
 

 

 

 

 

Procedure i forbindelse med eventuel skolelukning 

1. Formål 
Formålet med dette procedurepapir er at skabe klarhed over, hvornår der skal tages forskellige skridt 
i forbindelse med at en skoles faktiske elevtal nærmer sig eller kommer under den politisk fastsatte 
minimumsgrænse, som er 60 elever pr. 5. september i skoleåret. 

2. Orientering af Børne- og Familieudvalget (BFU) 
BFU orienteres én gang årligt om de skoler, som har 75 elever eller derunder, hvis prognose for 
elevtallet inden for et sigte på fem år varigt kommer under 60 elever 
 
Orienteringen gives i form af et særskilt afsnit i dagsordenspunktet om elevtalsprognosen på BFU´s 
møde i juni måned.  

3. Dialog mellem skolebestyrelsen og Børne- og Familieudvalget  
En skolebestyrelse kan til enhver tid invitere BFU til et dialogmøde. 
 
Umiddelbart efter orienteringen i juni måned om den forventede udvikling i elevtallet inviterer BFU til 
et møde med skolebestyrelsen på skoler, hvor elevtallet ifølge elevtalsprognosen kommer under 60 
inden for et sigte på 5 år.  
På mødet, som afholdes så hurtigt som muligt, orienterer medlemmerne af BFU skolebestyrelsen om 
reglerne vedrørende skolelukning som følge af lavt elevtal, jf. punkt 4.  BFU vil sammen med 
skolebestyrelsen vurdere udviklingen og indgå i dialog om initiativer, der kan være med til at vende 
den. 

4. Indledning af processen, som kan føre til lukning af en skole, som 

følge af faldende elevtal 
Hvis en skole skal lukke med virkning fra den 31.07 i et kalenderår, skal byrådet allerede i efteråret 
forinden offentliggøre et forslag herom samt høre skolebestyrelsen. Det skal ske med henblik på, at der 
kan træffes endelig beslutning senest den 1. marts i det kalenderår, hvor skolen skal lukke pr. 31.07. 
 
Byrådet indleder processen i efteråret efter indstilling fra BFU, når følgende betingelser er opfyldt: 
 

1. Skolens elevtal pr. 5. september er under 60. 
2. Skolens elevtal er under 60 i mindst 3 ud af de kommende 5 skoleår ifølge elevtalsprognosen 

og uden tegn til, at elevtallet efter denne periode vil stabilisere sig på et niveau over 60 elever. 
3. Skolen har haft et helt skoleår til at prøve at vende udviklingen, efter BFU har inviteret til et 

dialogmøde.  
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