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Til skolebestyrelserne 
 

 

Høringsbrev vedr. forslag om ændring af bilag 2.2 til styrelsesvedtægt for 

folkeskoler i Næstved Kommune 

 

 

Børne- og Uddannelsesudvalget har den 31. oktober 2022 besluttet at sende 

forslag til ændring af bilag 2.2 til styrelsesvedtægt for folkeskolerne i høring i 

skolebestyrelserne. 

 
Begrundelse er, at det i byrådets budgetforlig for 2023 er besluttet at arbejde hen 
mod maksimalt 24 elever i klasserne. Fra august 2023 bliver det lovpligtigt, at 0. 
klasse maksimalt må klassedannes med 26 elever mod i dag 28 elever. 
 
I forbindelse med indskrivningen og dermed klassedannelse af kommende 0. 
klasser ønsker Børne- og Uddannelsesudvalget derfor at høre skolebestyrelserne 
vedrørende grænsen for frit skolevalg.  
 
Bilag 2.2 til styrelsesvedtægt for folkeskolerne foreslås ændret således, at det for 
alle skoler gælder, at der ikke optages elever fra andre skoledistrikter, hvis der i 
forvejen er 22 elever i klassen eller flere. I dag er grænsen 24 elever. 
 

Forslag til ny formuler af bilag 2.2 
Byrådet har fastsat følgende retningslinjer for frit skolevalg ved optagelse af 
elever i Næstved Kommunes folkeskoler: 
A. Af hensyn til at skolen skal kunne optage tilflyttede elever i eget skoledistrikt, 
uden at dette medfører oprettelse af flere klasser på skolen, optages ikke elever, 
der er bosiddende uden for skoledistriktet, hvis der i forvejen er 22 elever eller 
flere i klassen.  
B. Ved optagelse af elever fra andre distrikter eller andre kommuner inden for 
rammen af 22 elever, fastsættes følgende retningslinjer i prioriteret rækkefølge: 

a. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner 
b. Søskende til elever på skolen går forud for andre 
c. Den der har stået længst på ventelisten optages efter "Først til mølle       
    princippet"  

 
Skolerne opretter venteliste inden for rammen af 22 elever og afsnit B anvendes.  
Elever kan skrives på venteliste til en anden skole end distriktsskolen fra den 
dato, eleven bliver indskrevet i 0. klasse. 

 

 

Nuværende bilag 2.2 fremgår af bilag 1. 

 

Høringssvar sendes til cds@naestved.dk senest den 25. november 2022 kl. 10 

 

 

Venlig hilsen 

 

Annemette Smedegaard  

Pæd./adm. konsulent 
 

Team Administration, 

Tilsyn og Styring 

 
Næstved Kommune 

Rådmandshaven 20 

Næstved 

4700 

5588 5588 

 

www.naestved.dk 
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Sagsnr. 
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