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Strukturændringer i dagtilbuds- og skoledistrikterne

Sagsnr.: S2022-34022 Dok.nr.: D2022-111718

Sagens kerne
Børne- og Ungeudvalget drøfter udvalgets bestilte forslag om mulig fremtidig skole- og dagtilbudsstruktur i 
Nordfyns Kommune med fire distrikter fra august 2023.

Administrationens indstilling
Forelægges til udvalgets drøftelse med henblik på videresendelse til Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen.

Sagens baggrund
Børne- og Ungeudvalget har bedt administrationen om at udarbejde et forslag om mulig fremtidig skole- og 
dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune med fire distrikter fra august 2023. Administrationen har i sit forslag 
fokuseret på de kvalitetsmæssige og økonomiske perspektiver i en omlægning af skole- og 
dagtilbudsstrukturen.
 
Derfor foreslår administrationen at nedlægge Distrikt Særslev-Hårslev-Skolen og Distrikt Kystskolen. Distrikt 
Særslev-Hårslev-Skolen opdeles mellem distrikterne i Bogense, Søndersø og Havrehed. Distrikt Kystskolen 
opdeles mellem Distrikt Sletten og Distrikt Bogense. Forslagene er visualiseret i bilag til sagen.
 
En gennemførelse af de foreslåede strukturændringer vil frigive økonomiske resurser, optimere udnyttelsen 
af bygningsmasse og skabe optimale klassestørrelser i alle distrikter.
 
Med forslaget om fire distrikter og de dertilhørende dagtilbuds- og skoleafdelinger muliggøres en 
etablering af bæredygtige lærings- og børnemiljøer, der giver plads til at styrke det enkelte barns 
kompetencer, og sikre den rette bredde i personalets faglige og sociale kompetencer i en fremtid med 
faldende børnetal.
 
Ændringer
 
Administrationen foreslår følgende ændringer på dagtilbudsområdet:
 
• Følgende daginstitutioner nedlægges:

• Græshoppen i Lunde i Distrikt Sletten
• Fyrtårnet i Egense i Distrikt Kystskolen
• Dalskovreden i Roerslev i Distrikt Kystskolen
• Børnehuset Skamby i Distrikt Søndersø
• Børnehuset Hårslev i Distrikt Særslev-Hårslev-Skolen
• Børnehuset Særslev i Distrikt Særslev-Hårslev-Skolen

 
• Følgende daginstitutioner oprettes/flyttes:

• Nyt børnehus på Krogsbølle Skole i Nyt Distrikt Sletten
• Nyt børnehus på Særslev Skole i Nyt Distrikt Søndersø
• Nyt udedagtilbud med busordning i Nyt Distrikt Søndersø
• Der etableres landsbyordning i Særslev og Krogsbølle
• Dagtilbud tilknyttes henholdsvis Sletten og Søndersø skoledistrikter 

 
Administrationen foreslår følgende ændringer på skoleområdet:
 
• Afdeling Løkkemark i Distrikt Kystskolen nedlægges
• Afdeling Krogsbølle i Distrikt Kystskolen ændres til afdelingsskole med 0.-6. klasse under Nyt Distrikt 

Sletten
• Afdeling Hårslev i Distrikt Særslev-Hårslev-Skolen nedlægges
• Afdeling Særslev i Distrikt Særslev-Hårslev-Skolen ændres til afdelingsskole med 0.-6. klasse under Nyt 

Distrikt Søndersø
• Afdeling Kongslund i Distrikt Bogense nedlægges
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Dermed vil Distrikt Bogense, Havrehed, Sletten og Søndersø være de fire distrikter i Nordfyns Kommune 
efter ovenstående ændringsforslag. De fire distrikter vil se ud som følgende i forhold til kommunale skole- og 
dagtilbudsafdelinger samt de i forvejen private tilbud:
 
Distrikt Bogense
• Bogense Skole
• Børnehuset Skoven
• Spirevippen (privat dagtilbud)
• Sct. Anna (privat dagtilbud)
 
Distrikt Havrehed
• Havrehedskolen afd. Morud
• Havrehedskolen afd. Veflinge
• Børnehuset Kernen
• Børnehuset Adamsminde
• Børnehuset Veflinge
• Skovbørnehuset Langesø (privat dagtilbud)
 
Distrikt Søndersø
• Søndersøskolen afd. Søndersø
• Søndersøskolen afd. Nordmark
• Søndersøskolen afd. Særslev (landsbyordning)
• Nyt udedagtilbud Søndersø 
• Børnehuset Mælkevejen
• Børnehuset Birkemose
• Børnehuset Nordmark
 
Distrikt Sletten
• Sletten Skole afd. Otterup
• Sletten Skole afd. Nordvest
• Sletten Skole afd. Skovløkke (landsbyordning)
• Sletten Skole afd. Krogsbølle (landsbyordning
• Børnehuset Kastanjegården
• Børnehuset Mini-Max
• Otterup Realskole (privat skole)
 
For at ovenstående ændringer kan træde i kraft pr. 1. august 2023, skal der træffes politisk beslutning senest 
1. marts 2023. Den politiske tidsplanen er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomiske oplysninger
Ingen.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag
Dagtilbudsloven.
Folkeskoleloven.
Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 den 13-09-2022
Fraværende: –

Beslutning
Drøftet.
Administrationen kvalificerer til kommende møde i Børne- og Ungeudvalget følgende:
 
• Distriktsgrænser med 4 distrikter
• Organiseringen af 7.-9. årgang i de enkelte distrikter



Strukturændringer i dagtilbuds- og skoledistrikterne

3

Internal - KMD A/S

• Kapacitetsudfordringer i dagtilbudsdistrikt Søndersø og dagtilbudsdistrikt Sletten
• Strukturforslagets indvirkning på de eksisterende fysiske rammer

 
Der afholdes borgermøder i berørte områder primo november og inviteres til dialogmøder med bestyrelser 
primo oktober og ultimo oktober.
 
Administrationen inddrager fortsat ledere og medarbejderrepræsentanter i kvalificeringen af strukturforslaget.
 
Der arbejdes med en fælles kvalitetsmodel i det videre arbejde.

Bilag
D2022-117598 Bilag 1 - Kort over forslået distrikter fra august 2023
D2022-121073 Bilag 2 - Kort over forslag til børnehuse og afdelings skoler fra august 

2023
D2022-111350 Bilag 3 - Kort over eksisterende distrikter
D2022-120809 Bilag 4 - Tidsplan over politisk behandling af eventuelle 

strukturændringer
D2022-111352 Bilag 5 - Lovgivningsmæssige rammer for ændringer af strukturen på 

dagtilbuds- og skoleområdet
D2022-119570 Bilag 6 - Økonomisk konsekvens ved ændring af strukturen på skole- 

og dagtilbudsområdet
D2022-111355 Bilag 7 - Fakta om tildelingsmodellen for normalundervisning
D2022-111356 Bilag 8 - Grundtildeling til mindre afdelingsskoler og børnehuse
D2022-124115 Bilag 9 - Skoleprognose 2022 - 2028 med 4 distrikter
D2022-124123 Bilag 10 - Dagtilbudsprognose 2022-2034
D2022-117405 Bilag 11 - Elevtal og elevvandringer

https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293022-236113351255642?ReadOnly=True
https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293022-243145213062480?ReadOnly=True
https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293022-223100337422358?ReadOnly=True
https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293022-243102228678673?ReadOnly=True
https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293022-223100337835130?ReadOnly=True
https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293022-241123904447812?ReadOnly=True
https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293022-223100338485557?ReadOnly=True
https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293022-223100338767832?ReadOnly=True
https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293022-249125016095160?ReadOnly=True
https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293022-249125201903473?ReadOnly=True
https://capwebwlbs-wm2q2012.kmd.dk/KMDNovaESDH/api/DocumentStreamRelayer/kmdnova/v1/document/content/23000293022-236093031846062?ReadOnly=True
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