
 
 

Spørgsmål fra Xxxxxxx Xxxxxxx om pavilloner, klassestørrelser m.v. 

Udvalgsmedlem Xxxxxx Xxxxxxxx har den 25. oktober 2021 sendt nedenstående 
henvendelse til Administrationen. 

 

Svar 1: 

Der er på nuværende tidspunkt opstillet midlertidige pavilloner ved:  

 Østerhåbskolens indskolingsafdeling Flyveren i Torsted 
 Lundskolen 
 Lundagerskolen 
 Højvangskolens specialklasser 
 Bakkeskolen 

Der er således etableret midlertidig kapacitet på 2 ud af 18 skoler på almenområdet 
og 3 ud af 6 skoler/specialklasserækker på specialområdet. 

 
Svar 2: 

Folkeskolelovens § 17 fastlægger, at elevtallet i folkeskolens klasser ved skoleårets 
start (1. august) som udgangspunkt ikke må overstige 28. Byrådet kan dog 
beslutte, at der må være 29 eller 30 elever i en klasse.  

Byrådet har delegeret kompetencen til Børne- og Uddannelsesudvalget, som i 
bestemte situationer kan give tilladelse til klasser med 29 eller 30 elever.  

Børne- og Uddannelsesudvalgets kompetence er begrænset til situationer hvor: 

 En enkeltsporet skole – eller en afdeling på en afdelingsopdelt skole - på en 
enkelt årgang har 29 eller 30 elever  
 
eller 
 

 En eller ganske få tilflyttede elever ellers vil betyde, at en eksisterende 
klasse skulle deles i 2 ved det kommende skoleårs begyndelse.   

Hvis en klasse i starten af et skoleår er på 28 elever, og der i løbet af skoleåret 
flytter elever til skoledistriktet, må elevtallet gerne overstige 28 uden Børne- og 
Uddannelsesudvalgets tilladelse. Klassen skal så deles ved det kommende skoleårs 
begyndelse, medmindre Børne- og Uddannelsesudvalget har givet tilladelse til at 
fortsætte med 29 eller 30 elever. 

Børne- og Uddannelsesudvalget har i den nuværende valgperiode (2017-2021) 
givet tilladelse til i alt 8 klasser med mere end 28 elever.  

Sagsnr. 
00.22.12-XXX-XX-XX 

Dato: 25.10.2021

Hej XXXX.
[1] Jeg har mødt et politisk parti, der siger at der på hver anden skole i kommunen står 
pavilloner. Er det korrekt og har I overblik, så I kan svare mig hurtigt.

[2] Og hvor mange klasser er på 30 elever og kan skolerne selv beslutte det?

[3] Hvad vil det koste skolevæsnet i Horsens Kommune at sænke klassestørrelserne til 24 
elever i klasserne?



  Side 2

I indeværende skoleår er der givet tilladelse til 1 klasse. Til sammenligning er der i 
alt 393 klasser i indeværende skoleår i Horsens Kommune.   

Der er aktuelt ingen klasser med 30 elever ved folkeskolerne i Horsens Kommune, 
og den gennemsnitlige klassekvotient er på 22,7 elever.  

 

Svar 3: 

I skoleåret 2021/22 er der i alt 73 klasser med mere end 24 elever i folkeskolerne i 
Horsens Kommune. Det vil optimistisk set koste 55 mio. kr. i årlige driftsudgifter at 
oprette 73 klasser mere.  

Hertil kommer, at der ikke vil være kapacitet til at rumme 73 klasser mere indenfor 
de eksisterende fysiske rammer på skolerne. Alene på Egebjergskolen, som i 
forvejen er presset på kapaciteten, vil en maksimal klassekvotient på 24 elever føre 
til behov for oprettelse af 8 ekstra klasser. Tilsvarende gør sig gældende på 
Stensballeskolen og på Østerhåbskolens afdeling i Torsted, hvor der i givet fald skal 
oprettes 16 klasser. 

 


