænsen ændres som viste stiplede linjer i oversigtskort D)  
Børnehuset Fyrtårnet nedlægges.
Børnehuset Græshoppen nedlægges.
Dagtilbudsbørn fra Børnehuset Fyrtårnet og Dalskovreden samles i Børnehuset
Dalskovreden.

 
Version 3:

Variant af version 1 og version 2, dog med bevarelse af Børnehuset Græshoppen.

 
Skoledistrikter og befordringsforpligtigelse
Til hver skole hører der et skoledistrikt, hvor børn, der bor i distriktet, har ret til at gå i skole.
Flere skoler kan ikke have fælles skoledistrikt, men skolen kan have flere afdelinger i
distriktet.
 
Et skoledistrikt kan være forskelligt for de forskellige årgange på grund af svingende



børnetal. Skoledistriktet kan således ændres i forbindelse med indskrivningen til nyt skoleår.
 
Hvis skolevejen for børn boende i distriktet overstiger 2½ km i 0.-3. klasse, 6 km på 4.-6.
klassetrin, 7 km på 7.-9. klassetrin og 9 km i 10. klasse, eller hvis skolevejen er trafikfarlig,
skal kommunen sørge for transport fra hjemmets umiddelbare nærhed til skolen efter et af
kommunalbestyrelsen fastsat serviceniveau. 
 
FynBus tilrettelægger hvert år til skolestart lokalbusruterne ud fra
ovenstående afstandskriterier og elever boende i distriktet, således at lokalbusserne betjener
skolerne efter deres ringetider med en ankomst om morgenen og to hjemkørsler ca. kl. 14.00
og 15.00.
 
Det kommunalt fastsatte serviceniveau definerer elevernes afstand til busstop
/ opsamlingssted op til 1 km for 0-6 kl. og 2 km for 7-10 kl. Køretiden må være op til 75 min.
pr. tur, og eleverne må vente op til 60 min. inden busafgang.
 
Hvis ovenstående ikke kan efterleves for elever der lever op til afstandskriteriet, kan der
arrangeres taxakørsel enten til skole eller nærmeste egnede busstop / opsamlingssted så længe
de øvrige kriterier efterleves.
 
Elever bosiddende i Nordfyns Kommune kan få et to zoners buskort gældende inden for eget
skoledistrikt uden betaling.
 
Nordfyns Kommunes serviceniveau for befordring er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.
Dagtilbudsloven.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Bilag 1 - Kort over model C

Bilag 2 - Kort over model D

Bilag 3 - Revideret d. 4. november - Tids- og procesplan politisk proces - strukturændringer
dagtilbud og skoler

Bilag 4 Børne- og elevtal opgjort oktober 2022



Bilag 5 - Skoleprognose 2022 - 2033 - MODEL C

Bilag 6 - Skoleprognose 2022 - 2033 - MODEL D

Bilag 7 - Kapacitet i udskolingen i Distrikt Soendersoe , Distrikt Sletten og Distrikt Havrehed
ved en udvidelse af distrikterne

Bilag 8 - Fremtidens udskoling

Bilag 9 - Landsbyordning i afdeling Krogsbølle

Bilag 10 - Bygningsmasse - Børnehuset Dalskovreden, Fyrtårnet og Græshoppen

Bilag 11 - Opsamling fra 2 dialogmøder og 3 borgermøder

Bilag 12 - Skoler-i-landdistrikter Teknologisk institut 2008

Bilag 13 - En undersøgelse af skolernes betydning for den sociale kapital i lokalsamfund

Bilag 14 - Analyse af forskellige parametres betydning for elevernes trivsel og faglige læring

Bilag 15 Lovgivningsmæssige rammer for ændringer af strukturen på dagtilbuds- og
skoleområdet

Bilag 16 - Befordring Visiteringsgrundlag og serviceniveauer
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